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1 BESTUURSVERSLAG
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Bestuursverslag 2016

Voorwoord
Met het afsluiten van een meerjarenovereenkomst met de Zeeuwse gemeenten kwam voor
Juvent half november een einde aan een jaar vol onzekerheid. De onduidelijkheid over
productieafspraken voor 2016 en het late tijdstip van de gunning voor 2017, trokken een
zware wissel op onze organisatie en medewerkers. Dankzij de financiële bevoorschotting
door de Zeeuwse gemeenten was de continuïteit van zorg weliswaar geborgd, maar het jaar
kenmerkte zich door de nog altijd niet gedigitaliseerd administratieve afstemming tussen
inkooporganisatie, gemeenten en instellingen. Hulpverleners werden en worden hierdoor nog
steeds regelmatig geconfronteerd met de nodige handmatige aanpassingen in werkwijzen en
systemen. De met de transitie van jeugdzorg beoogde vermindering van administratieve
lasten is helaas nog lang niet bereikt.
De meerjarenafspraken zijn echter een teken dat onze medewerkers de meerwaarde van
Juvent de afgelopen jaren goed hebben geprofileerd. Zij hebben laten zien dat onze zorg voor
kinderen, jongeren en gezinnen ertoe doet en nodig blijft. De afspraken geven ons meer
zekerheid dat we ook de komende jaren in alle Zeeuwse gemeenten zorg kunnen blijven
bieden. Dat is belangrijk, omdat we signaleren dat de vraag naar onze zorg tot op heden
onverminderd groot blijft. Of daar de komende jaren verandering in komt is ongewis. Enkele
gemeenten kampen met een tekort op het jeugdhulpbudget en het is onduidelijk wat dit voor
de zorgtoewijzing gaat betekenen.
Hoewel de transformatie van de jeugdzorg in Zeeland nog volop aan de gang is, voorzie ik
voor Juvent een stabielere periode. De budgetkortingen, reorganisaties en onzekerheid van
de afgelopen twee jaar hebben ons in een nauw keurslijf gedwongen waarbij de focus vooral
lag op aanpassen van (administratieve) systemen en het zo goed mogelijk opvangen van
personeelsverloop en teamwisselingen. De onzekerheid over de toekomst maakte ons erg
behoudend als het gaat om investeringen met als effect dat we 2016 financieel positief
afsluiten, mede dankzij een aantal incidentele meevallers zoals de verkoop van incourante
panden en het vrijvallen van voorzieningen die waren getroffen om de reorganisaties te
kunnen opvangen.
Voor de komende jaren verleggen we onze focus daarom weer naar de kwalitatieve
ontwikkeling van onze expertise: hoogwaardige specialistische jeugdzorg voor kinderen,
jongeren en gezinnen met complexe problematiek. Door te investeren in onze
behandelmethoden, onze medewerkers, onze pleegouders en door onze behandelingen af te
stemmen op de zorg van onze netwerkpartners, maken wij er ons hard voor dat ieder kind in
Zeeland op eigen kracht en vanuit zijn individuele mogelijkheden kan opgroeien en
ontwikkelen tot een zelfstandige volwassene. Om dit te kunnen realiseren wil Juvent actief
bijdragen aan de transformatie van de jeugdzorg. Concrete voorstellen hiervoor liggen ter
beoordeling bij de Zeeuwse gemeenten.
Ruud Stevens
Raad van Bestuur

Uitgangspunten van de verslaggeving
In dit jaarverslag verantwoordt Juvent haar beleid en resultaten over 2016. De
Jaarverantwoording 2016 (Zorginstellingen en Jeugd) is gehanteerd als kader om alle zorg te
verantwoorden die is geboden in het kader van de Jeugdwet, Wet langdurige zorg en Wet
maatschappelijke opvang. Het onderscheid naar zorg- en financieringsvorm is in de
verslaglegging en de jaarrekening gesegmenteerd.
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1. Profiel van de organisatie
Naam verslagleggende rechtspersoon
Bezoekadres
Postcode
Postadres
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
Nummer Kamer van Koophandel
E-mailadres
Internetpagina

Stichting Juvent
Park Veldzigt 43
4336 DW
Postbus 140
4330 AC
Middelburg
(0118) 63 28 00
41114538
info@juvent.nl
www.juvent.nl

1.2 Kernactiviteiten
Juvent is de Zeeuwse jeugdzorgspecialist voor kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar, hun
ouders en hun omgeving. Daar waar opvoeden en ontwikkelen niet vanzelf gaat en complexe
problemen (al dan niet gecombineerd met een licht verstandelijke beperking of psychiatrische
problematiek) zich voordoen, zetten wij onze kennis en expertise in. Zo helpt Juvent in
Zeeland jaarlijks circa 2.700 kinderen en jongeren binnen de kaders van de Jeugdwet, Wet
langdurige zorg en Wet maatschappelijke opvang. De jaarlijkse instroom bedraagt circa 1.200
jeugdigen.
Wij gaan uit van de kracht en mogelijkheden van ieder individu. Onze behandeling is daarom
gericht op het versterken van gezinnen in hun zelfstandigheid. Dat doen we zo mogelijk
ambulant, thuis in het gezin, en waar nodig in dagbehandeling, pleeggezinnen,
behandelgezinnen, gezinshuizen of specialistische behandelgroepen. Ons uitgangspunt als
specialist is het hanteren van een duidelijk behandeltraject waarbij wij systemisch en
methodisch werken. Bij de kinderen en gezinnen die wij behandelen is vaak sprake van
verstoorde relaties door stressvolle omstandigheden, traumatische gebeurtenissen of
persoonlijke problemen. Juvent wil een veilige omgeving creëren rond kinderen en jongeren
om in op te groeien en zich te ontwikkelen. Die omgeving bestaat uit alle relaties die bijdragen
aan deze groei, zoals ouders, broers, zussen, familie, vrienden en leerkrachten. Individuele
ontwikkeling en gezinsontwikkeling gaan wat ons betreft hand in hand. Al onze hulp staat in
dienst van het behouden en versterken van deze context.
We zijn vasthoudend en duidelijk in wat we met elkaar willen bereiken. Het behandelplan en
de resultaten hiervan zijn leidend. Indien andere hulpvormen beter aansluiten bij de vraag,
wordt tijdig op- én afgeschaald, binnen Juvent of richting netwerkpartners. Als specialist
haken wij in op vroegtijdige signalering zodat onze expertise ten volle benut wordt. Daar waar
kinderen en jongeren opgroeien - en er problemen (kunnen) ontstaan - sluiten wij aan. Wij
investeren in een sterk netwerk van zorgpartners zodat we een effectieve en efficiënte zorglijn
kunnen realiseren voor kinderen en jongeren.
2. Kernprestaties
2.1 Capaciteit
Capaciteit
Aantal plaatsen ambulant
Aantal plaatsen dagbehandeling
- Doelgroep 0-6 jaar
- Doelgroep 6-12 jaar
- Doelgroep 12-18 jaar
Aantal plaatsen residentieel
- Regulier
- Crisis
- Gezinshuizen
- behandelgezinnen
Aantal plaatsen pleegzorg
Aantal plaatsen foyers

Verslagjaar 2016
520

Verslagjaar 2015
520

54
108
24

54
108
24

98
10
23
13
500
33

99
13
20
16
500
33
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2.2 Productie
Productie Jeugdwet
Ambulante hulp
MST
Dagbehandeling+OZA
Dagbehandeling
Pleegzorg
Verblijf (ex Amares)
MFC (Amares)

Eenheden
Uren
Trajecten
Dagdelen
Aantal dbc’s
Dagen
Dagen
Dagen

Verslagjaar 2016
33.658
47
24.051
52
169.031
43.572
2.467

Productie WLZ
Intramuraal (ex Amares)
MFC (Amares)
VPT
Extramuraal
Dagactiviteiten

Eenheden
Dagen
Dagen
Dagen
Uren
Dagdelen

Verslagjaar 2016
1.596
0
289
112
77

Productie totaal
Ambulante hulp
MST
Dagbehandeling+OZA
Dagbehandeling
Pleegzorg
Verblijf/intramuraal
MFC (Amares)
VPT
Totaal

Eenheden
Uren
Trajecten
Dagdelen
Aantal dbc’s
Dagen
Dagen
Dagen
Dagen

Verslagjaar 2016
33.770
47
24.128
52
169.031
45.168
2.467
289
270.866

Verslagjaar 2015
35.062
41
20.994
60
164.069
44.237
2.768

Verslagjaar 2015
4.214
240
0
196
139

Verslagjaar 2015
35.258
41
21.133
60
164.069
48.451
3.008
0
272.020

2.3 Personeel
Personeel
Aantal personeelsleden in loondienst op 31-12 incl.
zwangeren en stagiaires
Aantal FTE in loondienst op 31-12 incl. zwangeren
en stagiaires, waarvan in:
- zorgverlenende functies
- ondersteunende functies

Verslagjaar 2016 Verslagjaar 2015
324

405

237

285

190
47

210
53

2.4 Bedrijfsopbrengsten
Bedrijfsopbrengsten
Totaal bedrijfsopbrengsten in euro’s
waarvan wettelijk budget aanvaardbare kosten
waarvan overige bedrijfsopbrengsten

