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Bestuursverslag 

Voorafgaand aan de jaarrekening 2021 geven wij in het bestuursverslag beknopt inzicht in de wijze 
waarop de beleidsmatige doelstellingen het afgelopen jaar zijn ingevuld. De jaarrekening 2021 
bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichtingen hierop. 
 

Bestuursverslag 2021 
 
Inleiding 

 
Jeugdbescherming Gelderland (JbGld) bestaat uit ca. 350 medewerkers met een missie. Deze 
medewerkers zijn de organisatie. De missie is: ‘Alle Kinderen - en Jongeren - Blijvend Veilig’ (AKBV). 
Daarmee bedoelen we dat kinderen en jongeren opgroeien tot volwassenen met een gezond gevoel 
van eigenwaarde en vertrouwen in zichzelf en anderen, opdat zij hun talenten tot ontwikkeling 
brengen en op basis van gelijkwaardigheid meedoen in de samenleving. Een missie die we alleen 
kunnen realiseren samen met onze partners: gezinnen, gemeenten, zorgorganisaties en uiteindelijk 
de hele samenleving; “it takes a village to raise a child”. 
 
Het bestaansrecht van JbGld is ontleend aan de maatschappelijke relevantie van die missie. Om de 
missie ‘te volgen’, hebben we een strategie; een plan waarin we keuzes maken over doelstellingen, 
inrichting, kaders en voorzieningen. 
 
Die keuzes zijn gebaseerd op onze visie en beoordeling van gebeurtenissen en omstandigheden. We 
proberen de beste keuzes te maken, waarmee we kansen en gunstige omstandigheden benutten en 
waarmee we risico’s en ongunstige omstandigheden pareren. Regelmatig evalueren we of de 
strategische keuzes ook worden gevolgd, wat daarvan de uitkomsten zijn, in hoeverre daarmee onze 
missie gediend is en of en hoe aanpassing van de strategie wenselijk is. 
 
Jeugdbescherming Gelderland is een  gecertificeerde instelling (GI), zoals benoemd in de Jeugdwet. 
Op grond daarvan werken we volgens een wettelijk normenkader dat regelmatig wordt getoetst 
door het Keurmerk Instituut. Als gecertificeerde instelling kunnen we door de rechtbank worden 
benoemd als uitvoerder van wettelijke jeugdbeschermingsmaatregelen zoals Onder 
Toezichtstellingen (OTS), voogdij en jeugdreclassering. Gemeenten vertegenwoordigd in jeugdregio’s 
zijn verantwoordelijk voor uitvoering van de Jeugdwet en contracteren onze inzet tegen vigerende 
voorwaarden en vergoeding van kosten. 
Naast uitvoering van wettelijke jeugdbeschermingsmaatregelen leveren we begeleiding en advies 
aan gezinnen of collega’s in wijkteams, om te voorkomen dat een maatregel nodig wordt en om 
vroegtijdig te kunnen voorzien in de juiste hulp of zorg. 
 
In dit bestuursverslag doen we verslag van ons beleid en resultaat en van omstandigheden die van 
invloed waren. Tevens bieden we inzicht in onze plannen voor 2022. 
 

Strategisch beleid 
 

Sinds enkele jaren is ons strategisch beleid gebaseerd op drie speerpunten; energieke teams, 
methodisch verdiepen en partnerschap. Ook in 2021 en voor 2022 houden we daar aan vast.  

 



Stichting Jeugdbescherming Gelderland 
Arnhem 
 

Pagina 5/50 

 
 

Energieke Teams  
 

Om voor kinderen, jongeren en gezinnen het verschil te maken, zetten we vooral onszelf in als 
‘instrument’. Het gaat er om wat we doen, maar ook om hoe we zijn. Een goede en 
vertrouwenwekkende samenwerking in teams is een absolute voorwaarde. Daarom werken we aan 
energieke teams, die we kunnen gebruiken als energiebron. Dat geldt voor jeugdbeschermers, maar 
ook voor gedragsdeskundigen, teamleiders, supportteams (staf) en managers die hen hierin 
ondersteunen. Collega’s helpen elkaar om constructief te reflecteren, het emotioneel belastende 
werk aan te kunnen, te herstellen na incidenten en regie te houden over hun eigen werk. Op die 
manier dragen energieke teams direct bij aan AKBV. 
 
De meeste medewerkers maken tegelijkertijd deel uit van meerdere teams. Naast het basisteam is 
er een z.g. peer-group of projectgroep waar ook een team mee wordt gevormd. Van zo’n  team is 
ook sprake rondom casussen samen met anderen betrokken professionals, het netwerk van 
gezinnen of ambtenaren. Ook dan geldt dat we gericht zijn op energieke teams. We vormen teams 
met en rond gezinnen, met gemeenteambtenaren en met collega’s uit zorgorganisaties 
(bijvoorbeeld in het kader van doorbraakkwesties of in het kader van de pilot Jeugdbescherming 
Dichterbij in de regio Food Valley). Sommige teams bestaan kort, andere langdurig. Soms formeel, 
soms informeel. Soms intern, soms extern. We werken autonoom maar altijd in relatie tot teams. 
Individuele prestaties hebben uitsluitend waarde in samenhang met prestaties van teamgenoten. 
Hoe energieker de teams, des te beter onze gezamenlijke prestaties en des te meer AKBV.  
 

Methodische Verdieping 
 

Met Methodische Verdieping willen we een betere samenwerking met gezinnen bereiken en 
effectiever werken aan blijvende veiligheid van kinderen. Dat doen we door te werken aan een beter 
contact met gezinnen en door een verdieping van onze kennis en vaardigheden. Beter contact kan 
ontstaan door een juiste grondhouding (meervoudige partijdigheid, relationeel denken, oprechte 
nieuwsgierigheid, compassie, duidelijkheid, vasthoudend zijn en het zien van de nobele intentie van 
betrokkenen). Door een verdieping van kennis en vaardigheden zijn we in staat om mensen en 
situaties beter te begrijpen, gezinspatronen te doorzien en effectief en efficiënt invloed uit te 
oefenen op alle relevante betrokkenen bij een gezin (professioneel en eigen netwerk). 
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Methodische verdieping is geënt op het primair proces, maar zeker ook belangrijk voor Energieke 
Teams en Partnerschap. Want ook daar is steeds de vraag relevant: hoe maken we contact en hoe 
komen we tot een beter begrip?  
 

Partnerschap  
 

Het is onze visie dat waardewerk vanuit jeugdbescherming alleen daadwerkelijk gecreëerd kan 
worden in goede samenwerking met de betreffende kinderen, jongeren en gezinnen, met 
gemeenten/wijkteams, zorgaanbieders en eventueel specialisten, met maatschappelijke organisaties 
zoals onderwijs, kinderopvang, sport- en cultuurinstellingen en bedrijven. Maar ook intern hebben 
we optimale samenwerking nodig tussen teams, supportteams en netwerkteams. Zulke 
samenwerking laat zich typeren als partnerschap. 
 
Anders dan bij de traditionele opdrachtgever/opdrachtnemer of leverancier/afnemer 
samenwerkingsverbanden, wordt bij partnerschap uitgegaan van een uiteindelijk gemeenschappelijk 
belang en doel en van een daartoe onmisbare vertrouwensband op basis van gelijkwaardigheid. En 
juist waar het om veilig opgroeien van kinderen gaat, is er alle reden om vertrouwen te cultiveren en 
aan te sturen op partnerschap.  
 
Het betekent dat we niet wegduiken achter regels of wettelijke taken, elkaar de maat nemen en 
uitleggen hoe anderen verzaken. We proberen onze partners te begrijpen en te helpen zo succesvol 
mogelijk te worden, want pas dan kunnen wij ook succesvol zijn op onze weg naar AKBV. 
 
Jeugdbescherming: It takes a village to raise a child.  Anders gezegd, voor het slagen van onze missie 
zijn we afhankelijk van samenwerking met gemeenten, zorgaanbieders, partners zoals de Raad voor 
de Kinderbescherming en Veilig Thuis en niet in de laatste plaats uiteraard het netwerk rond 
kinderen zelf. Speciaal met hen gaan we partnerschapsrelaties aan. Maar ook intern zijn we van 
elkaar afhankelijk en gaan we zulke partnerschapsrelaties aan. 
 

Leren en ontwikkelen 
 

De weg die we bewandelen en de routes die we volgen zijn voor een belangrijk deel nog te bepalen, 
terwijl we gaan. Niet alleen bouwen we bruggen waar over we gaan, we hebben ook nog veel te 
leren over hoe we ze sterk en stabiel te krijgen. Daarom spreken we de taal van continue leren en 
ontwikkelen, stimuleren we een z.g. ‘growth mindset’ en leren we vaardigheden om anderen te 
leren. En daarom streven we naar een cultuur waarin dit gedijt.  
 
Als specialist op het gebied van jeugdbescherming, streven we naar het in huis krijgen en houden 
van de hoogste graad van deskundigheid op ons terrein. We zijn als JbGld in z’n geheel een 
expertisecentrum en we houden die expertise up to date. Dat doen we vanuit intern en extern 
partnerschap. Er is al veel kennis in huis, en we werken samen met partners als ‘Jeugdzorg Leert’, 
andere GI’s en samenwerkingsverbanden met kennis- en onderzoeksinstituten. 
 

Resultaten en omstandigheden in 2021 
 

In 2021 zijn de omstandigheden buitengewoon moeilijk geweest. COVID bleef ons parten spelen net 
als in 2020, en daarbovenop hadden we te maken met een stijgend personeelsverloop, eind 2021 
met een hoog ziekteverzuim, extreme werkdruk-ervaring en krapte op de arbeidsmarkt. Dit had te 
maken met de hoeveelheid werk (caseload), complexiteit, maatschappij kritiek, imago en 
concurrerende arbeidsvoorwaarden.  
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Daarnaast, en in samenhang met voorgaande, blijft er veel op ons af komen. Gebeurtenissen en 
ontwikkelingen die belangrijk én relevant zijn. Het zijn trajecten om de jeugdbescherming te 
verbeteren, maar het geheel is te veel om doelmatig te managen. Dat is in 2020 al een dilemma dat 
groter is geworden in 2021. Hierbij te denken aan het rapport van de IGJ: ‘Kwetsbare kinderen 
onvoldoende beschermd’ en de ‘spin off’ daarvan, de toeslagen-affaire in combinatie met uit-huis-
plaatsingen, landelijke projecten m.b.t. hervormingen, het toekomstscenario kind- en 
gezinsbescherming, landelijk geïnitieerde projecten zoals: ‘geweld hoort nergens thuis’, ‘scheiden 
zonder schade’, voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en verbetering 
feitenonderzoek en rapportage. Intern geïnitieerd: cultureel vakmanschap en cultuursensitief 
werken, ideologische radicalisering, de digitale wereld en social media, werken met concepten zoals 
JIM (informele netwerk), doorontwikkelen kennis over complexe scheidingen, neuroscience (NMT), 
‘trauma informed’ werken en verbindende communicatie. 
 
In 2021 is de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming (GVJB) tot stand gekomen. Een ambitieus 
traject waarbij de 7 Gelderse regio’s, 52 gemeenten, 3 Veilig Thuis organisaties, 4 gecertificeerde 
instellingen en de Raad voor de Kinderbescherming, hun handtekeningen plaatsten onder concrete 
afspraken voor beter samenwerking. Die samenwerking kenmerkt zich door gemeenschappelijke 
visie en kernwaarden, gelijke contracten, redelijke tarieven, gemeenschappelijke resultaatafspraken, 
vereenvoudiging van administratieve organisatie en eenduidig escalatiemodel. 
 
Voorts is veel aandacht besteed aan verbetering van het inwerkprogramma, professionalisering van 
werving en selectie, kansen om medewerkers goed in te werken en de uitbreiding van 
scholingsfaciliteiten om medewerkers te blijven binden en boeien.  
 
Veel medewerkers genieten van hun werk, gaan er helemaal in op, vinden het leuk en interessant, 
voelen zich sterk en sterk gemotiveerd en geïnspireerd. Ze zijn positief en krachtig. Tegelijkertijd 
kennen en horen we negatieve signalen over werken in de jeugdbescherming en zijn individuele 
medewerkers en/of teams in verwarring en ervaren zij last hiervan. 
 
Veel verhalen van jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders over wat zij hebben kunnen betekenen 
voor kinderen, jongeren en ouders zijn krachtig, laten zien hoe er verschil gemaakt wordt zoals de 
bedoeling van ons werk, ontroeren en zijn maatschappelijk erg relevant. Tegelijk is sprake van 
heftige maatschappijkritiek, soms terecht en soms onterecht, maar ook intern zien collega’s 
regelmatig van elkaar dat we nog behoorlijk tekortschieten. Kinderen, jongeren, ouders, en leden 
Cliëntenraad bevestigen dit beeld vanuit beide perspectieven. 
 
We ervaren een positieve ontwikkeling in bedrijfsvoering (financiën, relatiemanagement, facilitair), 
ICT (op weg naar kwaliteitseisen conform NEN 7510 op het gebied van informatiebeveiliging en 
privacy), HR (mobiliteitsbeleid, recruitment, inwerkprogramma, Jeugdzorg Leert, aandacht voor 
vitaliteit en welzijn) en overige (m.n. kwaliteit) managementsystemen. 
 