Verslagjaar 2016 Verslagjaar 2015
27.366.323

28.174.259

645.458

1.460.668

26.720.865

26.713.591
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3. Maatschappelijk ondernemen
Juvent vervult een maatschappelijke functie die met publiek geld wordt gefinancierd. Deze
middelen worden zo efficiënt mogelijk ingezet ten behoeve van de hulpverlening. De
organisatorische kosten worden daarom zo laag mogelijk gehouden. Efficiëntere jeugdzorg
goedkoper organiseren was een belangrijk doel van de transitie van de zorg naar gemeenten.
Juvent heeft die opdracht opgepakt en heeft sinds 2014 een enorme efficiencyslag
gerealiseerd. Hieraan zit echter wel een ondergrens: een bepaalde omvang van
organisatorische ondersteuning blijft noodzakelijk om de kwaliteit van behandeling te kunnen
borgen.
Daarbij zet Juvent haar expertise zo breed mogelijk in voor het welzijn van kinderen en
ouders in Zeeland. Vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid wordt samengewerkt
met netwerkpartners om te voorkomen dat kinderen in een hulpverleningstraject terecht
komen en behandelingen zo kort mogelijk te laten duren. Door expertise te delen en krachten
te bundelen draagt Juvent bij aan een op de vraag afgestemd behandelaanbod dicht bij de
cliënt en de transformatie van het sociaal domein en in het bijzonder de jeugdzorg in Zeeland.
Positionering in het zorgnetwerk
De samenwerking van Juvent met (jeugd)zorginstellingen, (speciaal) onderwijs en
kinderopvang maken het mogelijk om een soepele behandelnetwerk en specialistische
voorzieningen te realiseren. In een aantal gevallen is het daardoor tot op heden mogelijk om
complexe specialistische zorg voor een kleine provincie als Zeeland te behouden, zoals het
Multi Functioneel Centrum Amares (met GGZ-instelling Emergis) en De Vliethoeve voor
gesloten en open specialistische jeugdzorg (met jeugdzorgaanbieder Juzt en speciaal
onderwijsinstelling Respont). De transformatie in de zorg maakt wel dat deze
samenwerkingen momenteel tegen het licht gehouden worden om goed aan te sluiten bij de
veranderderende zorgvraag en en benodigde behandelcapaciteit.
Met het onderwijs werkt Juvent samen in onderwijszorgarrangementen voor zowel normaal
begaafde jeugd (Acreon) als jeugd met een licht verstandelijke beperking (Asteria). De
samenwerking met kinderopvang en onderwijs resulteert in buitenschoolse opvang plus en
peuter-kleutergroep, in de regel op reguliere schoollocaties. Juvent participeert daarnaast in
Middelburg en Goes bij de ontwikkeling van integrale kindcentra plus. Juvent deelt haar
expertise ook in samenwerkingsverbanden als Diagnostisch Observatieteam (DOT) en
Integrale Vroeghulp (IVH) voor signalering en behandeling van ontwikkelingsstoornissen bij
jonge kinderen. In wijkteams, voorliggende voorzieningen en onderwijs is Juvent structureel
dan wel op verzoek aanwezig om expertise te delen.
Voor de afstemming van het behandelaanbod en de werkwijzen op de behoefte van cliënten
en pleegouders verhoudt Juvent zich met belangenbehartigingsorganisaties als Zorgbelang
Brabant/Zeeland (inclusief onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon) en Pleegoudersupport
Zeeland. Met Scalda en Hogeschool Zeeland vindt afstemming plaats over de opleiding en
stages van (toekomstige) hulpverleners.
De verdere vormgeving van de transformatie van de jeugdzorg en maatschappelijke opvang
is onderwerp van overleg met de inkooporganisatie, gemeenten en zorgaanbieders. In 2016
lag de focus hierbij nog veelal op administratieve veranderingen en kennisuitwisseling. Voor
2017 hebben de Zeeuwse gemeenten de zorginhoudelijke transformatie structureel op de
agenda gezet en moet deze in samenspraak met zorginstellingen verder vorm krijgen. De
contacten met het zorgkantoor betreft, als gevolg van de transitie in het sociaal domein, nog
maar een kleine groep cliënten die voor behandeling is aangewezen op de Wet langdurige
zorg.
Landelijk is Juvent betrokken bij de ontwikkeling van Jeugdzorg in de Buurt en de Jeugdcloud
Appstore, een website met een overzicht van getoetste tools, websites en apps in de zorg
voor jeugd. Afstemming op landelijk niveau vindt plaats met collega-zorgaanbieders in de
brancheorganisaties Jeugdzorg Nederland, Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra
en in mindere mate de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Afgelopen jaar waren de
transitie en transformatie hier de belangrijkste thema’s.
Juvent in de samenleving
Om iedereen in de gelegenheid te stellen actief deel te nemen in de maatschappij, bevordert
Juvent de participatie van cliënten, waarbij versterken in zelfstandigheid het uitgangspunt is.
Daarvoor wordt ook het sociale netwerk van een gezin geactiveerd en betrokken. Juvent
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ondersteunt kinderen om deel te nemen aan regulier onderwijs, werk, sport, cultuur en
vrijetijdsbesteding. Daartoe wordt ook gebruik gemaakt van fondsen als Stichting Kinderzorg,
Nationaal Fonds Kinderhulp, Jeugd Sport- en Cultuurfonds en Stichting Leergeld. Als
tegenprestatie organiseert Juvent jaarlijks de collecte voor Nationaal Fonds Kinderhulp. Ook
particulieren en instellingen dragen de doelstellingen van Juvent een warm hart toe en dragen
met enige regelmaat bij aan het welzijn van cliënten. Medewerkers konden ook dit jaar bij het
kerstpakket weer een keuze maken voor een gift aan een goed doel, gelieerd aan jeugd.
In de media en bij evenementen als de Studie-Experience, Dag van de Zorg, Week van de
Pleegzorg en Contacta is Juvent aanwezig om specifieke aspecten rondom jeugdzorg meer
zichtbaar te maken in de samenleving en de betrokkenheid bij de doelgroep te vergroten.
Dankzij sponsoring van Pieters Media kan Juvent meer bekendheid geven aan het
pleegouderschap. Aansluitend op de landelijke pleegzorgcampagne heeft Juvent niet alleen
veel lokale en regionale media-aandacht gegenereerd, maar zijn ook duurzame relaties
aangegaan met sportverenigingen, gemeenten en instellingen. Het resultaat is meer diverse
aandacht voor pleegzorg en een significante stijging van de instroom van nieuwe
pleegouders.
Om ook het milieu zoveel mogelijk te ontlasten wordt op organisatieniveau gekeken naar
duurzame maatregelen als energiebesparing, fair-trade koffie, energiezuinige printers,
afvalscheiding en bewust omgaan met voorraden.

4. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap
4.1 Governance Code
Juvent hanteert de Governance Code. In 2016 is de liquidatiebepaling in de statuten
aangepast zodat deze voldoen aan de voorwaarden van ANBI-instellingen en de
zorgvrijstelling van de vennootschapsbelasting.
4.2 Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is werkgever en klankbord voor de Raad van Bestuur en heeft tevens
als taak toezicht te houden op het bestuur en de realisatie van het beleid. De Raad van
Toezicht komt gemiddeld zes keer per jaar in vergadering met de Raad van Bestuur bijeen.
De leden van de Raad van Toezicht krijgen een vaste vergoeding op jaarbasis en kunnen
gemaakte kosten declareren. De vergoeding past binnen de Wet normering topinkomens.
De voorzitter en leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk en op geen enkele andere
wijze verbonden aan Juvent. Drie van de zeven leden hebben zitting op voordracht van een
van de medezeggenschapsraden (ondernemingsraad, cliëntenraad, pleegouderraad), maar
doen dit zonder last en ruggespraak en zonder diens deelbelang te laten prevaleren. Qua
deskundigheid en maatschappelijke achtergrond vormen de leden een goede afspiegeling
van de externe omgeving van Juvent. In de Raad zijn de volgende kennisgebieden
vertegenwoordigd: openbaar bestuur, onderwijs, zorg, consultancy, financiën, personeel en
organisatie. Daarmee kan de Raad naast de toezichthoudende taak ook zijn functie als
klankbord voor de Raad van Bestuur vervullen.
De zittingstermijn van leden van de Raad van Toezicht bedraagt 4 jaar en de leden zijn 1
maal hernoembaar voor een periode van 4 jaar. De voorzitter is in 2016 herbenoemd voor
e
een 2 termijn van 4 jaar. Verder is de samenstelling van de raad niet gewijzigd.
In het verslagjaar is de Raad van Toezicht acht keer bijeengeweest in aanwezigheid van de
Raad van Bestuur. De externe accountant was bij één vergadering aanwezig. Onderwerpen
die in 2016 op de agenda stonden waren:
transitie en transformatie zorg voor jeugd
jaarplan met reorganisatie i.v.m. krimp budget 2016 waaronder begrepen:
o krimp ambulante capaciteit
o ontwikkeling residentiële systeembehandeling
o opvang alleenstaande minderjarige vluchtelingen
wijzigingen besturingsstructuur primair proces en ondersteunende diensten
zorginkoop en aanbesteding 2017: Jeugdwet, Wet langdurige zorg en Wet
maatschappelijke opvang
Wet normering topinkomens
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verkoop, huur en herfinanciering van panden
samenwerkingsafspraken met Emergis in Amares
samenwerkingsafspraken met Juzt en Respont in De Vliethoeve
accountantselectie
statutenwijziging inzake liquidatiebepaling
meerjarenkoers 2017-2019
Middels de rapportage van de Raad van Bestuur wordt de raad ter vergadering geïnformeerd
over actuele ontwikkelingen. Daarnaast zijn reguliere onderwerpen als kaderbrief, begroting,
jaarplan, jaarverantwoording en management- en AO/IC-rapportages besproken. Onder
externe begeleiding heeft de evaluatie Raad van Toezicht in aanwezigheid van de Raad van
Bestuur plaatsgevonden.
De Raad van Toezicht kent 3 commissies die vergaderen in aanwezigheid van de Raad van
Bestuur. De auditcommissie adviseert over de interne beheersing, financiële verslaggeving
en naleving van regelgeving. De accountant kan zonodig bij de auditcommissie aansluiten.
De remuneratiecommissie heeft in 2016 de beloning van bestuurder en toezichthouders en
de jaarlijkse evaluatie van de raad van toezicht voorbereid. De commissie kwaliteit, zorg &
veiligheid heeft zich gebogen over de directiebeoordeling, audit- en inspectieverslagen en de
implementatie van het kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik.
Met de ondernemingsraad is in 2016 twee keer overleg geweest, overeenkomstig artikel 24
van de Wet op de ondernemingsraden. Ook met de cliëntenraad is één keer overlegd. Met de
pleegouderraad heeft geen overleg plaatsgevonden.
4.3 Raad van Bestuur
Per 1 januari 2016 heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden vanwege het vervroegd
pensioen van de Raad van Bestuur. Juvent heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur. De
Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de realisatie van strategie, beleid,
doelstellingen en daaruit voortvloeiende resultaten. Hij legt hierover verantwoording af aan de
Raad van Toezicht. Alle bevoegdheden die niet statutair bij de Raad van Toezicht liggen,
berusten bij het bestuur. In het managementstatuut is de verdeling van taken en
verantwoordelijkheden tussen toezicht, bestuur, management en stafdiensten vastgelegd.
De kosten van de Raad van Bestuur maken onderdeel uit van de overhead. De totale
overheadkosten worden volgens een vastgestelde verdeelsleutel administratief toegerekend
aan de verschillende subsidiënten. De bezoldiging van de Raad van Bestuur is geregeld
volgens de uitgangspunten van Good Governance en past binnen de Wet normering
topinkomens. Nevenfuncties worden door de Raad van Bestuur slechts in overleg met de
Raad van Toezicht aanvaard en mogen niet strijdig zijn met de doelstellingen van Juvent,
noch mag er sprake zijn van belangenverstrengeling.
Informatie over nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur
zijn terug te vinden in DIGIMV.
4.4 Medezeggenschap
4.4.1 Cliënten
Juvent heeft een cliëntenraad die werkt conform een reglement. De leden van de cliëntenraad
krijgen een onkostenvergoeding. Het vasthouden van leden is een punt van zorg. Na een
aanwas van leden in 2015, zijn om uiteenlopende redenen in het verslagjaar enkele leden
vertrokken waardoor de raad weer aan advieskracht dreigt in te boeten. Begin 2017 vinden
cliëntenbijeenkomsten plaats, mede met als doel nieuwe leden te werven. De
medezeggenschap van jongeren is op locatieniveau georganiseerd.
In geval van meningsverschillen tussen Raad van Bestuur en cliëntenraad kan een beroep
worden gedaan op de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). De transitie en
transformatie waren dit jaar vast onderwerp op de agenda. Naast de jaarlijks terugkerende
onderwerpen als jaarplan, begroting en jaarverslag, is de raad advies gevraagd over:
jaarplan met reorganisatie i.v.m. krimp budget 2016 waaronder begrepen:
o krimp ambulante capaciteit
o opvang alleenstaande minderjarige vluchtelingen
o residentiële systeembehandeling
ontwikkelen toegangsafdeling
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afschaffen cliëntgebonden kosten
afbouw residentiële capaciteit
De adviezen van de cliëntenraad waren overwegend positief. Aanbevelingen zijn waar
mogelijk in de besluitvorming of implementatie meegenomen. De cliëntenraad werkt conform
een reglement en leden kunnen onkosten declareren en krijgen een vaste vacatievergoeding
voor bezochte vergaderingen. Er is een bijeenkomst geweest met de Raad van Toezicht.
4.4.2 Pleegouders
De pleegouderraad adviseert gevraagd en ongevraagd over ontwikkelingen die
consequenties hebben voor pleegzorg en pleegouders. De manager pleegzorg is het
aanspreekpunt. Jaarlijks terugkerende onderwerpen als jaarplan, begroting en
jaarverantwoording zijn met de pleegouderraad besproken. De transitie en transformatie
waren dit jaar vast onderwerp op de agenda, met het versterken van de positie van
pleegouders binnen de jeugdzorg als centraal thema. Verder is de raad advies gevraagd over
en betrokken bij:
jaarplan met reorganisatie i.v.m. krimp budget 2016 waaronder begrepen:
o krimp ambulante capaciteit
o opvang alleenstaande minderjarige vluchtelingen
o residentiële systeembehandeling
ontwikkelen toegangsafdeling
Aanbevelingen zijn waar mogelijk in de besluitvorming of implementatie meegenomen. De
pleegouderraad werkt conform een reglement en leden kunnen onkosten declareren en
krijgen een vaste vacatievergoeding voor bezochte vergaderingen.
4.4.3 Medewerkers
De ondernemingsraad telt negen zetels conform de Wet op de ondernemingsraden.
Maandelijks is er formeel en informeel overleg met de Raad van Bestuur. In 2016 heeft twee
keer overleg plaatsgevonden met de Raad van Toezicht conform artikel 24 van de Wet op de
ondernemingsraden. Onderwerpen die jaarlijks met de ondernemingsraad worden besproken
zijn: kaderbrief, begroting, jaarplan, jaarverantwoording en managementrapportages. De
transitie, transformatie, zelforganisatie en reorganisatie waren dit jaar vast onderwerp op de
agenda. De raad is verder om advies en instemming gevraagd bij de volgende voorgenomen
besluiten:
Advies:
jaarplan met reorganisatie i.v.m. krimp budget 2016 waaronder begrepen:
o krimp ambulante capaciteit
o opvang alleenstaande minderjarige vluchtelingen
o residentiële systeembehandeling
ontwikkelen toegangsafdeling met coördinerend medewerker
wijziging besturingsstructuur primair proces en ondersteunende diensten
afbouw residentiële behandelcapaciteit
Instemming:
plan van aanpak terugdringen ziekteverzuim
eigenrisicodragerschap ziektewet
scholingsplan medewerkers
plan van aanpak functioneringsgesprekken
functieboek
medewerkerstevredenheidsonderzoek
De adviezen en instemmingen waren meest positief met aandachtspunten die bij de verdere
implementatie waar mogelijk zijn meegenomen.
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5. Beleid, inspanningen en prestaties
5.1 Juvent en de transitie
Focus op behandelkwaliteit
De ambities die Juvent in het meerjarenbeleidsplan Wij zijn Juvent! Ambities 2012-2016
formuleerde zijn van waarde en richtinggevend gebleken ter voorbereiding op de transitie van
de jeugdzorg per 2015. Dit geldt vooral voor de profilering van Juvent als opvoedspecialist in
de jeugdzorgketen en aanbieder van specialistische behandeling bij complexe opvoed- en
opgroeiproblemen. Ook de omslag naar meer regionaal en zelforganiserend werken heeft
bijgedragen aan kortere lijnen, flexibelere inzet en efficiënter werken.
Efficiëntere jeugdzorg goedkoper organiseren was een belangrijk doel van de transitie van de
zorg naar gemeenten. Juvent heeft die opdracht opgepakt en sinds 2014 een enorme
efficiencyslag gerealiseerd. Hieraan zit echter wel een ondergrens omdat anders de
behandelkwaliteit in het geding komt. De afgelopen jaren stonden in het teken van afscheid
van collega’s, herschikken van behandelcapaciteit en organisatorische veranderingen. Het
aantal kinderen en jongeren dat een beroep deed op onze expertise bleef echter vrijwel gelijk.
Het is een prestatie dat Juvent erin is geslaagd deze vragen te blijven beantwoorden. Het is
goed dat dankzij de meerjarenafspraken met de Zeeuwse gemeenten nu een stabielere
periode voor Juvent aanbreekt.
Juvent draagt actief bij aan de transitie en transformatie in diverse overleggen met de
Zeeuwse gemeenten, inkooporganisatie en netwerkpartners om de zorg(keten) in Zeeland
voor jeugd te optimaliseren. In 2016 lag de nadruk in deze overleggen nog veelal op de
administratieve afstemming en de digitale gegevensuitwisseling. Voor 2017 zijn de
gemeenten voornemens de aandacht te verleggen naar de transformatie van de zorg.
Vooruitlopend hierop heeft Juvent haar focus al verlegd naar de kwalitatieve ontwikkeling van
haar expertise: hoogwaardige specialistische jeugdzorg voor kinderen, jongeren en gezinnen
met complexe problematiek. Een nieuwe meerjarenkoers is hiervoor in gesprek met de
medewerkers tot stand gebracht. Door te investeren in behandelmethoden, medewerkers,
pleegouders en door behandelingen af te stemmen op de zorg van onze netwerkpartners,
maakt Juvent zich er hard voor dat ieder kind in Zeeland op eigen kracht en vanuit zijn
individuele mogelijkheden kan opgroeien en ontwikkelen tot een zelfstandige volwassene.
Daarvoor investeert Juvent in de kwaliteit van haar behandeling en medewerkers.
Administratieve druk
De administratieve druk voor de hulpverleners en de organisatie blijft onverminderd groot.
Landelijk en lokaal zijn administratieve processen nog steeds in ontwikkeling wat resulteert in
veel tussentijdse wijzigingen. De vrijheid van gemeenten om eigen regelgeving te hanteren
maakt dat Juvent met een veelheid van afwijkende regels voor inkoop, registratie en
verantwoording van zorg wordt geconfronteerd. Want behalve de verschillen die bestaan
tussen de 13 Zeeuwse gemeenten en de gezamenlijke inkoopafspraken van de Zeeuwse
inkooporganisatie, heeft Juvent door het jaar heen met nog circa 20 gemeenten afspraken
over buitenprovinciaal geplaatste kinderen. De diversiteit in voorwaarden en regelgeving
maakt dat vooral de druk op administratieve afdelingen vele malen groter is dan ooit. Omdat
bovendien de geautomatiseerde systemen van gemeenten en zorgaanbieders nog niet altijd
op elkaar aansluiten, moet ook nog veel handmatig werk verricht om aan alle vereisten te
kunnen voldoen. De veranderlijke regelgeving is ook lastig voor de implementatie van het
nieuwe zorgregistratiesysteem MoreCare4. Naast de gebruikelijke kinderziekten van een
nieuw systeem vergt de inrichting door alle ontwikkelingen veel extra werk. Het nieuwe
systeem heeft daardoor nog niet de administratieve ontlasting gebracht die was voorzien.
Door al deze ontwikkelingen is Juvent al twee jaar gedwongen de administratieve formatie uit
te breiden om alle veranderingen te kunnen blijven bolwerken. De hoop is dat in 2017 in
Zeeland gekozen wordt voor het gebruik van de landelijk ontwikkelde standaarden zodat de
digitale gegevensuitwisseling van de grond kan komen.
Vraagontwikkeling
De vraagontwikkeling is nog grillig maar duidelijk is dat de vraag naar de specialistische
behandeling bij complexe opvoedproblematiek onverminderd groot blijft. Het aantal unieke
jeugdigen dat een beroep doet op de zorg van Juvent is ten opzichte van 2013 gelijk
gebleven (2016: 2.660; 2013: 2.654 – zie tabel hieronder). Dat dit is gelukt, is een prestatie
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op zich waar Juvent trots op mag zijn. Daarbij moet wel in ogenschouw worden genomen dat
de ondergrens is bereikt. Verdere efficiencyslagen vormen een groot risico voor de
behandelkwaliteit en effectiviteit van de geleverde zorg. Juvent waakt hiervoor door te
investeren in de kwaliteit van behandeling en met gemeenten te blijven afstemmen over de
noodzakelijke kwaliteitseisen voor effectieve jeugdzorg.

Vraagontwikkeling zorgvormen 2013 – 2016
In zorg Instroom
In zorg
2013
peildatum peildatum
1 januari
1 januari
2016
2013
Ambulant
572
589
907
Pleegzorg
439
470
166
Dagbehandeling
104
175
109
Residentieel
197
164
160
Totaal
1312
1398
1342

Instroom
2016

809
122
183
148
1262

Aantal
unieke
jongeren
2013
1479
605
213
357
2654

Aantal
unieke
jeugdigen
2016
1398
592
358
312
2660

Juvent heeft haar behandelcapaciteit in 2016 aangepast op de budgetvermindering en de
vraagontwikkeling. De ambulante capaciteit is teruggebracht in overeenstemming met de
dalende vraag. De complexiteit van de problematiek neemt echter toe waardoor de capaciteit
van het ambulante Multi Systeem Therapy (behandeling voor jongeren waarvoor een
gesloten plaatsing dreigt) juist moest worden uitgebreid om aan de vraag te kunnen voldoen.
De toenemende vraag naar hulp bij complexe echtscheidingsproblematiek heeft ertoe geleid
dat de capaciteit van de verschillende vormen van bemiddeling en behandeling is gebundeld
zodat deze efficiënter kan worden ingezet en wachttijden kunnen worden teruggedrongen.
De residentiële capaciteit is afgebouwd ( -/- 27 plaatsen ten opzichte van 2014) en herschikt
in relatie tot de dalende vraag en ten gunste van capaciteit in gezinshuizen ( +/+ 7 plaatsen
ten opzichte van 2014).
Ook de pleegzorgcapaciteit is de afgelopen jaren uitgebreid met het oog op de prioriteit die
gemeenten bij de opvang in gezinsvormen hebben gelegd, maar de vraag naar pleegzorg
blijft stabiel en vertoont zelfs een lichte daling. De oorzaak hiervan is onduidelijk. Duidelijk is
wel dat de complexer wordende problematiek van kinderen een goede voorbereiding en
ondersteuning van pleeggezinnen vraagt om te voorkomen dat plaatsingen voortijdig moeten
worden afgebroken met alle gevolgen vandien voor het kind en het pleeggezin. In 2017
investeert Juvent daarom in de methode van Safer Caring in pleegouders nog beter toe te
rusten.
Vrijwel alle dagbehandelingscapaciteit is inmiddels gepositioneerd bij regulier onderwijs en
kinderopvang, en daardoor dichter bij het gezin. Inhoudelijk is dit een zeer goede
ontwikkeling. Een zorgpunt is nog wel dat het realiseren van basale randvoorwaarden, zoals
passende speel- en verschoningsmogelijkheden voor kleine kinderen, op deze nieuwe
locaties niet altijd tijdig kan worden gerealiseerd. Behandeling vindt plaats in deeltijd en waar
mogelijk volgen kinderen naast de behandeling reguliere opvang en onderwijs. De vraag naar
dagbehandeling is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Dit geldt ook voor de
onderwijszorgarrangementen die Juvent met het speciaal onderwijs vormgeeft. Bij deze zorg
is wel nog steeds discussie met de gemeenten over primaire verantwoordelijkheid voor de
zorg: onderwijs of jeugdzorg.
De zorg voor jongeren van 18 jaar en ouder blijft nog steeds een punt van discussie met
gemeenten. Verlengde jeugdzorg binnen de Jeugdwet wordt sporadisch toegestaan. In de
regel worden voor cliënten individuele maatwerkafspraken gemaakt met gemeenten in het
kader van de Wet maatschappelijke opvang. Het hiervoor beschikbare tarief is echter vaak
onvoldoende voor de zorg die deze kwetsbare jongeren nog nodig hebben voordat zij echt
zelfstandig kunnen wonen en leven. Vaak betreft dit jongeren met een licht verstandelijke
beperking. De vraag in het kader van de Wet langdurige zorg voor deze jongeren beperking is
tot een absoluut minimum gedaald. Slechts een klein aantal cliënten voldoet aan de kaders
van deze wet, waardoor juist deze kwetsbare groep jongeren afhankelijk is van de niet
toereikende Wet maatschappelijke opvang. Juvent is in gesprek met gemeenten over een
structurele oplossing voor deze doelgroep.
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In 2015 bereikte Juvent het verzoek om een bijdrage te gaan leveren aan de opvang van
alleenstaande statushoudende minderjarige vluchtelingen. Een plan hiervoor was tot in detail
uitgewerkt toen medio 2016 duidelijk werd dat door de plotse daling van het aantal
vluchtelingen het aanbod van Juvent niet meer nodig was.

Organisatie
Het onrustige verloop van de transitie de afgelopen twee jaar heeft zijn weerslag op de
organisatie. De reorganisaties die nodig waren om de budgetvermindering op te vangen en
de behandelcapaciteit hierop efficiënter in te richten hebben geleid tot het vertrek van veel
medewerkers (100 fte sinds 2015) en veel teamwisselingen. Daarbij kwam de lange
onzekerheid over het uitblijven van heldere productieafspraken voor 2016 en het late moment
waarop de gunning voor 2017 bekend werd. Gecombineerd met de hoge administratieve last
en de hoog blijvende vraag naar zorg is de druk op de medewerkers en de organisatie van
Juvent groter dan ooit. De meerjarige afspraken met de Zeeuwse gemeenten die medio
november bekend werden bieden gelukkig weer de nodige rust en stabiliteit om de focus
weer te leggen op de kwalitatieve ontwikkeling van haar expertise: hoogwaardige
specialistische jeugdzorg voor kinderen, jongeren en gezinnen met complexe problematiek.
De afgelopen jaren is dit ondergesneeuwd geraakt in de administratieve rompslomp en
reorganisaties.
Ondanks de nadruk die er de afgelopen jaren op de administratieve processen en
randvoorwaarden ligt, organiseert Juvent haar zorg steeds zo efficiënt en doelmatig mogelijk.
Om de overheadkosten zo laag mogelijk te houden en het zorgproces zo efficiënt mogelijk in
te richten is in 2014 overgegaan op zelforganisatie. Door de afgelopen onrustige periode is
zelforganisatie nog niet optimaal van de grond gekomen, blijkt ook uit het in 2016 gehouden
medewerkerstevredenheidsonderzoek. Een aantal teams ervaart de meerwaarde ervan, maar
er is verbetering mogelijk wanneer het gaat om een goede taakverdeling en rolinvulling. In
2017 moet dit verder vorm krijgen.
De nog altijd niet uitgekristalliseerde administratieve afstemming zorgt er ook voor dat de
administratieve formatie van Juvent nog steeds omvangrijker is dan wenselijk is. Deze
formatie is echter nodig om alle (veelal handmatige) arbeid te kunnen verrichten om tijdig aan
alle verantwoordingseisen van gemeenten te kunnen voldoen. De hoop en verwachting is dat
met de implementatie van de landelijke standaarden door de Zeeuwse gemeenten in 2017 de
digitale uitwisseling op gang komt en de administratieve formatie kan worden teruggebracht.
Desondanks blijft Juvent kritisch kijken naar een zo efficiënt mogelijk ingericht ondersteunend
apparaat. In 2016 is het aantal managementfuncties teruggebracht van 5 naar 3. Deze
omvang past bij de gekrompen organisatie en bij het zelforganiserend principe dat sinds 2014
is ingevoerd en waarbij verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie zijn belegd.
Overigens maakt de krappe formatie de ondersteunende diensten van Juvent ook erg
kwetsbaar: ziekte of vertrek van medewerkers heeft direct consequenties voor de continuïteit
van het werk.
Bij de inkoop van de zorg heeft Juvent zich zakelijk opgesteld en stelling genomen voor de
kwaliteit van de behandeling van kinderen, jongeren en gezinnen die specialistische zorg
nodig hebben. Het jeugdzorgbudget is beperkt. Juvent organiseert de zorg daarom zo
efficiënt en goedkoop mogelijk. Aan specialistische zorg van goede kwaliteit hangt echter een
prijs. Juvent houdt de tarieven voor zorg zo laag mogelijk, voor zover dat nog verantwoord is
voor de te leveren kwaliteit en daarmee het optimale rendement voor kind, gezin en
samenleving.
5.2 Kwaliteitsbeleid
Sinds 2007 is Juvent HKZ gecertificeerd. Middels in- en externe audits toetst de organisatie
regelmatig de beleidsuitvoering en het kwaliteitssysteem. In 2016 heeft dit geleid tot een
verdere aanscherping van het beleid ten aanzien van risicomanagement en veiligheid. Met de
vervanging van het zorgregistratiesysteem zijn de beveiliging en privacybescherming van de
cliëntdossiers beter geborgd.
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5.2.1

Kwaliteit van zorg

Veiligheid cliënten
Juvent doet er methodisch en organisatorisch alles aan om kinderen en ouders een veilige
plek te bieden. Het Kwaliteitskader Voorkomen Seksueel Misbruik is geïmplementeerd.
Het zwaartepunt ligt voor Juvent op het bespreekbaar maken van seksualiteit met cliënten,
ouders, medewerkers en pleegouders. Daartoe is onder meer de Vlaggenmethodiek
geïmplementeerd. Voor haar Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld heeft Juvent
het keurmerk ontvangen van de Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen
Kindermishandeling. Een projectfunctionaris veiligheid is voor een periode van 2 jaar
aangesteld om het veiligheidsbeleid verder te borgen. In 2017 start Juvent bovendien met de
methode Safer Caring bij pleegzorgplaatsingen. Deze methode richt zich op het
ondersteunen van pleegouders bij het tijdig signaleren en hanteren van veiligheidsrisico’s.
Juvent participeert in de Verwijsindex Regio Zeeland, een signaleringsysteem dat er voor
zorgt dat hulpverleners die bij dezelfde cliënt betrokken zijn elkaar sneller vinden.
Cliënt- en ouderparticipatie
Deelname van kinderen en ouders bij de hulpverlening en in de maatschappij is een
speerpunt van Juvent. Participatie is integraal onderdeel van de hulpverlening. Thuis hulp
verlenen en opgroeien in een gezin zijn het uitgangspunt. Kan dat niet, dan is het verblijf in
een groep zo kort mogelijk. Waar mogelijk worden netwerkberaden ingezet. Het
gezinssysteem wordt nauw bij de behandeling betrokken en die betrokkenheid wordt verder
vergroot met de implementatie van nog meer systeemgericht werken bij residentiële
behandeling.
Kinderen gaan naar regulier onderwijs en werk en worden gestimuleerd een zinvolle, leuke
vrijetijdsbesteding te hebben. Om dit mogelijk te maken wijst Juvent cliënten de weg naar
instellingen en regelingen. Op cliënt- en organisatieniveau wordt zonodig een beroep gedaan
op fondsen.
Prestatie-indicatoren
Conform de landelijke trajecten meet Juvent de prestatie-indicatoren voor de Wet langdurige
zorg. De verantwoording daarvan vindt plaats in Mediquest. Voor de Jeugdwet zijn voor 2016
met de gemeenten nog geen concrete afspraken over het meten van prestatie-indicatoren
gemaakt. Wel implementeert Juvent de drie voor de Jeugdwet geldende outcome-indicatoren
(tevredenheid, doelrealisatie en uitval). Nieuwe exitlijsten zijn ontwikkeld en worden sinds
2016 bij uitstromende cliënten afgenomen. De resultaten hiervan geven een eerste indicatie
van tevreden jongeren ouders, zeker waar het gaat over de hulpverlener en de adviezen.
Verbeterpunten die genoemd worden zijn meer aandacht en doortastender optreden. Het
aantal ingevulde lijsten is nog te weinig representatief voor het cliëntenbestand om goede
conclusies aan te kunnen verbinden. In 2017 wordt het instrument verder ontwikkeld, ook in
samenspraak met gemeenten. Ook voor doelrealisatie sluit Juvent aan bij de gemeentelijke
werkgroep die hiermee in 2017 aan de slag gaat voor Zeeland.
Uitval wordt geregistreerd, maar uit de rapportage blijkt dat dit niet systematisch gebeurd
waardoor de resultaten weinig inzicht bieden. Voor 2017 wordt dit verbeterd.
Wachttijden jeugdzorg
De krimp en herschikking van de behandelcapaciteit terwijl de zorgvraag vrijwel gelijk bleef,
heeft onvermijdelijk geleid tot meer wachttijden. Juvent streeft ernaar om binnen vier weken
na aanmelding de zorg te starten en vaak lukt dat. De deels flexibele ambulante capaciteit
maakt het mogelijk om bij deze zorg piekmomenten op te vangen. Ook de uitbreiding van
veelgevraagde vormen als MST en gezinshuizen draagt bij aan het terugdringen van
wachttijden. Voor specialistischere behandelingen zijn langere wachttijden soms nog
onontkoombaar. De verwachting is dat de stabielere periode die nu wordt voorzien en de
investeringen in de behandelkwaliteit gaan leiden tot efficiëntere behandeltrajecten en
uiteindelijk ook dalende wachttijden.
Melding incidenten
Incidenten worden systematisch door medewerkers gemeld en opgevolgd door
gedragsdeskundigen en leidinggevenden om vast te kunnen stellen welke verbeter- of
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preventieve maatregelen genomen kunnen worden. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van het
systeem Triasweb.
In 2016 zijn minder incidenten gemeld (2016: 319; 2015: 357). De daling is vooral toe te
schrijven aan de daling op zorgveiligheidsincidenten (medicatie, weglopen, alcohol en drugs).
Vooral het aantal medicatie-incidenten daalde fors (2016: 15; 2015: 43), net als incidenten
waarbij alcohol en drugs in het spel waren (2016:12; 2015: 19).
Ondanks de niet aflatende aandacht voor het voorkomen van agressie, beslaat de helft van
de incidenten nog steeds agressie van cliënten (2016: 168; 2015: 179). De geïntensiveerde
implementatie van het Kwaliteitskader Voorkomen Seksueel Misbruik lijkt effect te hebben;
het aantal incidenten met seksueel grensoverschrijdend gedrag halveerde (2016: 10; 2015:
23). Opvallend is de stijging van het aantal suïcidepogingen (2016: 5; 2015: 0). In voorgaande
jaren was er gemiddeld 1 incident per 2 jaar. Mogelijk is hier de aandacht die is gevraagd
voor het melden van deze incidenten van invloed geweest.
Ook pleegouders kunnen incidenten melden via Triasweb, maar hier wordt nog nauwelijks
gebruik van gemaakt (3 meldingen in 2015).
Inspectieonderzoeken
De Inspectie Jeugdzorg heeft in het kader van het in 2014 gestarte landelijk onderzoek naar
het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen pleegzorg de door Juvent
genomen verbetermaatregelen opgevolgd. Het oordeel van de inspectie was positief vooral
waar het ging om het multidisciplinair overleg, de scholing van medewerkers en de
prospectieve risicoanalyse op cliëntniveau. Verdere opvolging van maatregelen is
opgenomen in het reguliere toezicht.
Juvent meldt calamiteiten met cliënten systematisch aan de inspecties voor de
Gezondheidszorg en Jeugdzorg. In 2016 is 1 calamiteit gemeld (2015: 0; 2014: 3). De
calamiteit betrof seksueel grensoverschrijdend gedrag van cliënten onderling op een
behandelgroep. Uit het interne onderzoek kwam naar voren dat prospectieve risicoanalyse op
cliëntniveau op deze groep verbetering behoefde evenals de overige aandacht voor
voorkomen seksueel misbruik.
5.2.2 Klachten en bezwaren
Bij onvrede van cliënten of pleegouders wordt waar mogelijk middels bemiddeling door de
hulpverlener en leidinggevende al in een vroeg stadium gezocht naar een oplossing. Cliënten
en pleegouders kunnen ook een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie,
bestaande uit drie personen die op geen enkele wijze aan Juvent zijn verbonden.
Cliënten en pleegouders worden bij aanvang zorg mondeling en schriftelijk geïnformeerd over
de klachtenregeling. De informatie is ook beschikbaar op de website en in het handboek voor
pleegouders. Medewerkers hebben een belangrijke rol en verantwoordelijkheid in het
signaleren en bespreekbaar maken van onvrede, en het actief verwijzen naar de
onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon en klachtenregeling.
De onafhankelijke klachtencommissie ontving in 2016 5 nieuwe klachten (2014: 4, 2015: 8)
en behandelde 2 klachten die eind 2015 waren ingediend. Daarvan zijn 6 klachten als niet
gegrond beoordeeld. In 1 geval is door de klachtencommissie een middeling voorgesteld en
een gesprek geregeld tussen manager en klager. In 4 gevallen betrof de klacht partijdigheid
van de hulpverlener. In al deze zaken was sprake van een vechtscheiding waar ex-partners
elkaar hard bestrijden en de aanwezige kinderen erg in de knel komen. Het verwijt van
partijdigheid is vaak deel van deze strijd en bemoeilijkt het werk van de hulpverleners. Voor
hulpverleners is het belangrijk om juist in dit soort complexe situaties heel helder te
informeren en de juiste aandacht te hebben voor de andere ouder. De overige klachten
betroffen het niet nakomen van afspraken, niet professioneel of adequaat handelen en het
onvoldoende borgen van de veiligheid van een cliënt. Ook deze klachten werden als niet
gegrond beoordeeld. Volgens de commissie hadden de hulpverleners correct gehandeld
binnen hun mogelijkheden.
Juvent ontving één bezwaar tegen het besluit om bijzondere kosten voor een pleegkind niet
te vergoeden. Het bezwaar werd gedeeltelijk gehonoreerd, omdat de procedure voor de
besluitvorming niet correct was gehanteerd en de communicatie rondom de regeling niet
optimaal was verlopen. Naar aanleiding van het bezwaar zijn de procedure en communicatie
over de regeling aangepast.
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5.2.3