In het rapport ‘Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’ van de Inspectie Gezondheidszorg en 
Jeugd (november 2019) komen veel problemen in de organisatie en uitvoering van de 
jeugdbescherming naar voren. De organisaties die met veiligheid en bescherming te maken hebben 
en de jeugdhulpregio’s in Gelderland hebben in het voorjaar van 2020 met elkaar een agenda 
opgesteld met concrete actiepunten, om de bescherming van jeugdigen te verbeteren: de Gelderse 
Verbeteragenda Jeugdbescherming (GVJB). Alle betrokken partijen bij deze Verbeteragenda zijn het 
er over eens dat jeugdbeschermers voldoende tijd moeten hebben om hun werk kwalitatief goed te 
kunnen doen. In 2021 is er een uniforme overeenkomst getekend met vier Gertificeerde Instellingen, 
waaronder Jeugdbescherming Gelderland en de zeven regio’s in Gelderland.  
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De Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming gaat een aantal baten opleveren. Deze baten zijn 
vastgelegd in resultaatafspraken in de overeenkomst tussen Gemeenten en Gecertificeerde 
Instellingen. Afspraken over meer eenduidige contracten, uniforme werkafspraken en betere 
samenwerking in de gehele veiligheidsketen zullen zorgen voor efficiëntiewinst. Hiermee zal er meer 
tijd overblijven voor de gezinnen.  
De implementatie van de GVJB gaat gestaag voort, is een positief voorbeeld van regionale 
samenwerking, maar vraagt voortdurend aandacht en volharding. Ook vraagt het capaciteit (van 
zowel staf als JB-ers en JR-ers) voor deelname aan pilots of ontwikkelingen.  De GVJB maakt dat we 
in Gelderland een visie hebben op gezamenlijke verantwoordelijkheid voor kwetsbare kinderen en 
gezinnen We delen in zekere zin een gemeenschappelijke trots. 
 
Jeugdreclassering blijft in volume afnemen, terwijl de problematiek waarvoor jeugdreclassering in 
zekere mate oplossingen kan bieden toeneemt. Ook hebben we te maken met nieuwe vormen van 
jeugdcriminaliteit zoals cybercrime en intensivering van de geweldspiraal. Samen met de partners in 
het arrondissement Oost Nederland zijn we gestart met een traject om de toevoegende waarde van 
onze jeugdreclassering intensiever tot uiting te brengen voor kinderen, jongeren en samenleving 
 
Spoedeisende Zorg (SEZ)  van JbGld werkt voor alle vier de GI’s in de hele provincie Gelderland. 
Binnenkort start een verkenning om SEZ uit te breiden naar een crisisdienst van 0 tot 100 jaar, mede 
in het kader van de GVJB. 
 

Exploitatieresultaat Boekjaar 
 

Het bedrijfsresultaat voor belastingen in 2021 is negatief en bedraagt € 466.000. In 2020 bedroeg 
het positieve bedrijfsresultaat voor belastingen € 423.000. De opbrengsten zijn € 936.000 hoger dan 
in het boekjaar 2020. De som van de bedrijfslasten beloopt in 2021 € 30.011.000 en is daarmee 
toegenomen met € 1.810.000 in vergelijking met het jaar ervoor.  
 
In 2021 is zowel het aantal ondertoezichtstellingen met een looptijd korter dan een jaar 
toegenomen, namelijk van 708 naar 744, een stijging van ruim 5%. Ook het aantal 
ondertoezichtstellingen met een looptijd > 1 jaar is toegenomen, namelijk van 1.174 in 2020 naar 
gemiddeld 1.199 maatregelen in 2021. De opbrengsten voor jeugdbescherming lopen in 2021 in 
vergelijking met het voorgaande boekjaar dan ook op, namelijk van € 20.893.000 tot € 21.978.000. 
De reguliere maatregelen jeugdreclassering daarentegen vertonen ten opzichte van 2020 een 
dalende trend. Ondanks een prijsindexering van 2,6% in 2021, dalen de opbrengsten 
jeugdreclassering met € 140.000  
  
In toenemende mate worden wijkteams in gemeenten ingezet in het preventief kader, waardoor de 
opbrengsten voor preventieve jeugdbescherming dalen. Preventieve jeugdbescherming wordt in een 
aantal Gelderse regio’s niet meer gecontracteerd. De opbrengsten preventieve jeugdbescherming 
zijn in 2021 met € 63.000 gedaald. 
De hoogte van de overige opbrengsten is ongeveer gelijk gebleven in 2021. Het aantal detacheringen 
van medewerkers in wijkteams neemt af. Gemeenten nemen de arbeidsovereenkomst van deze 
medewerkers over. In 2021 is de inzet ten opzichte van 2020 stabiel gebleven.  De overige subsidies 
en  opbrengsten zijn in 2021 met € 75.000 gestegen. De scholingsopbrengsten zijn afgenomen in 
2021. Fysieke opleidingsbijeenkomsten vonden als gevolg van Covid-19 geen doorgang en het 
alternatief van een digitale leeromgeving was niet altijd voorhanden of passend.  
 
Resumé kan worden gesteld dat de opbrengsten zich in toenemende mate samenbundelen in het 
dwangmatig kader en dan vooral in de maatregelen jeugdbescherming (ondertoezichtstellingen). 
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De toename in de personeelskosten bedraagt € 1.951.000. De stijging van de loonkosten wordt 
veroorzaakt door de Cao verhoging van 2% in 2021 en een geringe toename van het aantal fte’s. De 
kosten voor inhuur zijn substantieel toegenomen in 2021 en wel met € 801.00 tot € 1.741.000. Bijna 
55% van de toename van de personeelskosten wordt dan ook verklaard door de inzet van flexibele 
arbeid. De toenemende concurrentie op de arbeidsmarkt, de stijging van het ziekteverzuim, het 
hoge verloop van jeugdzorgmedewerkers en de daarmee gepaard gaande problemen bij de 
overdracht van cliëntdossiers brengt met zich mee dat er in toenemende mate inleenkrachten 
worden ingezet om de werkdruk te normaliseren.  

De gemiddelde loonkosten van het eigen personeel bedragen in 2021 € 73.000 en zijn daarmee 
ongeveer 3% hoger dan het voorgaande jaar. De Cao verhoging van 2% en de regeling anciënniteit 
veroorzaken de stijging van de gemiddelde loonkosten.  

 
De afschrijvingskosten zijn met € 79.000 opgelopen. In 2021 is er geïnvesteerd in ICT -nieuwe 
mobiele telefoons- en kantoorinventaris. 
De overige bedrijfskosten bedroegen in 2021 € 3.036.000. In 2020 bedroegen dezelfde kosten 
€ 3.256.000. De algemene kosten zijn gedaald door minder kosten voor het Landelijk Expertise team 
jeugd, maar ook minder kosten voor lidmaatschappen en porti- en bankkosten. De 
huisvestingskosten zijn licht toegenomen door verbouwingen van de locaties te Harderwijk en Tiel. 
De financiele lasten lopen op door de negatieve rente over banktegoeden.  
 

De begrote en gerealiseerde personeelsformatie  
 
De begrote formatie voor 2021 bedraagt 310,2 fte exclusief inleenkrachten. De gemiddelde, 
gerealiseerde formatiegrootte bedraagt 318,9 fte exclusief inhuurkrachten. In 2021 is er gemiddeld 
16 fte ingehuurd, waarvan het voor 75% (12 fte) de inhuur van jeugdzorgmedewerkers betreft. 
Begroot is een inhuur van 5 fte. 
De complexiteit van de maatregelen, door bijvoorbeeld de toename van het aantal complexe 
(hoogconflict) scheidingen, maar ook het aanvankelijk stijgend ziekteverzuim en de forse 
doorstroom van medewerkers in het primair proces hebben tot extra personele inzet geleid van het 
aantal jeugdzorgmedewerkers. De gemiddelde bezetting in dienstverband op functieniveau van de 
directe hulpverleners is:  
 

Functie (in fte's) Werkelijk Begroot Verschil 

Jeugdzorgmedewerker 207,1 195,8  -11,3          

Crisisinterventor                     9,3 11,6 2,3 

Leerling jeugdzorgmedewerker 3,3 5,3  2,0 

Detacheringen 3,1 2,6 -0,5 

Totaal directe hulpverleners 222,8 215,3  -7,5 

 

De formatie van het overig pupil gebonden personeel en het toegevoegde personeel in de regio’s en 
centraal (supportteams) is: 
 

Functie Werkelijk Begroot Verschil 

Teamleider 10,7 11,2  0,5 

Gedragsdeskundige 15,8 14,4  -1,4 

Secretariële ondersteuning 12,4 11,4  -1,0 

Overhead centraal 57,2 57,9  0,7 

Totaal indirecte hulpverleners 96,1 94,9  -1,2 

Totaal medewerkers 318,9 310,2  -8,7 
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In het bovenstaande overzicht zijn de medewerkers die onder de bestemmingsreserve voor de 
methodische verdieping zijn gealloceerd, opgenomen onder overhead centraal (supportteams). 
Begroot 4,2 fte, gerealiseerd 3,9 fte.  

De ondersteuning aan het primair proces wordt door de complexiteit van de problematiek 
veeleisender. De eisen op het terrein van kwaliteit en beleid en de administratieve lastenverzwaring 
nemen toe. De uitdagingen op het terrein van automatisering en informatisering, zoals bijvoorbeeld 
blijkt uit het thuiswerken in Covid-tijd, maar ook nieuwe projecten op het terrein van 
informatievoorziening en informatiebeveiliging vragen de nodige kennis en expertise.  

Het ziekteverzuim in 2021 bedraagt gemiddeld 5,5%  (in 2020: 6,4%)  en ligt daarmee gelijk aan de 
begroting (5,5%). In het najaar van 2021 toont het maandelijkse verzuimcijfer een stijgend beeld, 
mede door de impact van Covid-19.   

Bedrijfsvoering 

 

Investeringen 
In 2021 is er geïnvesteerd in ICT-middelen voor een bedrag van € 60.000. Het betreft onder andere 
mobiele telefoons en laptops. Verder is er kantoorinventaris gekocht ad. € 93.000 en zijn er  
aanpassingen aan  huurlocaties gedaan voor een bedrag van € 73.000. De investeringen, in totaal 
voor een bedrag van € 226.000, zijn conform investeringsbegroting (€ 216.00) uitgevoerd.  
 
Kwaliteitsverbetering 
In de Jeugdwet is opgenomen de certificering voor een instelling die zich bezighoudt met de 
uitvoering van de Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. Een uitvoerig normenkader is de basis 
voor de vereiste certificering vanuit de wetgever. Periodiek vindt interne en externe toetsing plaats, 
onder andere door middel van interne audits en toetsen van het Keurmerk Instituut. Het lukt ons om 
het kwaliteitssysteem in stand te houden, c.q. te verbeteren. Het Keurmerkinstituut heeft in 2020 de 
gebruikelijke herauditering uitgevoerd en JbGld het certificaat voor de komende drie jaar verstrekt.   
Voor het geven van in- en externe opleidingen zijn wij tot slot ook in het bezit van het CEDEO-
certificaat. 

Good Governance 

 

Wij hanteren de Zorgbrede Governancecode 2022 waarin de verantwoordelijkheden van de Raad 
van Toezicht en de Raad van Bestuur verder zijn geconcretiseerd en geformaliseerd. De Raad van 
Toezicht bestaat op balansdatum uit vijf leden.  
Aan de medezeggenschapstructuur is vormgegeven door de gebruikelijke overlegstructuur tussen de 
Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad. Met de Cliëntenraad is in dit boekjaar regelmatig 
overlegd. De controller is onafhankelijk adviseur van de Financiële Commissie van de Raad van 
Toezicht.  
 

Risicoparagraaf 
 
Inleiding 
 
Onder risico’s verstaan we alle mogelijke gebeurtenissen en omstandigheden die een bedreiging 
vormen voor de mate waarin we als organisatie onze missie “alle kinderen blijvend veilig”, kunnen 
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waarmaken en kunnen blijven waarmaken. Maar ook kansen die zich voordoen en bijdragen aan 
onze missie, maar die niet worden opgepakt, worden als risico bestempeld. We onderscheiden die 
risico’s naar mate van verwachte impact en de mate waarin ze zich zouden kunnen voordoen.  
Onder risicobeheersing verstaan we het herkennen en doorzien van risico’s en kansen, zodanig dat 
we de meest optimale mix weten te kiezen van risico ‘assessment’ (het waarnemen, analyseren en 
beoordelen van risico’s), maatregelen nemen ter reductie van risico’s en maatregelen nemen ter 
benutting van kansen. 
 

Algemeen 
 
Strategische Risico’s 
 
Naast de toegenomen complexiteit van de maatregelen wordt JbGld in het primair proces 
geconfronteerd met krapte op de arbeidsmarkt. Het verloop onder jeugdzorgmedewerkers ligt de 
afgelopen jaren op ongeveer 20%. Echter het aanbod van nieuwe jeugdzorgmedewerkers 
verschraalt, mede door de concurrentie van de wijkteams en de Veilig Thuis organisaties. 
Noodgedwongen wordt de inzet van inleenkrachten dan een realistisch scenario, wat de nodige druk 
legt op de realisatie van de financiële doelstellingen, immers tarieven van inleenkrachten zijn 
ongeveer een factor tweemaal hoger. Dit risico doet zich in 2021 daadwerkelijk voor, de uitgaven 
voor de inleen van (jeugdzorgmedewerkers) zijn ten opzichte van 2020 met bijna een factor 2 
gestegen naar ruim € 1,7 miljoen. Ook voor 2022 is de verwachting dat de kosten voor inleen 
substantieel zijn. 
 
Het hoge verloop van jeugdzorgmedewerkers, het gebrek aan ervaren jeugdzorgmedewerkers, de 
ingewikkeldheid bij de overdracht van dossiers zijn factoren die alertheid betrachten bij de 
monitoring van de kwaliteit van het werk. KPI’s inzake veiligheid en wachtlijsten, waarop JbGld 
monitort, onderschrijven nu en dan dit beeld.  
JbGld heeft diverse initiatieven ontwikkeld, zoals de methodische verdieping, de inzet van een 
recruiter, super- en intervisie alsmede coaching om de kwaliteit en stabiliteit van de formatie te 
verstevigen.   
 
Het ziekteverzuim in 2021 bedraagt gemiddeld over het gehele jaar 5,5%. Het maandelijkse verzuim 
loopt echter op in de laatste maanden van het boekjaar (in december 2021 8,4%). Medewerkers 
hebben te maken met complexe casuïstiek, agressie en bureaucratie. Hier vormt zich een risico met 
betrekking tot de continuïteit van hulpverlening. 
Medewerkers zijn de organisatie. Zij maken het verschil door wat zij doen en hoe ze zijn. Het 
genereren van energie, bijvoorbeeld door het aanbieden van scholing en 
ontwikkelingsmogelijkheden en het brengen van ontspanning in teams, maar ook individueel spelen 
een belangrijke rol in het gezond houden van medewerkers.   

Het ontwikkelen van een evenwichtige relatie tussen JbGld als uitvoerder van maatregelen en de 
gemeenten als contractpartner vraagt vaardigheden van de organisatie, zoals ondernemerschap, 
relatiemanagement, het ontwikkelen van een netwerkorganisatie en anticiperend vermogen. Het 
ontwikkelen van de vereiste vaardigheden om klantpartnerschap -customer intimacy- te 
ontwikkelen heeft echter tijd nodig en kan tot meerkosten leiden. De implementatie van de 
Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming (GVJB) biedt een kans om samen met opdrachtgevers 
te werken aan partnerschapsrelaties.  
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Gemeenten trachten in toenemende mate preventieve maatregelen uit te voeren in de wijkteams. 
De opbrengsten voor preventieve jeugdbescherming staan onder druk en het risico van dalende 
opbrengsten doet zich al voor. In de GVJB kan gebruik worden gemaakt van preventieve 
jeugdbescherming (ACD) die vormvrij kan worden ingezet en op adequate wijze toepasbaar is om de 
problematiek van jeugdigden voortijdig aan te pakken.  
 
De gemeentelijke budgetten waarbij besparingen hoog in het vaandel staan, leggen een druk op de 
prijs van de maatregelen. De tekorten in de jeugdzorg lopen dramatisch op en gemeenten zijn op 
zoek naar besparingsmogelijkheden in de gehele keten. JbGld initieert kosten in de keten, 
bijvoorbeeld door inzetten van passende zorg of uithuisplaatsingen en dient zich te realiseren op 
welke wijze zij kan meebewegen met de roep om besparingen. Het risico dat tarieven de kosten niet 
volledig afdekken is aanwezig. 
 
 
Tactische en  Operationele risico’s 
 
De matching van het volume aan maatregelen en de formatie die ingezet wordt om de maatregelen 
uit te voeren vraagt om een goede onderlinge afstemming. De zwaarte van de problematiek van de 
gezinnen die bij JbGld binnen komen neemt toe. Het verdienmodel komt onder druk te staan als 
maatregelen niet meer verantwoord binnen de genormeerde uren kunnen worden uitgevoerd. Dit 
kan tot extra inzet leiden van directe hulpverleners, waardoor de normprestaties in de begroting 
niet meer worden verwezenlijkt, een risico dat zich in 2021 voordoet.  
 
De tarieven zijn structureel te laag om operationeel voldoende uren te kunnen inzetten in het 
primair proces. De problematiek rondom gezinnen wordt complexer en dat vraagt nadrukkelijk om 
ureninzet vanuit het primair proces. Dat kan leiden tot werkdruk en uitval en op termijn kan de 
continuïteit van zorg in gevaar komen. JbGld onderkent dit risico, wat ertoe heeft geleid dat het 
strategisch speerpunt “Energieke Teams” nadrukkelijk op de agenda is geplaatst. Vanuit het 
management en de leidinggevenden is er veel aandacht voor de problemen waar 
jeugdzorgmedewerkers mee worden geconfronteerd. Jeugdzorgmedewerkers kunnen hun verhaal 
kwijt. Het belang van teambuilding komt in menig ontwikkelprogramma naar voren en biedt de 
ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over ingewikkelde thematiek. 
 
In 2020 startte JbGld met het project Methodische Verdieping. Het project equipeert medewerkers 
op een adequate wijze om het complexe werk beter uit te kunnen voeren. Medewerkers worden 
ondersteund middels methodische kennis en vaardigheden om patronen van onveiligheid te 
herkennen en te werken aan het opheffen van de onveiligheid. Het is van groot belang om de 
kwaliteit van onze dienstverlening te voorzien van nieuwe inzichten en aan de huidige tijdseisen te 
voldoen. Het is een kostbaar project dat zich over meerdere jaren uitstrekt en de gehele organsatie 
beslaat. Het risico dat de planning niet wordt gehaald en de doelen en resultaten niet worden 
verwezenlijkt heeft zich dan ook voorgedaan in 2021. Oorzaken zijn het hoge personeelsverloop, de 
vaststelling dat teams op een eigen manier leren en ontwikkelen vormgeven en de onduidelijkheid in 
teamrollen. Een hernieuwd plan van aanpak vormt de basis voor de continuering van het project. 
 
In 2021 resulteert de ontwikkeling van Power BI in de aanzet tot een dashboard waarin naast 
informatie inzake het primair proces, ook informatie met betrekking tot HRM en financien wordt 
ontsloten.  
Voor 2022 staat de oplevering van een professioneel dashboard op de agenda. De sturingsinformatie 
die wordt opgeleverd, vergt de nodige inspanning van een klein team van medewerkers, zeker als 
het gaat om de borging van het proces. Hier doet zich dan ook het risico van vertraging voor en het 
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stellen van de juiste prioriteiten.  JbGld heeft een partner gevonden met de nodige ervaring met de 
ontwikkeling van stuurinformatie in de Zorg, die voor begeleiding kan zorgen als dat nodig is.  
 
In 2021 is het project Informatiebeveiliging van start gegaan dat uiteindelijk leidt tot de NEN7510 
certificering, een door het Nederlands Normalisatie Insituut ontwikkelde norm voor Informatie- 
beveiliging voor de Zorgsector in Nederland. Een opdracht voor een relatief klein team wat risico’s 
met zich meebrengt, echter met de mogelijkheid om externe ondersteuning aan te roepen. Het 
risico van tijdsdruk, zeker ook in het licht bezien van de toename van cyberrisico’s, zoals 
bijvoorbeeld door de oorlog in de Oekraïne, speelt een rol.  
 
Van cruciaal belang is de functie van teamleider. Teamleiders krijgen een grotere 
verantwoordelijkheid in de aansturing. Integraal management vraagt andere vaardigheden van 
teamleiders. Het vertrek en de noodzakelijke vervanging van teamleiders wordt door de krappe 
arbeidsmarkt bemoeilijkt en vormt een risico.  
  
De indirecte functies en overhead krijgen te maken met steeds meer eisen en wensen op 
ondersteuningsgebied. Maatregelen die regio’s en gemeenten vragen, stringente eisen vanuit het 
keurmerk en verzoeken vanuit ketenpartners leiden tot druk op indirecte functies en overhead. 
Extra inhuur om hier soelaas te bieden dient uit de post externe inhuur te komen, maar kan 
substantieel hoger uitvallen, waardoor meerkosten niet ondenkbaar zijn. In 2021 is ook ingezet op 
de ontwikkeling en scholing voor ondersteunende functies om mee te groeien in de uitdagingen die 
op ons afkomen.   

 
Financiële Positie 

De ontwikkeling van strategische risico’s kan een grote impact hebben op de financiële positie en 
het weerstandsvermogen. In 2021 is zowel de liquiditeit als de solvabiliteit van JbGld verslechterd. 
De current ratio daalde van 2,7 in 2020 naar 2,5 in 2021. De solvabiliteit nam af van 58% in 2020 
naar 56% in 2021. Het weerstandsvermogen laat eveneens een daling zien, namelijk van 25,3% in 
2020 naar 23,9%. De begroting 2022 heeft een negatief bedrijfsresultaat. De financiële positie en het 
weerstandsvermogen dalen dan ook verder in 2022. 
 
Wet- en Regelgeving 
 
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG 
zorgt voor onder meer versterking en uitbreiding van privacy rechten, maar ook voor meer 
verantwoordelijkheden voor organisaties. De Autoriteit Persoonsgegevens, zoals de nieuwe naam 
van de toezichthouder luidt, kan straks boetes opleggen. Deze bevoegdheid heeft de toezichthouder 
bij vrijwel iedere overtreding van de Wet bescherming persoonsgegevens, zoals het niet op een 
behoorlijke of zorgvuldige manier verwerken van persoonsgegevens of het te lang bewaren van 
persoonsgegevens. De toenemende dreiging vanuit cybercrime brengt risico’s met zich mee voor 
JbGld op het terrein van gegevensbescherming.  
 
Fiscale Ontwikkelingen  
 
Het toezichtbeleid van de Belastingdienst is eind 2020 verder aangescherpt. De Belastingdienst gaat 
in toenemende mate de nadruk leggen op controles via steekproeven en data-analyse. Door middel 
van foutextrapolatie kan een gevonden fout in een steekproef tot substantiële correcties en boetes 
leiden. Jeugdbescherming Gelderland komt niet in aanmerking voor Horizontaal Toezicht en dient er 
rekening mee te houden dat controles door de Belastingdienst worden geïntensiveerd. Het is 
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aanbevelenswaardig om te anticiperen op mogelijke steekproefcontroles vanuit de Belastingdienst 
en wel door de opzet en implementatie van een actueel tax controlframework (TCF).  

 
Risicobereidheid 
 
De risicobereidheid van JbGld kan worden onderverdeeld in een aantal typen risico’s. 
 

•  Veiligheid: De veiligheid van kinderen  en het recht om op te groeien in een veilige  
     leefomgeving is essentieel. De zwaarte van de problematiek en de invloed van gemeentelijke  
     aankoopbudgetten, zoals omschreven in de strategische risico’s, kunnen  geen afbreuk doen  
     aan de veiligheidssituatie van kinderen. Onze risicobereidheid is in dit geval nul. 

•  Financiën: Jeugdbescherming Gelderland heeft als doelstelling om haar vermogenspositie op  
     peil te houden en een financieel, gezonde exploitatie te voeren met continuïteit van de 
     kasstromen. Jeugdbescherming Gelderland monitort haar resultaten en de ontwikkeling op de 
     langere termijn. Vanuit dit kader wordt de risicobereidheid op financieel terrein afgeleid. 

•  Integriteit: Jeugdbescherming Gelderland is zich bewust van frauderisico’s. De Raad van  
     Bestuur streeft naar een cultuur van eerlijk en ethisch gedrag en heeft beheersings- 
     maatregelen getroffen om de kans op fraude zoveel mogelijk te beperken. Jeugdbescherming  
     Gelderland heeft als doel de veiligheid van kinderen te borgen en hanteert dan ook de 
     hoogste gedragsnormen. Onze risicobereidheid is in dit geval nul. 

•  Kwaliteit: Jeugdbescherming Gelderland dient te voldoen aan strenge kwaliteitseisen vanuit 
     het Keurmerkinstituut  om haar taak uit te kunnen voeren. Onze risicobereidheid is in dit  
     geval nul. 

•  Wet- en regelgeving: Jeugdbescherming Gelderland is een betrouwbare partner en wil haar 
     goede reputatie in stand houden. Het voldoen aan afspraken in het kader van wet- en regel- 
     geving past in het beeld van betrouwbaarheid.  

 
Maatregelen 
 
Strategische Risico’s 

In 2021 is er nadrukkelijk geïnvesteerd in de relaties met de afzonderlijke gemeenten: 
relatiemanagement op bestuurlijk niveau, maar ook op het niveau van de teamleiders. Concreet is in 
2020 de G7 verbeteragenda in de gezamelijke Gelderse regio’s van start gegaan om vanuit een 
gezamenlijke visie te werken aan structureel betere dienstverlening. Alle betrokken partijen bij deze 
Verbeteragenda zijn het er over eens dat jeugdbeschermers voldoende tijd moeten hebben om hun 
werk kwalitatief goed te kunnen doen. 

 
In 2021 is er een uniforme overeenkomst getekend met vier Gertificeerde Instellingen, waaronder 
Jeugdbescherming Gelderland en de zeven regio’s in Gelderland. De Gelderse Verbeteragenda 
Jeugdbescherming gaat een aantal baten opleveren. Deze baten zijn vastgelegd in 
resultaatafspraken in de overeenkomst tussen Gemeenten en Gecertificeerde Instellingen. 
Afspraken over meer eenduidige contracten, uniforme werkafspraken en betere samenwerking in de 
gehele veiligheidsketen zullen zorgen voor efficiëntiewinst. Hiermee zal er meer tijd overblijven voor 
de gezinnen.  
 