Personeelsbeleid en kwaliteit van werk

Gekwalificeerd personeel
Juvent heeft deskundig en adequaat opgeleid personeel in dienst en investeert in een
doorlopende deskundigheidsbevordering. Een relevante en afgeronde opleiding is een van de
belangrijkste functie-eisen voor alle medewerkers. Afhankelijk van de functie wordt ook
relevante werkervaring als aanvullende eis gesteld. Een verklaring omtrent gedrag en
referentieonderzoek zijn al jaren een vereiste voor elke functie.
In het kader van de landelijke professionalisering jeugdzorg zijn alle daarvoor in aanmerking
komende medewerkers geregistreerd. In dit kader zijn inmiddels een aantal interne
opleidingen van Juvent Cedeo-gecertificeerd en geaccrediteerd zodat ze meetellen in de
herregistratie van medewerkers. Inmiddels heeft dit geresulteerd in een breed opleidingsplan
voor medewerkers, de Juvent Academie.
Juvent begeleidt jaarlijks circa 70 stagiaires, vooral in hulpverlenende, maar ook in
ondersteunende functies. Met het onderwijs is nauwe afstemming om de opleiding
aangesloten te houden op de praktijk.
Inzet personeel
Het mobiliteitsbeleid van Juvent ondersteunt medewerkers, maar stelt hen ook zelf medeverantwoordelijkheid voor hun persoonlijke ontwikkeling met het oog op inzetbaarheid binnen
en buiten Juvent. Het meer vraaggestuurd en dicht bij de cliënt hulp verlenen, de
transformatie en de economische recessie vragen om een flexibele personeelsinzet en
flexibiliteit van individuele medewerkers. Door de reorganisaties van de afgelopen jaren en de
beëindiging van vrijwel alle tijdelijke contracten is de flexibele schil van personeel echter nihil.
Bij invulling van vacatures wordt hier rekening mee gehouden.
De reorganisatie als gevolg van de budgetkorting en daaruit voortvloeiende herschikking van
behandelcapaciteit heeft in 2016 geleid tot een verdere krimp van de formatie met circa 50 fte
naar 236 fte eind 2016. Het aantal cliënten dat Juvent begeleidt blijft echter stabiel rond
1.100. Door vrijwillig vertrek en natuurlijk verloop is dit zonder gedwongen ontslagen
gerealiseerd overeenkomstig het sociaal plan dat met de vakbonden is afgesloten.
Zorgelijk is het vertrek van hoog gekwalificeerd ervaren personeel uit zowel de
hulpverlenende als ondersteunende functies waardoor kritische processen (tijdelijk) in de knel
komen terwijl de organisatie in deze fase van de transformatie gebaat is bij meer stabiliteit om
nieuwe werkwijzen te borgen. Daar staat tegenover dat vernieuwing van het
personeelsbestand ook nieuwe kennis en energie kan brengen en juist helpend kan zijn in de
verdere ontwikkeling van Juvent.
Ziekteverzuim
Het verzuimbeleid van Juvent stuurt op het gedragsaspect van verzuim en de
verantwoordelijkheid die ook de medewerker heeft voor zijn re-integratie. In 2016 is deze
aanpak bij leidinggevenden en coaches opnieuw getraind. Ten opzichte van 2015 is het
ziekteverzuim gedaald van 4,7% naar 4,3% (2014: 3,6%, 2013: 3,1%, 2012: 5,5%). Het
knelpunt zit vooral in het langdurig verzuim, waarbij de gemiddelde verzuimduur binnen
Juvent 25 dagen is t.o.v. het landelijke gemiddelde van 13 dagen.
Juvent heeft één arbeidsongeval gemeld bij de Arbeidsinspectie. Het betrof een medewerker
die door agressief gedrag van een cliënt een ongelukkige val maakte en daarbij fysiek letsel
opliep. Het inspectieonderzoek loopt nog.
De onrust en onzekerheid van de afgelopen jaren speelt een rol bij het verzuim. De vraag
naar zorg is onverminderd hoog gebleven en taken die vanwege zelforganiserend werken bij
teams zijn belegd worden als belastend ervaren. Daar komt bij dat het aantal medewerkers in
twee jaar met 100 fte verminderd. De werkdruk wordt dan ook als hoog ervaren. Om die
reden biedt Juvent medewerkers trainingen aan in omgaan met werkdruk. De taken die in het
kader van zelforganiserend werken bij teams zijn belegd, worden tegen het licht gehouden
om de balans tussen draagkracht en draaglast van teams en medewerkers te verbeteren.
Naast preventief werken aan verzuim is bovendien gestart met een aanpak ‘Sterk in je Werk’
waarin ook aandacht is voor gezond, veilig en met plezier werken, jezelf blijven ontwikkelen of
opleiden en daar ook zelf verantwoordelijkheid in nemen.
5.3 Financieel beleid
Het financieel beleid van Juvent kenmerkt zich door de volgende uitgangspunten:
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Begrotingen van bedrijfsonderdelen dienen te passen binnen structureel beschikbare
middelen.
- Het voorzichtigheidsprincipe wordt gehanteerd. Dit betekent dat in de toekomst voorziene
lasten en/of verliezen die voortvloeien uit beslissingen of gebeurtenissen uit het boekjaar,
zoveel mogelijk ten laste van de exploitatie worden gebracht. Voorziene baten en/of
winsten worden pas ten gunste van de exploitatie genomen in het jaar waarin deze
daadwerkelijk worden gerealiseerd.
- Het kengetal solvabiliteit (= eigen vermogen/totaal vermogen x100%) wordt gehanteerd
voor de beoordeling van de financiële positie, omdat de BNG voor deze solvabiliteit een
norm stelt van 25%.
Juvent heeft in de jaren voorafgaand aan de transitie een gedegen eigen vermogen
opgebouwd om voorbereid te zijn op de aangekondigde bezuinigingen vanaf 2015 tot en met
2017. Eind 2014 was de gewenste financiële uitgangspositie van Juvent gerealiseerd en
bedroeg het eigen vermogen ruim € 5,1 miljoen, de solvabiliteit eigen vermogen/totaal
vermogen was 30,3% en het banksaldo lag iets boven de € 7 miljoen. Daarnaast was een
voorziening gevormd van ca. € 1,6 miljoen ter dekking van de kosten van de verwachte
reorganisaties en daarmee gepaard gaande krimp van de organisatie over een periode van 3
jaar.
In 2015 is daadwerkelijk een forse reorganisatie doorgevoerd en is de omzet van Juvent
gekrompen met ca. 15 %. In dat jaar is uit de reorganisatievoorziening ca. € 1,2 miljoen
aangewend ter dekking van de frictiekosten en is afgesloten met een verlies van
-/- € 0,6 miljoen.
Omdat voor 2016 een vervolg op de reorganisatie werd voorzien, o.a. door de aankondiging
van de Zeeuwse gemeenten om voor 2016 aan alle zorgaanbieders een budgetplafond op te
leggen van -/- 7% ten opzichte van de omzet 2015, is ten laste van de jaarrekening 2015 een
verhoging van de reorganisatievoorziening geboekt tot een bedrag van ca. € 1,3 miljoen.
Deze voorziening was met name ter dekking van kosten van afvloeiing van personeel en
kosten van leegstaande panden. De begroting 2016 liet een resultaat uit reguliere
bedrijfsvoering zien van € 555.000 en incidentele lasten van -/- € 285.000, resulterend in een
positief saldo van € 270.000.
Het jaar 2016 is financieel positiever afgesloten dan begroot. De voorgenomen krimp van de
capaciteit is vrijwel zonder extra kosten gerealiseerd. Ook zijn er incidentele baten
gerealiseerd door de onverwacht snelle verkoop van twee incourante panden en zijn de
leegstaande verdiepingen in het kantoorpand aan Park Veldzigt met ingang van juli 2016
verhuurd. Deze factoren hebben ertoe bijgedragen dat de gevormde reorganisatievoorziening
voor een belangrijk deel ongebruikt is gebleven en daarvan is ten gunste van 2016 een
bedrag van ruim € 9 ton vrijgevallen. Daarnaast is door efficiëntere inzet van beschikbare
middelen een kostenbesparing gerealiseerd.
Voor een beoordeling van de financiële positie van Juvent is in het volgende overzicht een
aantal kengetallen weergegeven en vergeleken met de waardes ultimo 2015.
Kengetallen
Solvabiliteit*
Solvabiliteit**
Liquiditeit:
- Current ratio***
- Netto werkkapitaal****

31-12-2015
16,3%
30,2%

31-12-2016
20,2%
36,1%

1,67
€ 1.413.000

1,64
€ 2.536.526

* solvabiliteit = eigen vermogen/ omzet x 100%.
**solvabiliteit = eigen vermogen/ totaal vermogen x 100%
** current ratio = vlottende activa/vlottende passiva. Dit kengetal zegt iets over de mate waarin de
organisatie aan haar korte termijn betalingsverplichtingen kan voldoen
*** netto werkkapitaal = vlottende activa – kort vreemd vermogen. Een positieve waarde van het netto
werkkapitaal betekent dat er meer eigen vermogen en lang vreemd vermogen is aangetrokken dan dat
er in de vaste activa is geïnvesteerd.