De werving en selectie van medewerkers staat volop in de aandacht. JbGld tracht een beter beeld te 
krijgen van de arbeidsmarktsituatie en heeft in 2021 een beter instrumentarium ontwikkeld, om 
slagvaardiger in te kunnen zetten op het aantrekken van nieuwe (jeugdzorg)medewerkers, onder 



Stichting Jeugdbescherming Gelderland 
Arnhem 
 

Pagina 15/50 

andere door de implementatie van software die hierin ondersteunt. Daarnaast is er medio 2021 een 
recruiter aangesteld om het proces van werven en selecteren van extra dynamiek te voorzien. 
 
Het weerstandsvermogen wordt gedefinieerd als het vermogen dat nodig is om tegenvallers op te 
vangen zonder dat de continuïteit van de organisatie in gevaar komt. Daarbij wordt niet alleen 
rekening gehouden met mogelijke tegenvallers, maar ook met de flexibiliteit die een organisatie 
heeft om haar uitgavenpatroon aan te passen aan haar nieuwe inkomstenniveau en met de kans dat 
tegenslagen zich tegelijkertijd voordoen. In de begroting is een post voor onvoorzien opgenomen om 
dergelijke kosten op te kunnen vangen.  
JbGld stuurt nadrukkelijk op haar weerstandsvermogen om zo strategische onzekerheden financieel 
te kunnen opvangen, zonder dat daarbij de continuïteit van de organisatie bedreigd wordt. JbGld 
anticipeert op strategische ontwikkelingen en tracht daarmee personele en materiële frictiekosten 
te beheersen om zo haar weerstandsvermogen zoveel mogelijk intact te houden. Vanuit de branche 
(Jeugdzorg Nederland) wordt een minimumnorm van 15% gehanteerd, waaraan JbGld voldoet.  

  
Tactische en  Operationele risico’s 
 
Diverse, specifieke risico’s worden afgedekt middels verzekeringen en procedures. Voorzieningen 
zover gebruikelijk binnen de wettelijke richtlijnen voor verplichtingen, verliezen of te verwachten 
tegenvallers waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, maar die redelijkerwijs zijn in te 
schatten. Alternatieve aanwending uit de gevormde voorzieningen is dan ook niet mogelijk.  
 
Voor 2021 staat de verdere verbetering van informatiebeveiliging hoog op de agenda. Startend met 
een quick scan, een zogenaamde nulmeting, is er medio 2021 een start gemaakt met het project 
informatiebeveiliging met als einddoel de implementatie van de NEN 7510 norm.  

Voor het project methodische verdieping is een gedegen plan van aanpak ontwikkeld en wordt waar 
nodig met de inzet en samenwerking van externe partijen op het terrein van opleiden en leren het 
project opgepakt.  

JbGld heeft een kenniscentrum ontwikkeld, om zo haar expertise te profileren, maar ook om haar 
deskundigheid op een aantal terreinen aan derden aan te bieden. Voorbeelden zijn het omgaan met 
complexe echtscheidingen, deskundigheid op het gebied van Privacy en Security, risicotaxatie  en 
deskundigheid op het terrein van multiculturele sensitiviteit. 
 
JbGld hanteert prestatie indicatoren en meet en evalueert prestaties met het oog op het realiseren 
van de strategie. Vanuit de leiding van de organisatie worden de missie, visie, normen en waarden 
uitgedragen. Dat gebeurt bijvoorbeeld door communicatie vanuit het intranet, of het blog van de 
bestuurder, maar ook via team- en managementdagen om te stimuleren dat organisatie-
doelstellingen worden onderschreven en gerealiseerd.  
JbGld ontwikkelt een mix aan instrumenten om een evenwichtige beheersingsorganisatie in te 
richten. Voor doorontwikkeling van Power BI wordt samengewerkt met een ICT-
dienstverleningsorganisatie met ervaring in het sociaal domein die een uniforme databron heeft 
opgebouwd die gegevens uit verschillende bronsystemen transformeert, verbindt en vormt tot 
geïntegreerde stuurinformatie. In 2021 is een dashboard ontwikkeld, waarmee aan de hand van 
kritische performance indicatoren op het terrein van het primair proces, personeel en financiën, een 
integraal beeld wordt aangereikt van de prestaties van JbGld.  
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Wet- en Regelgeving 
 

JbGld  heeft maatregelen getroffen om datalekken te voorkomen, tijdig te identificeren en te 
evalueren. Een stappenplan dat is opgesteld, geeft aan hoe te handelen op het moment dat 
persoonsgegevens gelekt zijn. De organisatie is zich bewust van de hogere eisen die aan 
informatiebeveiliging worden gesteld, aangezien zij in toenemende mate met (onder andere) 
gemeentes gegevens uitwisselt. Een cybersecurtiy verzekering en een penetratietest zijn de eerste 
stappen die zijn uitgevoerd op dit terrein.  
 

Weerstandsvermogen  
 
Het weerstandsvermogen (het eigen vermogen uitgedrukt in een % van de bedrijfsopbrengsten) is 
ultimo 2021 23,9% (2020: 25,3%). Onder het eigen vermogen wordt hier verstaan het vermogen 
exclusief bestemmingsreserves. 
 
Financieringsstructuur 
 
Aan de hand van de in de jaarrekening opgenomen balans kan de financieringsstructuur als volgt 
worden weergegeven (x € 1.000): 

 
              2021              2020  
Beschikbaar op lange termijn € €  
    
Eigen vermogen 7.234 7.758  
Voorzieningen    480 373  
Langlopende schulden       --        --  

 7.714 8.131  
Vastgelegd op lange termijn    
Materiële vaste activa    560 684  
Financiële vaste activa        --        --  

    560 684  
    
Overschot op lange termijn 7.154 7.447  

    
Vorderingen            3.100  3.420  
Schulden op korte termijn   (4.840) (4.300)  

   (1.740) (880)  
Liquide middelen  8.894   8.327  
Netto vlottende middelen  7.154   7.447  

 
Solvabiliteit                               56%           58% 
Current  ratio                           2,5        2,7 
 
De solvabiliteit geeft de verhouding tussen het vreemd vermogen en het eigen vermogen – exclusief 
bestemmingsreserves - weer. De current ratio geeft de mate aan waarin de verschaffers van het kort 
vreemd vermogen - schulden op korte termijn - uit de vlottende activa kunnen worden betaald. Een 
current ratio  van 1,5 tot 2 is goed en zorgt ervoor dat een organisatie aan haar kortlopende 
verplichten kan voldoen Een uitkomst van een solvabiliteit tussen de 25% en 40% zal voor veel 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vreemd_vermogen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eigen_vermogen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kort_vreemd_vermogen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kort_vreemd_vermogen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlottende_activa
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organisaties als goed beschouwd worden. Zowel de liquiditeit als de solvabiliteit van JBGld zijn 
daarmee voldoende. 
 

Wat we leren van de resultaten in 2021 
 

Medewerkers kunnen naast het ervaren van werkdruk ook erg genieten van hun werk m.n. door het 
gevoel van wezenlijke betekenis te kunnen zijn voor kinderen, jongeren en gezinnen in de knel, door 
de diepgang van het werk, ontwikkeling in werkinhoud, vakbekwaamheid, intense betrokkenheid en 
collegialiteit. 
 
Als werkgever kunnen we hier een (arbeidsmarkt)voordeel uit halen, mits de gewenste 
cultuurontwikkeling, het steeds beter faciliteren van medewerkers en steeds sterkere verbinding 
met de buitenwereld vooruit blijven gaan. Dat is als organisatie onze belangrijkste uitdaging. 
 
De negatieve vicieuze cirkel door hoog verloop en te weinig beschikbaar ervaren personeel waar we 
al langer inzitten, zichtbaar in verlies in kwaliteit van werken en verlies van werkplezier bij 
medewerkers, krijgen we in de huidige situatie onvoldoende doorbroken. Ondanks maatregelen, 
inspanningen, financiële investeringen, de kracht van cultuurontwikkeling en de voldoening die het 
werk ook met zich meebrengt.  Er is dus iets anders nodig. 
 
Hoewel de drie speerpunten (Methodische Verdieping, Energieke Teams en Partnerschap) en het 
adagium van een lerende organisatie, een gedragen koers mag heten, kunnen we nauwelijks echt 
een lerende organisatie zijn als mensen zo gestrest zijn. 
‘Energieke teams’ hebben voortdurend te maken met energie lekken, bij ‘methodisch verdiepen’ is 
het voortdurend de uitdaging alle neuzen dezelfde kant op te houden en we hebben onder de vlag 
van ‘partnerschap’ steeds weer de neiging tot terugtrekken op het eigen ‘veilige’ terrein. Daarom is 
het hard nodig de stress uit de organisatie te halen. Dat doen we door het begrenzen van de last die 
medewerkers op hun schouders ervaren en hiervoor zoeken we de samenwerking met al onze 
partners. Zo vergroten we ons aanpassingsvermogen om de onvermijdelijke veranderingen die op 
ons af komen zo goed mogelijk te kunnen verdragen én mede vorm te geven. 

 
Financiele vooruitblik naar 2022 
 
De begroting voor 2022 is opgebouwd per kwartaal en heeft een bijzonder karakter. Anders dan 
anders starten we 2022 met een kostenstructuur die substantieel boven de verwachte opbrengsten 
ligt. In de loop van 2022, kwartaal voor kwartaal, beogen we die kostenstructuur om te buigen naar 
weer tenminste gelijk aan de opbrengsten. Het begrote verlies voor 2022 bedraagt € 0,6 miljoen.  
Dat is een bewuste keuze waarmee we proberen de organisatie door een kritische periode heen te 
loodsen. Die kritische periode is in het voorjaar van 2021 begonnen en duurt naar verwachting tot 
het najaar van 2022. Door een opeenstapeling van omstandigheden en gebeurtenissen staat er een 
grote druk op medewerkers, die zich niet gemakkelijk laat keren. Daardoor zijn de kosten voor 
arbeid veel hoger geworden dan normaal. Dat laten we bewust gebeuren, omdat anders de schade 
op termijn veel groter zou zijn.  
De impact van de oorlog in de Oekraïne op de financiële huishouding van JbGld is beperkt. De kosten 
voor energie nemen waarschijnlijk toe. De energiekosten zijn verwerkt in de servicekosten van de 
huurlocaties en bedragen maximaal € 100.000 op jaarbasis. Overige contracten zijn niet van 
toepassing.  
 
Er is al jaren een trend waarneembaar die leidt tot een stelselmatige verhoging van 
werklastervaring. Dat heeft te maken met ontwikkelingen in en rond het primaire proces, maar ook 
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met processen in de externe omgeving. De belangrijkste oorzaak is het verschijnsel in de sector 
jeugdbescherming dat ‘werkvoorraden’ (wachtlijsten) niet aanvaardbaar zijn. Niet aanvaardbaar 
vanuit vigerende normen en codes, maar ook niet vanuit sociale normen; kinderen in nood laat je 
niet wachten.  
Deze trend gaat ten koste van medewerkers, maar dus ook uiteindelijk van ons collectief 
probleemoplossend vermogen. Daarom is ons doel voor 2022 om op de eerste plaats aandacht te 
organiseren voor de noden van medewerkers, opdat zij uiteindelijk de best mogelijke aandacht 
kunnen hebben voor kinderen, jongeren en gezinnen in de knel. 
De buitennormale kosten bestaan uit toename van uren door medewerkers die starten en nog geen 
volledige caseload aan kunnen, duurdere arbeidsuren door noodzakelijke inhuur van arbeid via 
detacheringsbureaus, maar ook door algemene verminderde arbeidsproductiviteit, verhoging van 
benodigde uren anders dan m.b.t. het primaire proces en voor uitgaven aan b.v. professionalisering 
van werving, selectie, inwerkprogramma’s en scholing. 
 
De financiële balans biedt ruimte voor deze strategie, zowel qua liquiditeit als ook qua eigen 
vermogenspositie. Bovendien draagt deze financiële strategie ook bij aan versterking van 
partnerschap met gemeenten, omdat we daarmee laten zien bereid te zijn eigen reserves in te 
zetten voor de doorontwikkeling van de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming. Enerzijds zijn 
de beschikbare middelen, voor zover niet noodzakelijk voor het handhaven van een gezonde 
financiële structuur, bedoeld om bij te dragen aan onze missie. Anderzijds is het noodzakelijk om in 
2022 extra kosten te maken om te voorkomen dat de organisatie implodeert als gevolg van een 
steeds sterker wordende vicieuze cirkel door m.n. uitstroom personeel. 
 
Bij het inschatten van de opbrengsten is uitgegaan van de overeengekomen tarieven en 
terughoudende inschatting van volumes. De tariefontwikkeling is gebaseerd op een 
indexeringsformule uit het betreffende jaar-1 en bedraagt voor 2022 1,99%. Aangezien het referte- 
tarief 2021 2,75% hoger ligt dan het werkelijke tarief dat we in 2021 in rekening kunnen brengen, is 
de totale tariefsverhoging ten opzichte van 2021 4,75%. Het refertetarief is het resultaat van de 
onderhandelingen die in 2021 zijn gevoerd, voor het nieuwe Gelderse contract en dient als basis 
voor de indexering 2022.   
In het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe CAO is de afspraak gemaakt dat de lonen met 
terugwerkende kracht 1 januari 2021 met 2% stijgen. Op 1 januari 2022 stijgen de salarissen met 3%. 
 
Hoe anticiperen we op de verschillende scenario’s voor komende jaren?  We zien er drie: 
 

• Er verandert voorlopig niet veel in de structuur van en rondom jeugdbescherming. Dat 
betekent een verdere uitgroei van het gedachtegoed van de Gelderse Verbeteragenda en 
daarmee versterking van de lokale samenwerking. 

• Het stelsel van jeugdbescherming en jeugdzorg gaat binnen twee jaar grondig worden 
aangepast. Dat betekent dat we een periode in gaan van nieuwe instabiliteit, veel 
veranderingen en reorganisaties. 

• Het stelsel van jeugdbescherming en jeugdzorg verandert geleidelijk zonder ingrijpende 
veranderingen in wet- en regelgeving op korte termijn. Dat betekent een doorontwikkeling 
in een relatief stabiele omgeving en kansen voor goed te beheersen veranderprocessen. 

 
Voor het beleid van Jeugdbescherming Gelderland gaan we uit van scenario 1 en bereiden we ons 
voor op scenario 3. Mocht scenario 2 zich aandienen, dan passen het beleid aan op de specifieke 
ontwikkelingen die dan voor liggen. 
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Woord van dank 
 
De turbulentie van het afgelopen jaar heeft ons geleerd hoe belangrijk communicatie is. De mentale 
weerbaarheid van medewerkers is ook in 2021 sterk op de proef gesteld. De complexiteit van het 
werk, de negatieve media aandacht voor de jeugdzorg, dikwijls met een negatieve connotatie, maar 
ook Covid-19, zijn van invloed op de vitaliteit van onze medewerkers. Naast diverse maatregelen om 
verzachting aan te brengen is tijdige en heldere communicatie dan ook gewenst. Verbinding maken 
en medewerkers erbij betrekken middels kleine gestes in de vorm van een attentie getuigt van 
inlevingsvermogen vanuit JbGld en kan niet voldoende worden benadrukt in deze turbulente tijd. 
Een open en constructieve relatie met de ondernemingsraad en de cliëntenraad heeft bijgedragen 
aan de adequaatheid en snelheid waarmee we in 2021 diverse uitdagingen hebben aangepakt. 
Graag wil ik iedereen hartelijk danken voor alle inspanningen en betrokkenheid bij 
Jeugdbescherming Gelderland. De motivatie en inzet van de medewerkers van JbGld en overige 
stakeholders bepalen uiteindelijk de uitvoering van onze missie en visie.  
 
Stichting Jeugdbescherming Gelderland, Arnhem 
 
 
Arno Lelieveld 
Bestuurder 
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Jaarrekening 
 
• Balans 

• Resultatenrekening 

• Kasstroomoverzicht 

• Toelichting jaarrekening 
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1.1  JAARREKENING 
 

1.1.1. BALANS PER 31 DECEMBER  
           2021           

           

 Ref. 31-dec-21  31-dec-20   Ref. 31-dec-21  31-dec-20 

  €  €    €  € 

ACTIVA      PASSIVA     

           

Vaste activa      Eigen vermogen     
Materiële vaste activa  1                     559.699                684.200  Algemene reserve                  7.073.157  7.257.845 

Totaal vaste activa  559.699  684.200  Bestemmingsreserve     
      organisatieontwikkeling                     160.496                           500.000 

 
       Totaal eigen vermogen 4                  7.233.653  7.757.845 

Vlottende activa           

      Voorzieningen 5                    480.435  372.929 
Debiteuren en overige vorderingen 2 3.100.323  3.420.397       
Liquide middelen 3 8.893.971  8.327.035  Kortlopende schulden       

Totaal vlottende activa  11.994.294  11.747.432  

Overige kortlopende 
schulden 6                 4.839.905  4.300.858 

           

Totaal activa  12.553.993  12.431.632  Totaal passiva                12.553.993  12.431.632 
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1.1.2 RESULTATENREKENING 2021 

 Ref.   2021  2020  

    €  €  
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:        
Opbrengsten Jeugdwet 7   28.811.391  27.863.717  

Overige bedrijfsopbrengsten 8   769.258  781.068  

        
Som der bedrijfsopbrengsten    29.580.649  28.644.785  
        

BEDRIJFSLASTEN:        

Personeelskosten 9   26.623.942           24.672.938  
        
Afschrijvingen op materiële vaste 
activa 10  

 
350.352                271.017  

        
Overige bedrijfskosten 11   3.036.958  3.256.736  
        

Som der bedrijfslasten    30.011.252  28.200.691  

BEDRIJFSRESULTAAT   
 

(430.603)  444.094  
 
Financiele baten en lasten   

 
35.401  20.373  

        
RESULTAAT VOOR BELASTINGEN    (466.004)  423.721  
        
Vennootschapsbelasting 12                   58.188                                                        50.954                             
        

RESULTAAT BOEKJAAR    (524.192)  372.767  

 

 
Resultaatbestemming 2021  2020 

Het resultaat is als volgt verdeeld €  € 
 

Algemene Reserve        (184.688)  297.767 
Bestemmingsreserve organisatieontwikkeling        (339.504)              75.000                  

        (524.192)                   372.767          
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1.1.3 KASSTROOMOVERZICHT 2021 

(Volgens de indirecte methode)    2021    2020 

  €  €  €  € 
Kasstroom uit operationele 
activiteiten         

Bedrijfsresultaat      (430.603)     
                 

444.094  

Vennootschapsbelasting            (58.188)            (50.954) 
 
Aanpassingen voor:         
- Afschrijvingen en overige  
  waardeveranderingen          350.352                271.017  

 
 

- Mutaties voorzieningen   107.506    (553.455)   

    457.858    
       

(282.438)) 

Veranderingen in werkkapitaal:         
- Mutatie operationele vorderingen          320.074         1.086.868   
- Mutatie operationele schulden   539.047        (522.500)   

     859.121     
                        

564.368                       

Kasstroom uit bedrijfsoperaties    
              

828.188                675.070 
         
Ontvangen interest                   470    810   
Betaalde interest    (35.871)    (21.183)   

    (35.401)    (20.373) 

 
Totaal kasstroom uit operationele 
activiteiten    792.787        654.697 
 
Kasstroom uit investeringsactiviteiten:         

- Investeringen in materiële vaste activa           (225.851)         (394.983)                        
- Desinvestering materiële vaste activa         --    --   

 
Totaal kasstroom uit 
investeringsactiviteiten    

                      -   
(225.851)           (394.983) 

         

Mutatie geldmiddelen          566.936          259.714  

 
 
Stand geldmiddelen per 1 januari             8.327.035          8.067.321 
Stand geldmiddelen per 31 december            8.893.971          8.327.035 
 
Mutatie Geldmiddelen                   566.936                                              259.714 



Stichting Jeugdbescherming Gelderland 
Arnhem 
 
 

Pagina 25/50 

1.1.4. GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING  

1.1.4.1 Algemeen 

Vestigingsplaats en activiteiten 

De Stichting Jeugdbescherming Gelderland (JbGld) met als statutaire vestigingsplaats Arnhem is 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden Gelderland onder nummer 41052159. 
 
Als gecertificeerde instelling heeft JbGld als belangrijkste taak binnen de Jeugdwet de uitvoering van de 
Jeugdbescherming- en Jeugdreclasseringmaatregelen. Op voordracht van gemeenten voert zij de 
maatregelen uit in opdracht van de kinderrechter. 
 
De activiteiten van JbGld betreffen verder dienstverlening aan gemeenten voor de uitvoering van 
Spoedzorg en de uitvoering van Preventieve Jeugdbescherming mede ter voorkoming van justitiële 
maatregelen. Verder biedt JbGld gemeenten in de transitiefase ondersteuning door beschikbaarstelling 
van personeel voor de bezetting van wijkteams en Centra voor Jeugd en Gezin. 
 
Verslaggevingsperiode 
Deze jaarrekening heeft betrekking op boekjaar 2021, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 
2021. 

Grondslagen voor opstellen van de jaarrekening 
 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van Richtlijn 655 “Zorginstellingen” 
van de Raad voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. Activa en passiva worden 
gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere grondslag is vermeld. 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
historische kosten, tenzij anders vermeld. 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts 
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die 
hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het 
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
 
Oordelen en schattingen 

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en 
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van de grondslagen en gerapporteerde 
waarde van activa en verplichtingen en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen 
afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend 
beoordeeld. Herzieningen en schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt 
herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. De volgende 
waarderingsgrondslagen zijn naar mening van het management het meest kritisch voor het weergeven 
van de financiële positie en vereisen een aantal schattingen en veronderstellingen. 
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Financiële instrumenten 

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten (zoals vorderingen en 
schulden), als afgeleide financiële instrumenten (derivaten) verstaan. 

Primaire financiële instrumenten 

Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per 
balanspost van de ‘Grondslagen voor de waardering van activa en passiva’. 

Vergelijking met voorgaand jaar 

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

Continuïteitsveronderstelling 

 
Inleiding 
In het rapport ‘Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’ van de Inspectie Gezondheidszorg en jeugd 
(november 2019) komen veel problemen ten aanzien van de organisatie en uitvoering van  
jeugdbescherming naar voren. Die worden ook in Gelderland herkend. De organisaties die met veiligheid 
en bescherming te maken hebben en de jeugdhulpregio’s in Gelderland hebben in het voorjaar van 2020 
met elkaar een agenda opgesteld met concrete actiepunten, om de bescherming van jeugdigen te 
verbeteren: de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming.  
 
Het boekjaar 2021 
Alle betrokken partijen bij deze Verbeteragenda zijn het er over eens dat jeugdbeschermers voldoende 
tijd moeten hebben om hun werk kwalitatief goed te kunnen doen. De caseload van jeugdbeschermers, is 
gelet op de zwaarte van de problematiek bij gezinnen, te hoog. In de loop van het boekjaar 2021 vertaalt 
zich deze werkdruk dan ook in een toename van het verloop, een stijgend ziekteverzuim en sterke 
concurrentie op de arbeidsmarkt voor jeugdzorgmedewerkers. In toenemende mate wordt er een beroep 
gedaan op de flexibele inzet van inleenkrachten, waardoor er financiele druk wordt gevoeld in het 
resultaat.  
 
Contractering 2022 
In 2021 is er een uniforme overeenkomst getekend met vier gecertificeerde instellingen, waaronder 
Jeugdbescherming Gelderland en de zeven regio’s in Gelderland. Een contract met een looptijd van drie 
jaar (2022 t/m 2024) en een optie tot verlenging met twee jaar. Er is een afpraak gemaakt over de 
jaarlijkse indexering die zich baseert op OVA (90%) en het Prijsindexcijfer Particuliere Consumptie (10%). 
De Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming gaat een aantal baten opleveren. Deze baten zijn 
vastgelegd in resultaatafspraken in de overeenkomst tussen Gemeenten en Gecertificeerde Instellingen. 
Afspraken over meer eenduidige contracten, uniforme werkafspraken en betere samenwerking in de 
gehele veiligheidsketen zullen zorgen voor efficiëntiewinst. Hiermee zal er meer tijd overblijven voor de 
gezinnen. Efficiencywinst vloeit daarmee niet terug naar gemeenten, maar komt direct ten goede aan de 
uitvoering van jeugdbescherming binnen de gehele keten. Betrokken partijen gaan op basis van deze 
nieuwe uniforme werkwijze en samenwerking in het gehele netwerk aan de slag, met daarvoor 
aangepaste reële tarieven. 
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De Begroting 2022 
De Begroting voor 2022 werkt met de uitgangspunten die zijn opgesteld in de Gelderse Verbeteragenda 
Jeugdbescherming. De begroting voor 2022 is opgebouwd per kwartaal en heeft een bijzonder karakter. 
Anders dan anders starten we 2022 met een kostenstructuur die substantieel boven de verwachte 
opbrengsten ligt. In de loop van 2022, kwartaal voor kwartaal, beogen we die kostenstructuur om te 
buigen. In het vierde kwartaal ontstaat er dan het break even punt.  

Het begrote verlies voor 2022 bedraagt € 0,6 miljoen.  Dat is een bewuste keuze waarmee we proberen 
de organisatie door een kritische periode heen te loodsen. Die kritische periode is in het voorjaar van 
2021 begonnen en duurt naar verwachting tot het najaar van 2022. Door een opeenstapeling van 
omstandigheden en gebeurtenissen staat er een grote druk op medewerkers, die zich niet gemakkelijk 
laat keren. Daardoor zijn de kosten voor arbeid veel hoger geworden dan normaal. Dat laten we bewust 
gebeuren, omdat anders de schade op termijn veel groter zou zijn. De buitennormale kosten bestaan 
voornamelijk uit de toename van uren door medewerkers die starten en nog geen volledige caseload aan 
kunnen en duurdere arbeidsuren door noodzakelijke inhuur van arbeid via detacheringsbureaus.  

JbGld investeert in de aanstelling van een recruiter, de implementatie van recruitmentsoftware in de 
cloud die het wervings- en selectieproces ondersteunt en voor kwaliteit zorgt in alle stadia van het 
recruitmentproces. Daardoor is JbGld beter in staat om kandidaten sneller te werven, selecteren en 
plaatsen. Voldoende opleidingsaanbod, de methodische verdieping en aandacht voor coaching, 
teamontwikkeling, intervisie en supervisie ondersteunen jeugdzorgmedewerkers in de uitvoering van hun 
werkzaamheden. In de tweede helft van het jaar is JbGld dan in staat het personeelsverloop te 
verminderen, de inhuur van duur personeel te beperken, maar ook het behoud en de kwaliteit van het 
zittend personeel te verbeteren. 
 