Onderstaand wordt in een grafiek weergegeven hoe de liquiditeit zich ontwikkeld heeft ten
opzichte van de begroting en wat dat voor gevolgen heeft voor de stand ultimo 2016. De
liquiditeit is gedurende het jaar 2016 gestaag toegenomen. Juvent heeft vanaf januari
voorschotten ontvangen op basis van het werkelijke productieniveau in plaats van 80% van
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de verwachte productie. Daardoor ligt het liquide saldo ca. € 2,4 miljoen hoger dan begroot.
Door de bevoorschotting op het niveau van de productie zal in mei 2017 geen grote
nabetaling meer plaatsvinden als gevolg van de afrekening over 2016.

5.4 Financiële realisatie ten opzichte van begroting

Opbrengsten productie Zeeland
Opbrengsten Amares
Opbrengsten WLZ/overgang kapitaallasten
Opbrengsten BPP
Subsidies
Overige opbrengsten
Totaal opbrengsten
Personele kosten
Huisvestingskosten
Clientgebonden kosten
Overige kosten
Kosten Amares
Afschrijvingslasten
Financiele baten en lasten
Totaal kosten
Saldo reguliere bedrijfsvoering
Incidenteel plus/min
Saldo totale bedrijfsvoering

Begroting 2016
Jaarrekening 2016
24.234.795
23.709.287
978.000
945.917
580.000
614.925
500.000
786.717
342.720
377.978
494.034
636.939
27.129.549
27.071.763

Verschil
-525.508
-32.083
34.925
286.717
35.258
142.905
-57.786

-17.689.359
-1.190.101
-4.184.652
-1.685.823
-1.053.000
-644.519
-127.000
-26.574.454

-17.635.370
-1.115.628
-4.241.043
-1.472.260
-1.001.089
-596.298
-152.150
-26.213.838

53.989
74.473
-56.391
213.563
51.911
48.221
-25.150
360.616

555.095

857.925

302.830

-285.000

86.624

371.624

270.095

944.549

674.454

Het resultaat uit reguliere bedrijfsvoering over 2016 is € 857.000 en daarmee ca. € 303.000
positiever dan begroot. De (grootste) verschillen tussen de begroting en de realisatie zijn als
volgt te verklaren:
- De opbrengsten Jeugdwet zijn € 525.000 lager dan begroot. Dit wordt echter in
belangrijke mate gecompenseerd door hogere productie-inkomsten uit de Wet langdurige
zorg, van buitenprovinciaal geleverde zorg en geleverde zorg aan overige
opdrachtgevers (WMO, PGB, detachering deskundigen bij gemeenten). Daardoor zijn de
gerealiseerde opbrengsten per saldo slechts € 58.000 lager dan begroot.
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Op vrijwel alle kostenposten is minder uitgegeven dan begroot. De grootste
onderschrijding doet zich voor bij overige kosten. Dit betreft met name onderschrijdingen
op de volgende bestedingen:
o ICT
-/- € 127.000
o Communicatie
-/- € 26.000
o Telefonie
-/- € 20.000
o Onvoorzien
-/- € 67.000

Het resultaat van incidentele posten is € 87.000, waarmee het totale resultaat over 2016
uitkomt op € 945.000. De incidentele posten betreffen o.a. de volgende:
- Vrijval voorziening reorganisatie 2016 ad
+/+ € 660.000
- Vrijval voorziening leegstaande panden ad
+/+ € 297.000
- Boekwinst verkoop panden Toorenvliedtwegje/Ferlemanstraat
+/+ €191.000
- Boeterente aflossing leningen verkochte panden
-/- € 154.000
- Afrekening DBC oude jaren
-/- € 554.000
- Voorziening nabetaling ORT
-/- € 127.000
- Reorganisatievoorziening
-/- € 159.000
- Overig
-/- € 67.000

5.5 Rapportage risicoparagraaf 2016
In de begroting 2016 waren risico’s benoemd. Onderstaand wordt gerapporteerd over de
ontwikkeling van de belangrijkste risico’s in 2016.
Externe factoren
De vraag naar zorg wijkt af van de aannames in het jaarplan en de begroting
Juvent had op basis van de trends in de vraag naar zorg in 2015 en de onderhandelingen met
de inkooporganisatie over het contract 2016 een beperkte krimp van de ambulante capaciteit
gepland en tevens voorgenomen te investeren in verkorting van de residentiële zorgduur.
De ontwikkelingen in de zorgvraag hebben geen aanleiding gegeven tot grote aanpassingen
op de geplande veranderingen. Na de zomer van 2016 bleek de residentiële capaciteit te ruim
en is besloten voor eind 2016 een locatie te sluiten. Dit is zonder noemenswaardige extra
kosten gerealiseerd.
Vrije markt 2016
Sinds 2016 zijn gemeenten niet meer gebonden om zorg in te kopen bij Juvent. Concurrenten
kunnen toetreden tot de markt. Dit zien we vooral bij ambulante werkvormen. Net als in 2015
heeft Juvent zich in 2016 met succes geprofileerd als een betrouwbare en kwalitatief sterke
zorgaanbieder. De instroom van nieuwe cliënten is in 2016 nagenoeg gelijk gebleven aan
2015.
Onduidelijkheid over administratieve processen en productdefinities
Ook in 2016 is met de inkooporganisatie en gemeenten veelvuldig overlegd over de
administratieve processen en de onderliggende afspraken over productdefinities. Per 1 juli
2016 zijn een aantal productdefinities opnieuw vastgesteld en gewijzigde tarieven
overeengekomen. Dit heeft vrijwel geen nadelige gevolgen gehad voor de omzet van Juvent.
Specialistische voorzieningen
De productie en exploitatie van zowel Amares als de Vliethoeve zijn in 2016 zorgelijk
geweest. Voor Amares geldt dat de kliniek geen volledige bezetting heeft gehad door
vraaguitval. Inmiddels is met Emergis afgesproken dat Juvent zich terugtrekt uit de
samenwerking in de kliniek en ook geen deel meer neemt in de exploitatie van Amares. Over
de wijze waarop deze ontvlechting wordt vormgeven en de samenwerking buiten de kliniek
wordt in overleg met de gemeenten nog gesproken.
Opvang AMV gaat niet door
Halverwege 2016 heeft Juvent moeten concluderen dat de geplande opvang van AMV’s,
waarmee in de begroting rekening was gehouden, niet door kon gaan door een vermindering
van de instroom van asielzoekers. Hierdoor kon de geplande doorstroom van boventallige
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medewerkers naar deze activiteit niet worden gerealiseerd. Dit heeft geresulteerd in een
overschrijding van de personele inzet in het eerste half jaar en hogere loonkosten dan
begroot. De boventalligheid is echter in het tweede half jaar door vrijwillige uitstroom van
medewerkers opgelost, zodat daarvoor geen extra kosten zijn gemaakt.
Interne factoren
Productiviteit
De productiviteit bij ambulante werkvormen bleef in 2015 en het eerste half jaar 2016 ver
achter bij de target. Dit leek (deels) te wijten aan een zeer beperkte definitie van directe
declarabele tijd.
Vanaf 1 juli is echter een wijziging in de definitie van declarabele tijd (CCT) doorgevoerd,
waardoor ambulant hulpverleners een groter deel van hun activiteiten kunnen registreren als
directe tijd, niet alleen direct contact met de cliënt maar ook direct contact met het netwerk
en andere behandelaren van de cliënt vallen hier nu onder. Vanaf half 2016 is vervolgens
sterk gestuurd op het verhogen van de productiviteit van individuele medewerkers en dit heeft
effect gehad. Vanaf september is een gestage verhoging van de gerealiseerde productiviteit
te zien. Dit is ook terug te zien in de hogere omzet in ambulante productie. Tegelijk nemen de
signalen toe dat de werkdruk hierdoor eveneens sterk is gestegen.
Implementatie nieuw zorgregistratiesysteem
Per 1-1-2016 werkt Juvent met het nieuwe zorgadministratiesysteem Care4. De omzetting
van het oude naar het nieuwe systeem en de aanpassing van de daaromheen lopende
processen van registratie en declaratie van zorgproductie is echter nog niet afgerond. Dit
heeft er onder andere toe geleid dat de declaratie van geleverde zorg pas vanaf november
2016 heeft kunnen plaatsvinden en nog steeds niet zonder problemen verloopt.
Ondanks deze vertraging is het toch mogelijk gebleken om tijdig een productieverantwoording
over 2016 op te stellen, die bovendien een veel kleinere foutmarge kent dan vorig jaar. Het
declaratieproces zal in 2017 verder worden geoptimaliseerd. De Inkooporganisatie Jeugdhulp
Zeeland is aan de slag gegaan met een ICT project om het digitale berichtenverkeer per 1 juli
2017 te realiseren.
Financiële factoren
Liquiditeitsprognose
In de liquiditeitsprognose was uitgegaan van bevoorschotting van de zorg van 80% van de
budgetafspraak. In werkelijkheid is de bevoorschotting voortgezet op het niveau van de
productie van 2015 en is het liquide saldo daardoor het hele jaar op een hoger niveau
gebleven. Ook in 2017 wordt dit regime voortgezet.
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5.6 Begroting 2017

Begroting 2017 en Meerjarenraming 2018-2020
BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Financiering productie
Overige opbrengsten
TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Begr. 2017
25.085.510
241.740
25.327.250

BEDRIJFSKOSTEN

Begr. 2017

Personeelskosten
Overige personeelskosten
Huisvestingkosten
Cliëntgebonden kosten
Overige kosten
Kapitaallasten