Conclusie 
De financiële balans biedt ruimte voor deze strategie, zowel qua liquiditeit als ook qua eigen 
vermogenspositie. Bovendien draagt deze financiële strategie ook bij aan versterking van partnerschap 
met gemeenten, omdat we daarmee laten zien bereid te zijn eigen reserves in te zetten voor de 
doorontwikkeling van de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming. De jaarrekening is opgesteld 
uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.  
 

1.1.4.2 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva  

 
Activa en passiva 
Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs 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 de instelling zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden 
vastgesteld. 
Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan 
gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de 
omvang van het bedrag daarvan als betrouwbaar kan worden vastgesteld. Onder verplichtingen worden 
mede voorzieningen begrepen. 
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Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle, of 
nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, 
wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en 
verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan 
de voorwaarden van waarschijnlijkheid van toekomstige voordelen en/of betrouwbaarheid van de 
bepaling van de waarde.  
 
Vorderingen worden gesaldeerd indien de instelling beschikt over juridische grondslag om de vordering 
en schuld gesaldeerd af te wikkelen en de instelling het stellige voornemen heeft om het saldo als 
zodanig  netto of simultaan af te wikkelen.  

 
Materiële vaste activa 
Materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs verminderd met cumulatieve 
afschrijvingen en indien van toepassing bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden 
gebaseerd op de verwachte toekomstige gebruiksduur en worden berekend op basis van een vast 
percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt 
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Hierbij worden afschrijvingspercentages gebruikt 
die variëren van 2% tot 50%. 
 
JbGld beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een materieel vast actief aan een 
bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de 
realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de 
boekwaarde van het actief hoger is dan de realiseerbare waarde, waarbij de realiseerbare waarde de 
hoogste waarde is van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. 
 

Vorderingen 
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk 
aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van 
oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van 
individuele beoordeling van de vorderingen. 

 

Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf 
maanden. Rekening-courantschulden zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder 
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.  
 

Eigen vermogen 
Binnen het eigen vermogen wordt onderscheid gemaakt tussen Algemene reserves en 
Bestemmingsreserves. 

 
Algemene reserves 
Onder algemene reserves is opgenomen dat deel van het eigen vermogen, waarover de bevoegde 
organen binnen de statutaire doelstellingen van de instelling vrij kunnen beschikken. 
 
Bestemmingsreserves 
Bestemmingsreserves zijn reserves waaraan door de bevoegde organen van de instelling een beperktere 
bestedingsmogelijkheid is aangebracht dan op grond van de statuten zou bestaan. 
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Voorzieningen 
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 
balansdatum bestaan en die het gevolg zijn van een gebeurtenis uit het verleden, waarbij het 
waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare 
wijze is te schatten.  

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de  contante waarde van de uitgaven die naar verwachting 
noodzakelijk zijn om de verplichting en verliezen af te wikkelen, tenzij het effect van de tijdswaarde van 
geld niet materieel is, of de voorziening binnen jaar een afloopt: dan wordt de voorziening gewaardeerd 
tegen nominale waarde. De rentemutatie van voorzieningen gewaardeerd tegen contante waarde is 
verantwoord als intrestlast. Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichting vergoedt en 
wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de 
verplichting, dan wordt deze vergoeding als actief in de balans opgenomen. 

Voorziening jubileumverplichtingen 
De voorziening jubilea wordt opgenomen tegen de contante waarde (disconteringsvoet van 0,99%) van 
de verwachte uitkeringen gedurende het dienstverband. Bij de berekening van de voorziening wordt 
onder meer rekening gehouden met de verwachte salarisstijging en de blijf kans.  
 
Voorziening langdurig zieken 
Voor langdurigen zieken is een voorziening gevormd op basis van de contante waarde (disconteringsvoet 
van 0,99%) van de verwachte loonkosten in de eerste twee jaren van de arbeidsongeschiktheid (voor 
medewerkers die naar verwachting niet zullen terugkeren in het arbeidsproces), voorzover deze na 31 
december 2021 vallen, gebaseerd op 100% gedurende het eerste jaar en 70% gedurende het tweede jaar 
en eventueel verschuldigde transitievergoeding.  
 

Kortlopende Schulden  
Crediteuren en kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde 
en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.  

 

1.1.4.3. Grondslagen van resultaatbepaling  
 

Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, met 
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.  
Baten worden in de resultatenrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch 
potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een 
verplichting heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten 
worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met 
vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan 
de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
Baten worden verantwoord in het jaar waar in de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking 
genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan 
het verslagjaar waarop deze betrekking hebben. 
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Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar 
toegerekend. In het geval van een geconstateerde fout in voorgaande boekjaren wordt foutherstel 
toegepast. 
 

Opbrengsten 
Onder opbrengsten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar verleende diensten onder 
aftrek van verleende kortingen. Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate 
waarin de diensten zijn verricht, gebaseerd op de tot balansdatum in het kader van de dienstverlening 
gemaakte kosten in verhouding tot de geschatte kosten van de totaal te verrichten dienstverlening. De 
kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend. 

  

Lasten 
De lasten worden bepaald op historische basis. De lasten worden bepaald met inachtneming van de 
hiervoor al vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 
betrekking hebben. 
 

Lonen en salarissen 
Lonen en salarissen en andere personeelslasten worden verantwoord in de periode waarin personeel op 
grond van de arbeidsvoorwaarden het recht op beloning verkrijgt. Sociale lasten worden toegerekend 
aan dezelfde periode als de lonen en salarissen waaraan deze sociale lasten direct kunnen worden 
toegerekend.  
 
Ontslagvergoedingen zijn vergoedingen die worden toegekend in ruil voor de beëindiging van het 
dienstverband. Een uitkering als gevolg van ontslag wordt als verplichting en als last verwerkt als de 
onderneming zich aantoonbaar onvoorwaardelijk heeft verbonden toe betaling van een 
ontslagvergoeding.  
 

Pensioenen 
JbGld heeft voor haar werknemers een toegezegde bijdrage pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking 
komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat afhankelijk 
is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het pensioenfonds Zorg en Welzijn. 
JbGld betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de 
werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad 
van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële 
verplichtingen) dit toelaat. 
 
Sinds 2015 gelden nieuwe, strengere regels voor pensioenfondsen. Daarbij hoort ook een nieuwe 
berekening van de dekkingsgraad. De 'nieuwe' dekkingsgraad is het gemiddelde van de twaalf laatste 
dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad minder fluctueren. In februari 
2022 bedroeg de dekkingsgraad 101,6%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is eind 2021 naar 
verwachting 122,3%. Het pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan in 2027 hieraan te kunnen 
voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of 
om bijzondere premieverhogingen door te voeren. JbGld heeft geen verplichting tot het doen van 
aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere 
toekomstige premies. Daarom zijn in de jaarrekening alleen de verschuldigde premies tot en met het 
einde van het boekjaar verantwoord. 
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De jaarlijkse opbouw van de pensioenaanspraken bedraagt 25,0% van het pensioengevend salaris dat is 
gebaseerd op het brutoloon minus franchise ad. € 21.835 per jaar bij een fulltime dienstverband (2020 € 
21.430). Het pensioengevend salaris in 2021 is gemaximeerd op € 112.189 (2020 € 110.111). De jaarlijkse 
premie die voor rekening komt van de werkgever bedraagt 13,0 % van het pensioengevend salaris. De 
hoogte van de premie wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur van het Bedrijfstakpensioenfonds op 
basis van de dekkingsgraad en verwacht rendementen.  
 

Belastingen 
 
Acute belastingen 
De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat, uitgaande van het geldende 
belastingtarief, rekening houdend met fiscaal vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk niet-aftrekbare 
kosten. 
 
Latente belastingen 
Voor alle belastbare tijdelijke verschillen tussen de commerciële en fiscale balanswaardering, wordt een 
latente belastingverplichting opgenomen. Voor alle verrekenbare tijdelijke verschillen tussen de 
commerciële en fiscale balanswaardering en voor beschikbare voorwaartse verliescompensatie wordt 
een latente belastingvordering opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er fiscale winst 
beschikbaar zal zijn voor verrekening. De latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden 
opgenomen onder de financiële vaste activa respectievelijk voorzieningen. De latente 
belastingverplichtingen en -vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.  
 
 

1.1.4.4. Grondslagen van segmentering 
 

In de jaarrekening is geen nadere segmentatie van de resultatenrekening opgemaakt aangezien JbGld 

alleen in het segment jeugdhulpverlening actief is.  

 

1.1.4.5. Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht 
 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het 
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.  
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele 
activiteiten. Transacties waarbij geen ruil van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn 
niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.  

 

1.1.4.6. Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum 
 
Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijven tot 
aan de datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening.  
Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet 
in de jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van 
de gebruikers van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht 
in de jaarrekening. 
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1.1.4.7. Waarderingsgrondslagen WNT 

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

ACTIVA 

1. Materiële vaste activa 

Een overzicht van de materiële vaste activa is onderstaand opgenomen: 

  

Bedrijfs-
gebouwen en 

terreinen  

Machines en 
installaties  

Andere vaste 
bedrijfs-

middelen  Totaal 

  €  €  €  € 

         
Verkrijgingsprijs per 1 januari 2021  31.911  731.784  8.076.632  8.844.294 

Cumulatieve waardeverminderingen per 1 januari 2021  -3.969  -731.784  -7.424.343  -8.160.094 

Boekwaarde per 1 januari 2021  31.911  0  

                      
652.289                                         684.200 

         
Investeringen  72.809  0  153.042  225.851 

Afschrijvingen  -8.615  -0  -341.737  -350.352 

         
Desinvesteringen  0  0  0  0 

 
Boekwaarde per 31 december  96.105  0  463.594                         559.699 

         
Verkrijgingsprijs per 31 december 2021  108.689  731.784  8.229.674  9.070.147 

Cumulatieve waardeverminderingen per 31 december 2021 -12.584  -731.784  -7.766.080  8.510.448 

 
Boekwaarde per 31 december  96.105  0  463.594   559.699                        

          
Afschrijvingspercentages  2-10%  5-30%  10-50%   

Toelichting: in 2021 is er geïnvesteerd in mobiele telefonie, laptops, inventaris en bouwkundige aanpassingen.  
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2. Debiteuren en overige vorderingen 

     31.12.2021  31.12.2020 

     €  € 
 
Nog te factureren Jeugdwet 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
      2.131.380         

 
 

 
2.053.068 

Debiteuren 
Debiteuren Jeugdwet 

 
 

 
 

 
 

 
 

         114.756            
607.513 

 
 

45.469 
430.102 

Latente belastingvordering     60.000  118.188 
Vordering UWV      15.877  543.991 
Overige vorderingen     28.501  144.051 
Vooruitbetaalde bedragen/ 
vooruitontvangen facturen 

    142.296          85.528 

     3.100.323  3.420.397 

Toelichting:  
 
 
In december 2019 is het Besluit gepubliceerd waarin de vennootschapsbelastingpositie van 
jeugdhulpinstellingen nader is uitgewerkt. In het Besluit wordt expliciet vermeld dat de uitvoering van 
jeugdbeschermingsmaatregelen en maatregelen jeugdreclassering buiten de reikwijdte van de 
zorgvrijstelling vallen. De ingangsdatum van de VPB-plicht ligt op 1 januari 2015. JbGld heeft de fiscale 
positie bepaald en die opgenomen in de jaarrekening. Op basis van het compensabel verlies ultimo 2021 
is er een vordering op de fiscus opgenomen van € 60.000.  
 
De werkgever kan vanaf 1 april 2020 bij het UWV een verzoek indienen voor een vergoeding ter hoogte 
van de transitievergoeding die de werkgever heeft betaald bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst, 
indien deze is beëindigd vanwege het feit dat de werknemer wegens ‘ziekte of gebreken’ niet meer in 
staat was om de bedongen arbeid te verrichten. Deze compensatie kan echter niet hoger zijn dan de 
wettelijke transitievergoeding die is verschuldigd als de werknemer twee jaar ziek is. Deze regeling treed 
met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015 in werking. De post Vordering UWV geeft de hoogte van deze 
vergoeding aan. In 2021 is de Vordering UWV uit 2020 door het UWV betaald. De vordering ultimo 2021 
betreft de transitievergoeding voor twee medewerkers die zijn opgenomen in de Voorziening voor 
langdurig verzuim.  
 
De vooruitbetaalde bedragen betreffen softwarelicenties, vooruitbetaalde huur, abonnementen en 
overige kosten. Onder de overige vorderingen is een bedrag van € 33.567 opgenomen voor betaalde 
waarborgsommen  De debiteuren en overige vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar. 

3. Liquide middelen 

 31.12.2021  31.12.2020 

 €  € 

    
Bankrekeningen 8.891.628  8.324.103 
Kassen 2.343  2.932 

 8.893.971  8.327.035 

Toelichting: 
 
Het saldo liquide middelen staat geheel ter vrije beschikking.  
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PASSIVA 

4. Eigen Vermogen 

 31.12.2021  31.12.2020 

 €  € 

    
Algemene Reserve 7.073.157      7.257.845 
Bestemmingsreserve organisatieontwikkeling 160.496         500.000                 

 7.233.653      7.757.845 

Toelichting: 

De Bestemmingsreserve organisatieontwikkeling heeft betrekking op de afdekking van kosten in het 
kader van de methodische verdieping, waarmee met methodische kennis en vaardigheden patronen van 
onveiligheid van kinderen kunnen worden herkend en opgeheven.  

Het verloop van het eigen vermogen is als volgt weer te geven: 

 
Eigen 
Vermogen 
 

 Algemene 
Reserve 

  Bestemmings 
Reserve 

Org.ontw. 

   
 

Totaal 

  €   €   € 
         
Saldo per 1 
januari 

  
7.257.845     

                                       
500.000       

   
7.757.845 

Resultaats-         
bestemming  (184.688)       (339.504)   (524.192) 
         

Saldo per 31 
december 

 7.073.157   160.496                                 7.233.653   

 

5. Voorzieningen 

Voorzieningen  Saldo    
1 jan. 
 2021  

 Dotatie  Onttrekking  Vrijval   Saldo  
31 dec. 
2021 

  €  €  €  €  € 

           
           

Jubileum-  
verplichting 

          236.123  35.408  37.419  --  234.112 

Langdurig 
Zieken 

 136.806  246.323  112.118  24.688   246.323 
 

  372.929  281.731  149.537  24.688    480.435 

Toelichting in welke mate de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd: 
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Toelichting per categorie voorziening: 
 
 
De voorziening Jubileumuitkeringen betreft verwachte uitkeringen gedurende het dienstverband. Bij de 
berekening van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden met verwachte salarisstijgingen en 
de blijf kans.  
 
De voorziening langdurig zieken is getroffen voor de kosten voor medewerkers die gedurende het 
resterende dienstverband, tot moment WIA, naar verwachting niet zullen herstellen.  
 

6. Overige kortlopende schulden  

Kortlopende schulden en overlopende passiva 
 31.12.2021  31.12.2020 

 €  € 

    

    

Crediteuren 534.502  364.946 

Belastingen en sociale premies 1.194.592  1.274.454 

Nog te betalen salariskosten 452.664  -- 

Te betalen afkoopsommen 70.641  149.945 

Vakantiegeld 769.416  765.276 

Vakantiedagen 1.218.178  1.053.238 

Schulden aan regiogemeenten 
Pupil gebonden fondsuitkeringen 

-- 
19.216 

 
 

163.257 
95.858 

Te verrekenen pensioen pupillen 130.178  115.119 

Vooruit ontvangen subsidiegelden 56.333  -- 

Overige schulden 394.185  318.765 

 4.839.905  4.300.858 

Toelichting: 

In de post belastingen en sociale premies is een bedrag opgenomen van € 2.647 als nog te betalen 
loonbelasting in het kader van de zorgbonus. 

De post nog te betalen salariskosten, ad € 452.664 betreft de verplichting die voortvloeit uit de Cao 
verhoging conform het onderhandelaarsakkoord dat is afgesloten in april 2022 inzake een nieuwe Cao 
Jeugdzorg. De verplichting heeft betrekking op een salarisverhoging van 2% met terugwerkende 1 janauri 
2021. De verplichting bestaat uit salariskosten inclusief de bijbehorende werkgeverslasten.  

In de post te betalen afkoopsommen ad. € 70.641 zijn afgesloten vaststellingsovereenkomsten 
opgenomen, waarin de afkoopsom is overeengekomen door partijen.  

De verplichting vakantiedagen is in 2021 met € 165.000 toegenomen. Ultimo 2021 is er een toename van 

Kortlopend deel van de voorzieningen   (< 1 jaar)                                         €         241.433 
Langlopend deel van de voorzieningen ( > 1 jaar)                                         €         239.002 
Hiervan langlopend (> 5 jaar)                                                                            €                     0 
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het aantal verschuldigde verlofuren ten opzichte van het voorgaande boekjaar met bijna 4.000 uren. Het 
hoge personeelsverloop resulteert in steeds meer onervaren jeugzorgmedewerkers. Caseloadnormen 
komen onder druk te staan, zeker als de complexiteit van de maatregelen toeneemt. Dit leidt tot meer 
inzet van uren, met als consequentie dat verlof niet altijd wordt opgenomen. 

De verlofdagenverplichting is gebaseerd op het uitgangspunt dat de werkzaamheden van medewerkers 
die (langdurig) met verlof gaan zoveel als mogelijk worden opgevangen door (tijdelijke) medewerkers. De 
verlofdagenverplichting bestaat daarom uit de salariskosten inclusief alle sociale lasten van deze 
(tijdelijke) medewerkers. 
 
De overige schulden op korte termijn betreffen onder andere nog te betalen reiskosten, 
automatiseringskosten, kantoorkosten, huurkosten en accountantskosten.  
De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar. 
 

Financiële instrumenten   

 
JbGld maakt geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten. Zie ook de toelichting onder paragraaf 
1.1.1.4, grondslagen van waardering en resultaatbepaling.  
 

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen  

Het jaarlijkse bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken is € 712.000. 
 

Huur Panden Looptijd  Huurprijs per jaar 

Apeldoorn, Linie 620 31-12-2022 €  55.393 

Ede, Oude Bennekomseweg 3 31-12-2023 €  60.661 

Harderwijk, Westeinde 23  30-06-2026  €  45.766 

Nijmegen, Wijchenseweg 111  31-10-2024 € 111.647 

Tiel, Siependallaan 1 30-04-2026  €    50.833 

Zutphen, Piet Heinstraat 3 31-12-2022 €   49.071 

Doetinchem, Hanzestraat 35 31-03-2024                 €              56.135 

Arnhem, Delta 1  30-04-2024                 €            282.938 

 

In 2019 is er een leasecontract voor een bedrijfsauto afgesloten met een looptijd tot 30 juni 2023. De 
totale leaseverplichting bedraagt € 30.479.  

 

 

In onderstaand overzicht zijn de jaarlijkse huur- en leaseverplichtingen weergegeven naar looptijd: 
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Verplichtingen 
per  
31-12-2021 

   Looptijd korter 
dan  

1 jaar 

 Looptijd tussen 
1 en 5 jaar 

 

 Looptijd 
langer dan 5 

jaar  

       Totaal 

    €  €  €  € 
Huur- 
contracten                  
 

   712.444  1.042.393  --  1.754.837 

Lease-    20.319  10.160  --        30.479 
contract           
           

    732.763  1.052.552  --  1.785.316 

 
 
JbGld is verplichtingen aangegaan inzake ICT applicaties, waarvan de jaarlijkse service- en beheerkosten 
van WIJZ (€ 425.000), het netwerkbeheer (€ 90.000) en de Microsoftlicenties (€ 110.000) expliciet 
vermeld dienen te worden. Het betreft verplichtingen met een looptijd van een jaar, uitgezonderd de 
looptijd van het contract WIJZ dat doorloopt tot ultimo 2029. 
 
JbGld heeft twee bankgaranties afgegeven tot een bedrag van in totaal € 90.731 die betrekking hebben 
op huurcontracten.  

1.1.6. TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 

BATEN 

7. Opbrengsten, zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 

 

Specificatie opbrengsten jeugdwet 

 
Toelichting: 
 
De ondertoezichtstellingen met een looptijd korter dan een jaar bedragen in 2021 744 en bevinden zich 

 
   

  
2021  

 
2020 

    €  € 
Opbrengsten jeugdwet    28.811.391  27.863.717 
       

Totaal    28.811.391  27.863.717 

   
  

2021  2020 
    €  € 
       
Jeugdbescherming       21.978.879  20.893.320 
Jeugdreclassering            2.904.661  3.044.189 
Preventieve jeugdbescherming            1.929.856  1.992.740 
Spoedeisende Zorg            1.997.995              1.933.468 

Totaal    28.811.391  27.863.717 
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daarmee ruim 5%  boven het gemiddelde aantal uit 2020 (708).  Ook het aantal ondertoezichtstellingen 
met een looptijd > 1 jaar zijn toegenomen, namelijk van 1.174 in 2020 naar gemiddeld 1.199 maatregelen 
in 2021, ergo een toename van ruim 2%. Het aantal voogdijmaatregelen daarentegen, daalt in 2021 ten 
opzichte van het voorgaande boekjaar van 572 naar 549.  
De toename van de opbrengsten jeugdbescherming in 2021 vergeleken met het jaar 2020, met bijna € 1,1 
miljoen (5,2%) wordt dan ook, naast een gemiddelde indexering van ongeveer 2,5%,  verklaard door de 
toename van het aantal ondertoezichtstellingen.   
 
De reguliere maatregelen jeugdreclassering vertonen een dalende trend. In 2021 bedraagt het aantal 
reguliere reclasseringsmaatregelen 358, terwijl in 2020 dit aantal 381 bedraagt. Aangezien het aandeel 
reguliere reclasseringsmaatregelen meer dan 95% van de opbrengsten voor jeugdreclassering uitmaakt, 
dalen de opbrengsten jeugdreclassering in 2021.  
 
In Gelderland zien we dat niet in alle regio’s preventieve jeugdbescherming wordt ingekocht. Gemeenten 
geven aan in toenemende mate wijkteams in te zetten in het preventief kader. De regio’s die zijn 
gecontracteerd tonen in 2021 dan ook een daling.  

8. Overige bedrijfsopbrengsten 

 

 
 
Toelichting: 
 
Het aantal detacheringen van medewerkers in wijkteams is de afgelopen jaren gedaald, gemeenten 
nemen de arbeidsovereenkomst van deze medewerkers over. In 2021 hebben de detacheringen zich  
enigszins gestabiliseerd.  In 2021 zijn de detacheringsopbrengsten vergelijkbaar met het boekjaar 2020. 
 
De scholingsopbrengsten zijn in 2021 gedaald. De impact van Covid-19 speelt hier een rol in. JbGld heeft 
geen aanspraak gedaan op COVID-19 compensatieregelingen. De overige opbrengsten en subsidies zijn 
gestegen door opbrengsten uit het project Jeugdbescherming Dichterbij (€ 62.000). 

 

 

 

       2021  2020 

    €  € 
       
Detacheringen             283.563   273.628 
Overige subsidies en  
opbrengsten   

 
            254.671  179.677 

Projectsubsidies    120.819  205.396 

Scholing    110.205  122.367 

Totaal    769.258  781.068 
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LASTEN 

9. Personeelskosten 

    2021                    2020 

    €  € 
 
Lonen en salarissen   

  
18.452.117  17.517.345 

Sociale lasten   
  

3.017.928  3.111.761 

Pensioenpremies     1.807.107  1.668.517 

Overige personeelskosten    1.500.490  1.318.731 
Dotaties/vrijval personele 
voorzieningen   

 
104.840  116.348 

Subtotaal    24.882.482  23.732.702 

Personeel niet in loondienst    1.741.460  940.236 

Totaal personeelskosten    26.623.942  24.672.938 

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden in fte’s 

Hulpverlening                    222,8         224,7 
Indirecte ondersteuning                   38,9           38,1 
Overhead                       57,2       51,9 
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van fte’s        318,9          314,7 

Toelichting: 

De gemiddelde loonkosten – lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenen- per fte bedragen € 73.000 
(2020: € 70.900). In 2021 zijn er onderhandelingen over een nieuwe Cao gestart, die in april 2022 tot een 
onderhandelaarsakkoord hebben geleid. Concreet heeft dit geleid tot een akkoord, waarin met 
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 de salarissen met 2% worden verhoogd. Deze kosten, inclusief 
alle bijkomende werkgeverslasten, ad. € 452.664, zijn opgenomen in de jaarrekening 2021.  

De lonen en salarissen zijn in 2021 ook gestegen door de uitbetaling van verlofdagen en de toename van 
de reservering voor vakantiedagen ultimo 2021 voor een totaalbedrag van € 237.000. De sociale lasten 
zijn gedaald door de daling van de ww-premie vanaf augustus 2021.  

JbGld heeft in 2021 de zorgbonus aangevraagd. De aanvraag betreft een bedrag van € 198.492. In 2021 is 
een bedrag uitgekeerd van € 195.845. Zowel de opbrengsten als de kosten van de zorgbonus zijn 
opgenomen onder de personeelskosten. Per saldo is het resultaat 0, het restantbedrag ad. € 2.647 is 
opgenomen als nog te betalen loonheffing. 

Verder zien we een geringe toename van het aantal fte’s in dienst. Onder overhead zijn ook de 
medewerkers opgenomen die het project methodische verdieping bemensen (3,9 fte). De kosten voor 
personeel niet in loondienst zijn in 2021 met ruim € 800.000 toegenomen ten opzichte van 2020. De 
toenemende concurrentie op de arbeidsmarkt, de complexiteit van maatregelen en het hoge verloop van 
jeugdzorgmedewerkers en de daarmee gepaard gaande overdracht van cliëntdossiers brengt met zich 
mee dat er in toenemende mate inleenkrachten worden ingezet om de werkdruk te normaliseren  
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10. Afschrijvingen op materiële vaste activa 

   
  

2021   2020 

    €  € 
       
Gebouwen                   8.615  3.969 
Andere vaste bedrijfsmiddelen                341.737                 267.048 
       

Totaal afschrijvingen    350.352              271.017  

Toelichting: 

De afschrijvingslasten zijn in 2021 toegenomen. De investeringen in automatisering en dan met name in 
mobiele telefoons ad. € 217.000 en de performance van het netwerk ad. € 85.000 in 2020 lopen in 2021 
volledig mee in de afschrijvingskosten. In 2021 is er voor een bedrag van € 226.000 geïnvesteerd, 
waarover in 2022 naar tijdsgelang is afgeschreven.  