2018
25.267.943
246.555
25.514.497
2018

2019
24.978.302
251.466
25.229.767
2019

2020
25.477.868
256.495
25.734.363
2020

14.742.437
2.330.864
1.342.640
3.882.784
2.368.680
527.638

14.963.574
2.354.489
1.336.068
3.957.966
2.232.680
524.138

15.262.845
2.401.579
1.352.745
4.037.125
1.504.634
520.638

15.568.102
2.449.611
1.369.909
4.117.868
1.427.026
517.138

TOTAAL BEDRIJFSKOSTEN
RESULTAAT

25.195.043
Begr. 2017

25.368.914
2018

25.079.565
2019

25.449.654
2020

Totaal bedrijfsopbrengsten
Totaal bedrijfskosten

25.327.250 25.514.497 25.229.767
-25.195.043 -25.368.914 -25.079.565

25.734.363
-25.449.654

Resultaat reguliere bedrijfsvoering

132.207

145.583

150.202

284.709

Incidenteel
TOTAAL RESULTAAT

200.000
332.207

0
145.583

0
150.202

0
284.709

Juvent heeft in december 2016 voor 3 jaar een contract getekend met de Inkooporganisatie
Jeugdhulp Zeeland. Dit contract vormt de basis voor de begroting 2017 de meerjarenraming
2018-2020. De gehanteerde aanname is verder dat er geen substantiële wijzigingen optreden
in de in- en uitstroom van cliënten zodat de komende jaren sprake zal zijn van een stabiele
bedrijfsvoering zonder ingrijpende aanpassingen in de capaciteit.
Risicoparagraaf 2017
Onderstaand worden de belangrijkste risico’s van de bedrijfsvoering in 2017 benoemd. Deze
zijn beoordeeld op kans en impact en, indien nodig, zijn maatregelen benoemd om de
gevolgen van het voordoen van de risico’s te vermijden, te elimineren of te verkleinen.
Externe factoren
Inkoop 2017-2019, zorgvraag, transformatie Zeeuwse jeugdzorg
De Zeeuwse gemeenten hebben voor de periode 2017-2019 zorg ingekocht bij Juvent en
daartoe is een overeenkomst afgesloten. De zorgvraag over 2016 vertoont een stabiel beeld.
Als gevolg van een lagere bedbezetting in de zomerperiode en de lagere tarieven heeft
Juvent in december 2016 nog één residentiële locatie moeten sluiten. Hiermee is de
capaciteit terugbracht en worden alle bedden zo optimaal mogelijk benut maar zal er bij een
groeiende vraag eerder een wachtlijst ontstaan.
Deze maatregel heeft direct gevolgen voor de totale jeugdzorgketen. Juvent zal
daarom actief overleg zoeken met gemeenten en ketenpartners om de consequenties van
besluiten met elkaar te bespreken en er voor te zorgen dat er voldoende passende jeugdzorg
in Zeeland beschikbaar blijft.
Om met de beschikbare middelen de juiste zorg te kunnen blijven leveren is het noodzakelijk
dat het transformatieproces nu goed van de grond komt.
Onduidelijkheid over administratieve processen en productdefinities
Met de inkooporganisatie en gemeenten is het afgelopen jaar veelvuldig overlegd over de
administratieve processen en de onderliggende afspraken over productdefinities. De
automatisering (en standaardisering) van het berichtenverkeer is nog niet van de grond
gekomen.
Specialistische voorzieningen
De Vliethoeve is een voorziening waar Juzt, Respont en Juvent samenwerken om een
zorgketen voor zeer complexe jeugdzorgvragen te ontwikkelen. De drie partners zijn met
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elkaar in gesprek over een gezamenlijke zorgvisie en op elkaar afgestemde zorg- en
dagprogramma’s. Het uiteindelijke doel is dat hier een unieke samenwerking tot stand komt,
waarin de partners vanuit gezamenlijk beleid schaalvoordelen realiseren die aanzienlijke
kosten voordelen met zich meebrengen.
Momenteel wordt deze voorziening niet kostendekkend geëxploiteerd. Het is de bedoeling dat
omvorming wel tot een kostendekkende exploitatie leidt. Als dit niet mogelijk blijkt, dient de
voorziening te worden afgebouwd met mogelijk forse frictiekosten tot gevolg.
Interne factoren
Productiviteit
De productiviteit bij ambulante werkvormen blijft een aandachtspunt. Het laatste kwartaal van
2016 was sprake van een stijging van de productiviteit, zowel door de nieuwe definitie als
door de directe sturing hier op. De vraag is of dit in 2017 wordt voortgezet.
Informatiebeveiliging en privacybeleid
Vanuit de wet dient Juvent beleid te hebben voor informatiebeveiliging (Nen 7510 en Wet
datalekken) en privacy (Wet bescherming persoonsgegevens wordt per 2018 Algemene
verordening gegevensbescherming). Beide zijn binnen de organisatie beregeld maar voldoen
niet aan voornoemde wetgeving. Aangezien het niet voldoen aan de wetgeving steeds
strengere strafmaatregelen kent en de impact voor het verlies van data (bedrijfs- en
cliëntgegevens) groot is, moet Juvent in 2017 de implementatie van beide structureel ter hand
nemen en borgen. Dit wordt in het actieplan 2017 meegenomen bij de afdeling ICT.
Implementatie nieuw zorgregistratiesysteem
Het zorgregistratiesysteem Key2Jeugdzorg is per 1-1-2016 vervangen door het nieuwe
systeem Morecare4. Bij de omzetting van het oude naar het nieuwe systeem zijn alle
processen rondom registratie en declaratie van zorgproductie opnieuw ingericht. De planning
om de inrichting per 1 april af te ronden, is niet gerealiseerd. Ook nu nog zijn onderdelen van
de inrichting niet af. Deze vertraging heeft grote gevolgen gehad voor de declaratie van zorg
in 2016. De achterstand in de declaraties over 2016 en de verwerking van alle
retourinformatie zal mogelijk invloed hebben op de planning van de jaarverantwoording.
Risico’s voortvloeiend uit wet- en regelgeving
Vennootschapsbelastingpositie van jeugdzorginstellingen
Door de invoering van de Jeugdwet met ingang van 1-1-2015 zijn gemeenten
verantwoordelijk voor de organisatie en financiering van jeugdhulp. Voor de
jeugdzorginstelling kan de wijziging van subsidiebekostiging (tot 2015) naar bekostiging op
contractbasis tot het risico van vennootschapsbelastingplicht leiden.
Jeugdzorginstellingen kunnen niet zondermeer een beroep doen op de subjectieve
“zorgvrijstelling” van de wet op de vennootschapsverplichting.
Ook zaak van de eventuele belastingplicht ligt in het feit dat jeugdzorginstellingen veelal geen
beroep meer kunnen doen op het zogenaamde “subsidiebesluit”, omdat niet meer wordt
voldaan aan de bijbehorende voorwaarden. Daardoor kunnen jeugdzorginstellingen in
beginsel een onderneming in fiscale zin drijven met vennootschapsbelastingplicht tot gevolg.
Eenmaal belastingplichtig is voor instellingen vervolgens van belang of er nog andere
mogelijkheden c.q. vrijstellingen zijn om de belastingplicht te voorkomen.
Momenteel vindt op landelijk niveau overleg plaats ten aanzien van deze problematiek.

Onderwerp
Gevolgen inkoop 2017-2019,
veranderende zorgvraag en
transformatie Zeeuwse
jeugdzorg
Onduidelijkheid administratieve
processen en productdefinities
Exploitatie van specialistische
voorziening(en) is op Zeeuwse

Impact
(0-10)
9

Kans
(0-10)
5

Totaal
(0-100)
45

5

6

30

8

6

48

Maatregel (verplicht bij score > 40)
De noodzaak bestaat tot continu monitoren van
vraagontwikkeling, zodat zo snel mogelijk gehandeld kan worden
naar wijzigingen hierin. Inspelen op vraagstukken
inkooporganisatie en gemeenten.
Transparant, betrouwbaar en flexibel opereren.

Scenario uitwerken van de gevolgen en de inhoudelijke en
financiële impact van af – en/of ombouw van de voorziening.
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schaal onrendabel.
Productiviteit blijft (te) laag

Informatiebeveiliging en
privacybeleid
Implementatie nieuw
zorgregistratiesysteem
Vennootschapsbelastingpositie
van jeugdzorginstellingen

7

6

42

De komende maanden wordt continu gemonitord hoe de
productiviteit zich ontwikkeld. Indien deze niet wordt gehaald zal
met de inkooporganisatie in overleg worden getreden over de
consequenties hiervan.

8

4

32

Informatiebeveiliging en privacy beleid actualiseren en
implementeren.

5

5

25

5

4

20

Juvent laat zich momenteel begeleiden door adviseurs in het
proces om te komen tot een vrijstelling van deze belastingplicht.

6. Toekomst
Na jaren waarin de focus lag op de transitie van de zorg naar gemeenten en de daaruit
voortvloeiende organisatorische veranderingen, richt Juvent zich de komende jaren weer op
de kwalitatieve ontwikkeling van onze expertise: hoogwaardige specialistische jeugdzorg voor
kinderen, jongeren en gezinnen met complexe problematiek. De meerjarenafspraken met de
gemeenten geven hiervoor de benodigde stabiliteit en ruimte.
Door te investeren in onze behandelmethoden, onze medewerkers, onze pleegouders en
door onze behandelingen af te stemmen op de zorg van onze netwerkpartners, maken wij er
ons hard voor dat ieder kind in Zeeland op eigen kracht en vanuit zijn individuele
mogelijkheden kan opgroeien en ontwikkelen tot een zelfstandige volwassene. Dat doen we
door:
- kennisoverdracht in ons netwerk ter voorkoming van zwaardere zorg
- systemisch werken in en met de omgeving van een kind en gezin
- ontwikkeling van zorgvormen die kinderen een vervangend gezinsverband bieden
- investeren in expertise en scholing van personeel en pleegouders
- aansluiten in het netwerk zodat kinderen tijdig verzekerd zijn van passende zorg
Op deze manier draagt Juvent actief bij aan de transformatie van de jeugdzorg die de
Zeeuwse gemeenten voorstaan. Concrete voorstellen om deze transformatie kracht bij te
zetten worden met de gemeenten besproken en leiden hopelijk tot een krachtig en passend
antwoord op de vraag van Zeeuwse kinderen en jongeren.
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2. JAARREKENING
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Stichting Juvent te Middelburg
2.1 Balans per 31 december 2016
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA

31 december 2016
€
€

31 december 2015
€
€

Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa

57.090
5.964.681

74.158
7.275.370
6.021.771

7.349.528

Vlottende activa
Voorraden
Onderhanden projecten uit hoofde van
DBC's/DBC-zorgproducten
Debiteuren en overige vorderingen
Liquide middelen

1

1

320.432
2.049.305
6.965.200

212.502
2.695.015
4.935.588

Totaal activazijde

PASSIVA
Eigen vermogen
Kapitaal
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen

9.334.938

7.843.106

15.356.709

15.192.634

31 december 2016
€
€

453.780
5.283.924
-198.146

31 december 2015
€
€

453.780
4.284.204
-142.975
5.539.558

Voorzieningen
Overige voorzieningen

1.117.355

Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Schulden uit hoofde van bekostiging
Overige kortlopende schulden

Totaal passivazijde

4.595.009

1.741.443
1.117.355

1.741.443

3.018.740

4.166.802

182.444
5.498.612

123.427
4.565.953
5.681.056

4.689.380

15.356.709

15.192.634
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Stichting Juvent te Middelburg
2.2 Resultatenrekening over 2016
2016
€
Opbrengsten zorgprestaties en
maatschappelijke ondersteuning
Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg)
Overige bedrijfsopbrengsten
Som der bedrijfsopbrengsten
Personeelskosten
Afschrijvingen
Overige waardeveranderingen van
immateriële en materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten
Som der bedrijfslasten

€

25.936.705

26.904.466

379.565
1.050.053

575.395
694.398
27.366.323
18.758.706
906.593

9.399.714

19.210
8.946.617
26.115.985

28.631.126

1.250.338

-456.867

2.832
-308.621

Resultaat

€

28.174.259

16.119.972
596.298

Bedrijfsresultaat
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten

2015
€

26.512
-182.345
-305.789

-155.833

944.549

-612.700

23.023
976.697
-55.171
944.549

22.573
-586.252
-74.936
25.914
-612.700

Bestemming resultaat:
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen (indexatie)
Bestemmingsreserve Jeugzorg
Bestemmingsfonds Amares
Bestemmingsfonds Aanvaardbare kosten WLZ
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Stichting Juvent te Middelburg
2.3 Kasstroomoverzicht over 2016
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
2016
€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen
Bijzondere waardeverminderingen
Mutatie voorzieningen

2015
€

€

1.250.334
596.299
-624.088

-456.867
906.593
19.210
-480.636

-27.789
Verandering in vlottende middelen:
Onderhanden projecten DBC's/DBCzorgproducten
Vorderingen uit hoofde van
financieringstekort
Vorderingen
Schulden uit hoofde van
financieringsoverschot
Kortlopende schulden (excl. schulden
aan kredietinstellingen)

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

-212.502

645.710

101.928
-1.404.156

182.444

-16.902

809.232

-528.058
1.529.456
2.752.001

2.832
-308.621

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie langlopende schulden
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-2.059.690
-2.071.390
26.512
-182.345