11. Overige Bedrijfskosten 

   
  

2021  
  

2020 

    €  € 
       
Algemene kosten     794.933  1.007.212 
Cliëntgebonden kosten     196.609                 163.189 
Huisvestingskosten    883.043  875.646 

Automatiseringskosten     1.162.373  1.210.690 

Totaal overige bedrijfskosten             3.036.958  3.256.737 
 
Toelichting: 
 
De overige bedrijfskosten tonen in 2021 een daling van € 219.000 ten opzichte van het voorgaande 
boekjaar. De daling wordt met name veroorzaakt door de daling van de algemene kosten met € 212.000. 
 
De algemene kosten zijn in 2021 gedaald ten opzichte van 2020. Onder de post overige algemene kosten 
is in 2020 voor een bedrag van € 149.000 aan kosten voor het landelijk expertiseteam jeugd opgenomen. 
Deze kosten worden doorbelast aan de gemeenten. In 2021 bedragen deze kosten € 34.000. Ook de 
kosten voor lidmaatschappen en porti- en bankkosten zijn lager dan in het voorgaande boekjaar.  
 
In 2020 zien we een toename van de cliëntgebonden kosten. Verantwoordelijk voor deze stijging zijn de 
tolkkosten die met € 24.000 toenemen en incidentele onderzoekskosten.De huisvestingskosten zijn in 
2021 gestegen ten opzichte van 2020. In 2021 zijn de locaties in Harderwijk en Tiel verbouwd en 
gemoderniseerd, wat heeft geleid tot extra verhuiskosten. Verder is er in 2021 sprake van de jaarlijkse 
huurindexering.  

In 2021 zijn lopende automatiseringsprojecten doorontwikkeld en nieuwe projectenvan start gegaan. De 
uitrol van het project Power BI en de start van het informatiebeveiligings project medio 2021 zijn van 
belang voor de professionalisering van de informatievoorziening en de beveiliging van de ICT-omgeving.  
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12. Financiele baten en lasten 

   
  

2021  
  

2020 

    €  € 
       
Rentebaten                        470  810 

Rentelasten        -35.871  -21.183 

       

Totaal fin. baten en lasten    -35.401  -20.373 

De rentelasten bestaan uit negatieve rente over het tegoed op de rekening-courant. 

13. Vennootschapsbelasting 

 
   

  
2021     2020 

    €  € 
       
Vennootschapsbelasting    58.188  50.953 
       
Toelichting:       
 

In december 2019 is het Besluit gepubliceerd waarin de vennootschapsbelastingpositie van 
jeugdhulpinstellingen nader is uitgewerkt. In het Besluit wordt expliciet vermeld dat de uitvoering van 
jeugdbeschermingsmaatregelen en maatregelen jeugdreclassering buiten de reikwijdte van de 
zorgvrijstelling vallen.  
JbGld heeft de fiscale positie bepaald en opgenomen in de jaarrekening. Per ultimo 2021 resteert er een 
compensabel verlies ad.  € 2.668.000. Dit verlies is maximaal negen jaar voorwaarts verrekenbaar, 
derhalve maximaal verrekenbaar met winsten behaald in 2026. Het effectieve tarief is daarmee nihil.  
 
JbGld heeft een inschatting gemaakt in hoeverre het compensabel verlies ultimo 2021 in toekomstige 
jaren verrekenbaar is. Op basis van de berekening resteert een verrekenbaar verlies tot en met 2026 van 
€ 400.000. JbGld heeft tegen het Vpb-tarief van 15% een latente belastingvordering van € 60.000 
opgenomen. De vordering ultimo 2020 ad. € 118.188 wordt in 2021 met € 58.188 naar beneden 
bijgesteld.  
 

14. Honoraria accountant 

   
 Exploitatie 

2021  
Exploitatie  

2020 

    €  € 
       
Controle van de Jaarrekening                   89.411  90.750 
Overige 
controlewerkzaamheden   

 
--  -- 

Fiscale adviezen        40.908  47.346 

Niet-controlediensten    --  4.780 

Totaal honoraria accountant    130.319  142.876 
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De in de tabel vermelde honoraria voor de jaarrekening 2021 (2020) hebben betrekking op de totale 
honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening 2021 (2020), ongeacht of de werkzaamheden al 
gedurende het boekjaar 2021 (2020) zijn verricht.  

 

15. Transacties met verbonden partijen 

 

Er zijn geen transacties met verbonden partijen. 

 

16. WNT-verantwoording 2021 Stichting Jeugdbescherming Gelderland 

De WNT is van toepassing op de Stichting Jeugdbescherming Gelderland. Het voor de Stichting 

Jeugdbescherming Gelderland toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 170.000. Deze 

verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op de Stichting Jeugdbescherming Gelderland van 

toepassing zijnde regelgeving: het WNT-maximum voor de zorg, die leidt tot een waardering met 9 

punten en een indeling in klasse III. Het individuele WNT-maximum voor de leden van de Raad van 

Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, 

berekend naar rato van de duur van het dienstverband. 
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Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder 

dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun 

voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt. 

 

Gegevens 2021    

bedragen x € 1 A.Lelieveld   

Functiegegevens Bestuurder   

Aanvang6 en einde functievervulling in 

2021 

1/1–31/12   

Omvang dienstverband (als 

deeltijdfactor in fte) 

1,0   

Dienstbetrekking ja   

Bezoldiging    

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen 
153.418   

Beloningen betaalbaar op termijn   13.515   

Subtotaal              166.933   

    

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 
170.000   

    

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag 
  N.v.t.   

    

Bezoldiging              166.933   

    

Het bedrag van de overschrijding en de 

reden waarom de overschrijding al dan 

niet is toegestaan 

         N.v.t.      

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling 
N.v.t.    

Gegevens 2020    

bedragen x € 1 A.Lelieveld   

Functiegegevens      Bestuurder   

Aanvang en einde functievervulling in 

2020 

1/1-31/12   

Omvang dienstverband (als 

deeltijdfactor in fte) 

1,0   

Dienstbetrekking? ja   

    

Bezoldiging9    

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen 
150.500   

Beloningen betaalbaar op termijn   12.498   

Subtotaal 162.998   

    

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 
163.000   

    

Bezoldiging 162.998   
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Toezichthoudende topfunctionarissen 
 

Gegevens 2021    

bedragen x € 1 B.Hammer H.C.J.Janssen P.M.Kusse 

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid 

Aanvang en einde functievervulling in 2021 1/1–31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 

    

Bezoldiging    

Bezoldiging 16.992 13.600 13.811 

    

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 
25.500 17.000 17.000 

    

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag 
N.v.t.  N.v.t.   N.v.t.  

Bezoldiging 16.992 13.600 13.811 

    

Het bedrag van de overschrijding en de 

reden waarom de overschrijding al dan niet 

is toegestaan 

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

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling 

N.v.t.  

 

N.v.t. 

 

              N.v.t. 

Gegevens 2020    

bedragen x € 1 B.Hammer H.C.J.Janssen P.M.Kusse 

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid 

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1–31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 

    

Bezoldiging    

Bezoldiging 19.560 13.040 13.040 

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 
24.450 16.300             16.300 
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Toezichthoudende topfunctionarissen 
 

Gegevens 2021    

bedragen x € 1 A.Maussart L.v/d Brugge P.Siebers 

Functiegegevens                Lid Lid Lid 

Aanvang en einde functievervulling in 2021 1/1–31/12 1/1–31/12 1/7–31/12 

    

Bezoldiging    

Bezoldiging 13.600 13.690 6.800 

    

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 
17.000 17.000 8.500 

    

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag 
N.v.t.  N.v.t. N.v.t.  

Bezoldiging            13.600 13.690             6.800 

    

Het bedrag van de overschrijding en de 

reden waarom de overschrijding al dan niet 

is toegestaan 

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

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling 

 N.v.t. 

 

N.v.t. 

 

            N.v.t.  

Gegevens 2020    

bedragen x € 1 A.Maussart L.v/d Brugge P.Siebers 

Functiegegevens Lid Lid Lid 

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1–31/12 N.v.t. N.v.t. 

    

Bezoldiging    

Bezoldiging 13.040 N.v.t. N.v.t. 

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 
16.300 N.v.t. N.v.t. 

 

1.1.7 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 

De Raad van Bestuur van de Stichting Jeugdbescherming Gelderland heeft de Jaarrekening 2021 
vastgesteld op 23 mei 2022. De Raad van Toezicht van de Stichting Jeugdbescherming Gelderland heeft 
de jaarrekening 2021 goedgekeurd in de vergadering van 23 mei 2022. 

1.1.8 Resultaatbestemming 

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling op pagina 22.  

1.1.9 Gebeurtenissen na balansdatum 

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum te melden. 
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Ondertekening van de jaarrekening 

Arnhem, 23 mei 2022 

Bestuurder:                     Raad van Toezicht:    
             

                  

Dhr. A. Lelieveld                   Dhr. B.Hammer, Voorzitter  

 

                         

                        Mevr. P.M.Kusse 

 

 

                        Dhr.P.Siebers  

 

 

                        Dhr.A.Maussart 

 

 

                        Mevr.L van der Brugge  
                    

 

                  

 

 

                    

 

 

                                    

 



Stichting Jeugdbescherming Gelderland 
Arnhem 
 

Pagina 48/50 

Overige gegevens 

Statutaire regeling resultaatbestemming 

In de statuten is geen tekst opgenomen over de vrije beschikking van het behaalde resultaat. Derhalve 
treedt de wettelijke regeling conform BW2 Titel 9 in werking. 

Controleverklaring 

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.  
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
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Bijlage Zorgbonus 
 

 

 

Verantwoording besteding Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 over de periode 1 oktober 2020 en 15 juni 2021 (bonus 2021)

Dagtekening van de verleningsbeschikking: 26-10-21

Werknemers Derden Totaal

Aantal Euro Aantal Euro Aantal Euro

Ontvangen Zorgbonus 2021 - Netto Bonus (à € 384,71) 274 € 105.410,54 13 € 5.001,23 287 € 110.411,77

Ontvangen zorgbonus 2021 - Belastingcomponent (à € 307,77/ € 288,53) € 84.328,98 € 3.750,89 € 88.079,87

Totaal ontvangen Zorgbonus 2021 volgens verleningsbeschikking (a) € 189.739,52 € 8.752,12 € 198.491,64

   

Netto uitgekeerde bonus 2021 (à € 384,71) aan werknemers 288 € 110.796,48 288 € 110.796,48

- Aantal werknemers dat niet in aanmerking komt voor de bonus 0 € 0,00 0 € 0,00

Aantal werknemers dat in aanmerking komt voor bonus 2021 (b) 288 € 110.796,48 288 € 110.796,48

Netto uitgekeerde bonus 2021 (à € 384,71)  aan derden 10 € 3.847,10 10 € 3.847,10

- Aantal derden dat niet in aanmerking komt voor de bonus 0 € 0,00 0 € 0,00

Aantal derden dat in aanmerking komt voor bonus 2021 (c) 10 € 3.847,10 10 € 3.847,10

Belastingen

- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan werknemers netto uitgekeerde bonus (max. € 307,77 per zorgprofessional) € 81.201,00 € 81.201,00

- Afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de aan derden netto uitgekeerde bonus (max. € 288,53 per zorgprofessional) € 0,00

Totaal afgedragen of aangegeven verschuldigde eindheffing over de netto uitgekeerde bonus aan zorgproffesionals (d) € 81.201,00 € 0,00 € 81.201,00

Verschil verleningsbeschikking en feitelijke uitkeringen cq belastingheffing (a-b-c-d) -€ 2.257,96 € 4.905,02 € 2.647,06

Verklaringen:

- Verklaring: bonus aan werknemers en derden zijn door bevoegden geautoriseerd Ja Ja

- Verklaring: de bonus aan werknemers is aangewezen als eindheffingsbestanddeel (forfaitaire WKR) Ja

- Verklaring: voor de bonus aan derden is de 'eindheffing aan anderen dan eigen werknemers' toegepast (eindheffing publiekrechtelijke 

uitkeringen) Ja

- Verklaring: derden zijn schriftelijk geïnformeerd dat de verschuldigde belasting reeds is afgedragen Ja

- Verklaring: vergewissing voor 15 september 2021 dat de zorgprofessionals slechts één bonus 2021 ontvangen Ja Ja

- Verklaring: de zorgprofessionals hebben tijdens de COVID-19 uitbraak in 2021 een uitzonderlijke prestatie geleverd Ja Ja

- Verklaring: bij de bonusuitbetalingen zijn aan de zorgprofessionals geen nadere voorwaarden gesteld of verplichtingen verbonden behoudens die 

voorwaarde en verplichtingen die uit deze regeling volgen Ja Ja

Specificatie

Subsidie
- Voorschot verleende subsidie € 110.411,77

- Uitgekeerd aan werknemers die in aanmerking komen voor Bonus 2021 € 110.796,48

- Uitgekeerd aan derden die in aanmerking komen voor Bonus 2021 € 3.847,10

Totaal terug te betalen aan voorgeschoten subsidie -€ 4.231,81

Belastingen:
- Voorschot verleende belastingen € 88.079,87

- Afgedragen belastingen werknemers € 81.201,00

- Afgedragen belastingen derden € 0,00

Totaal terug te betalen aan voorgeschoten belastingen € 6.878,87

Totaal terug te betalen aan voor geschoten subsidie en belastingen € 2.647,06

 