-305.789
2.446.212

Kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in immateriële vaste activa
Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen in materiële vaste
activa
Kasstroom uit investeringsactiviteiten

445.167

-107.930

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

€

-155.833
-2.227.223

-20.624
-229.771

-38.339
-178.764

981.856

392.635
731.461

-1.148.061

175.532

-585.237
-1.148.061

-585.237

Mutatie geldmiddelen

2.029.612

-2.636.928

Toelichting op de geldmiddelen
Stand per 1 januari
Mutatie geldmiddelen
Stand per 31 december

4.935.588
2.029.612
6.965.200

7.572.516
-2.636.928
4.935.588
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Juvent - Jeugd & Opvoedhulp Zeeland

2.4 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMEEN
Algemene gegevens en groepsverhoudingen
Zorginstelling Juvent is een zelfstandige stichting, statutair gevestigd te Middelburg en heeft haar
feitelijke(hoofd)vestiging op Park Veldzigt 43. Het inschrijvingsnummer bij KvK is 41114538. Juvent biedt
ondersteuning en behandeling aan jeugd van 0 tot 23 jaar met opvoedings-, gedrags- en
ontwikkelingsproblemen en al dan niet gecombineerd met een licht verstandelijke beperking of
psychiatrische problematiek binnen de kaders van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en
de Wet langdurige zorg.
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW (met
uitzondering van afdeling 1, 11 en 12), de Regeling verslaggeving WTZi en de stellige uitspraken van de
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad van de Jaarverslaggeving.
Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Per 1-1-2015 is de
aangekondigde stelselwijziging "transitie jeugd" doorgevoerd. Juvent heeft in 2015 een reorganisatie
doorgevoerd om een bezuiniging op de kosten van 14% te realiseren. Deze reorganisatie is succesvol
verlopen en de gevormde reorganisatievoorziening was toereikend om de gemaakte kosten te dekken. Voor
2016 is eind 2015 opnieuw een reorganisatievoorziening gevormd, maar deze is grotendeels niet nodig
gebleken omdat de benodigde verdere kostendaling met ca. 10% zonder ingrijpende maatregelen is
gerealiseerd. Hierdoor is een substantieel deel van de reorganisatievoorziening vrijgevallen ten gunste van
de exploitatierekening 2016 en is een fors positief resultaat gerealiseerd. De vermogenspositie van Juvent is
daardoor versterkt. Tevens is in december 2016 een contract gesloten met de Zeeuwse gemeenten voor de
periode 2017 tot en met 2019, zodat er een redelijke mate van zekerheid bestaat over de omzet voor de
komende drie jaar.
Gebruik van 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 grondslagen en de 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 van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt
herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
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2.4 Toelichting op de jaarrekening
GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING
Algemeen
Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening
genummerd.
Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs- of vervaardigingsprijs, onder
aftrek van cummulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingstermijnen van immateriële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vaste actief.
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode
op basis van de economische levensduur.
Afschrijvingspercentages:
Software

25 %

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, verminderd
met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De
afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis
van een vast percentage van de verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, rekening houdend met een
eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen
wordt niet afgeschreven.
De materiële vaste activa waarvan de zorginstelling krachtens een financiële lease-overeenkomst het
economische eigendom heeft, worden geactiveerd. De uit de financiële lease-overeenkomst voortkomende
verplichting wordt als schuld verantwoord. De in de toekomstige leasetermijnen begrepen interest wordt
gedurende de looptijd ten laste van het resultaat gebracht.
Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de
afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen.
Afschrijvingspercentages:
Bedrijfsgebouwen
Tuinvoorzieningen
Machines en installaties
Verbouwingen en schilderwerken
Hardware
Inventaris

3,03
10
5
10
25
10

%
%
%
%
%
%

Vaste activa - bijzondere waardeveranderingen
De realiseerbare waarde van panden is gesteld op 75% van de WOZ waarde. Indien de boekwaarde hoger
is dan de realiseerbare waarde is het verschil als een bijzondere waardevermindering op het actief
toegepast. Dit is dit jaar niet van toepassing.
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2.4 Toelichting op de jaarrekening
Voorraden
De voorraden zijn, conform de gangbare methode in de sector, vanwege hun geringe omvang en hoge
omloopsnelheid gewaardeerd tegen het symbolische bedrag van € 1,-.
Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige
financieringsverplichtingen, schulden en overige te betalen posten. Deze financiële instrumenten worden
gewaardeerd tegen nominale waarde. Afgeleide financiële instrumenten (derivaten) zijn niet van
toepassing.
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC zorgproducten
Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten wordt gewaardeerd tegen de
opbrengstwaarde of de vervaardigingsprijs, zijnde de afgeleide verkoopwaarde van de reeds bestede
verrichtingen. De productie van het onderhanden werk is bepaald door de openstaande verrichtingen te
koppelen aan de DBC's / DBC-zorgproducten die ultimo boekjaar openstonden. Op het onderhanden
werk worden de voorschotten die ontvangen zijn van verzekeraars in mindering gebracht.
Vorderingen
De vorderderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig rekening houdend met
oninbaarheid. De voorziening voor oninbaarheid is bepaald op basis van ouderdom en eventueel specifiek
bekend zijnde gegevens.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische
voordelen naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan
twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale
waarde.
Met de ING-Bank is een kredietfaciliteit overeengekomen van € 94.386. Daarnaast zijn er zekerheden
afgegeven op de locatie Nieuwstraat 232-236.
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2.4 Toelichting op de jaarrekening
Voorzieningen (algemeen)
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen
contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen
af te wikkelen. De gehanteerde disconteringsvoet is 0,78%. Het effect van de discontering is € 5.148.
Voorgaand jaar was de disconteringsvoet 2,5%. Door wijziging van de disconteringsvoet zijn de
voorzieningen toegenomen met € 1.209 .
Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding
als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden
ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting.
Voorziening uitgestelde beloningen
De voorziening uitgestelde beloningen dient ter dekking van dat deel van de toekomstige uitkeringen of
aanspraken van jubileumuitkeringen op grond van de cao JHV of GHZ, dat is opgebouwd over de tot en
met balansdatum verstreken dienstjaren.
Uitgangspunten:
- bij 12,5 jarig jubileum ontvangt werknemer
25% maandsalaris
- bij 25 jarig jubileum ontvangt werknemer
50% maandsalaris
- bij 30 jarig jubileum ontvangt werknemer
75% maandsalaris (alleen cao jeugdzorg)
- bij 40 jarig jubileum ontvangt werknemer
100% maandsalaris
- bij pensionering op 65 jarige leeftijd ontvangt werknemer
50% maandsalaris (alleen cao GHZ)
De blijfkans wordt bepaald op basis van ervaringscijfers, gehanteerde disconteringsvoet 0,78%.
Verwachte gemiddelde salarisstijging (exclusief promoties) 1,50%.
Voorziening langdurig zieken
De voorziening is opgenomen voor toekomstige loonkosten van medewerkers die ultimo het verslagjaar
langdurig ziek zijn en waarvan geen uitzicht is op een spoedig herstel. De doorbetalingsverplichting is 100%
in het eerste jaar en 70% in het tweede jaar.
Voorziening Personeel
In de voorziening personeel is een bedrag opgenomen voor de toekomstige loonkosten van medewerkers,
met wie in 2016 of eerder een traject is gestart om te komen tot bemiddeling van werk naar werk buiten
de organisatie of ontbinding van de arbeidsovereenkomst.
Voorziening PBL (Persoonlijk Budget Levensfase)
De voorziening persoonlijk budget levensfase (PBL) betreft een voorziening uit hoofde van een cao
verplichting in het kader van de overgangsregeling 45+. Het persoonlijk budget levensfase kwalificeert als
een beloning met opbouw van rechten. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst
eenmalig uit te keren PBL-uren. De berekening is gebaseerd op de CAO-bepalingen, blijfkans en leeftijd. De
gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 0,78%.
Voorziening reorganisatie
In 2016 is een belangrijk deel van de opgenomen reorganisatievoorziening niet nodig gebleken. De
benodigde krimp in personele bezetting is via natuurlijk verloop gerealiseerd en leegstaande panden zijn
allen verkocht of onderverhuurd. Vrijval van dit deel van de reorganisatievoorziening heeft tot een forse
incidentel bate geleid.
Voor 2017 is een reorganisatievoorziening gevormd voor de kosten die voortvloeien uit de benodigde
verhuizing van residentiële groepen in verband met sluiting van een groep in december 2016 en
herstructurering van de ondersteunende diensten van Juvent.
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2.4 Toelichting op de jaarrekening
Langlopende schulden
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan
één jaar. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden
worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij
eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs, welke gelijk is aan de nominale waarde.
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 betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen
nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE 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.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van
historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn: baten worden verantwoord
als deze realiseerbaar zijn.
Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn
geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.
Pensioenen
De pensioengerechtigde leeftijd welke recht geeft op een pensioen dat afhankelijk is van leeftijd, salaris en
dienstjaren neemt de komende jaren toe van 65 jaar en 6 maanden tot 67 jaar en 3 maanden, herzien naar
de levensverwachting. De verplichtingen die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn
ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds PFZW. Juvent betaalt hiervoor premies waarvan ca. de helft
door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks
geïndexeerd, indien en voorzover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het
pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo december
2016 (bron: website www.pfzw.nl d.d. december 2016) is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 90,1%.
Juvent heeft geen verplichtingen tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij
PFZW, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Juvent heeft daarom de pensioenregeling
verwerkt als een toegezegde-bijdrage-regeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het
einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
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2.4 Toelichting op de jaarrekening
Opbrengsten
De opbrengsten uit dienstverlening worden verantwoord naar rato van de verrichte prestaties, gebaseerd
op de verrichte diensten tot aan de balansdatum en in verhouding tot in totaal te verrichten diensten. Bij de
berekening van het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten is geen rekening gehouden met de naindexering.
De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn
verantwoord.
Personele kosten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de
resultatenrekening voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen van derden en groepsmaatschappijen ontvangen (te ontvangen) en
aan derden en groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) interest.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.
Ontvangen en betaalde interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
Betalingen welke voortvloeien uit langlopende leningen worden voor het gedeelte dat betrekking heeft op
de rente opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten en voor het gedeelte dat betrekking
heeft op de aflossing als kasstroom uit financieringsactiviteiten. In deze opstelling is de mutatie van de
kortlopende schulden aan de kredietinstellingen begrepen in de mutatie van de liquide middelen.

GRONDSLAGEN WNT
Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT)
heeft de stichting zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het
opmaken van deze jaarrekening gehanteerd.
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2.4 Toelichting op de jaarrekening
VPB-plicht Jeugdzorg
Door de invoering van de Jeugdwet met ingang van 1 januari 2015, zijn gemeenten verantwoordelijk voor
de organisatie van jeugdzorg/-hulp aan haar minderjarige inwoners. Hiertoe sluiten gemeenten contracten
af met de diverse aanbieders van jeugdzorg/-hulp. Voor de jeugdzorginstelling zelf kan de wijziging van
subsidiebekostiging (tot 2015) naar bekostiging op contractbasis (vanaf 2015) tot het risico van
(gedeeltelijke) vennootschapsbelastingplicht leiden. Jeugdzorginstellingen kunnen
(en konden overigens) niet zondermeer een beroep doen op de subjectieve “zorgvrijstelling” van de Wet op
de Vennootschapsbelasting (VPB).
Oorzaak van deze eventuele vennootschapsbelastingplicht ligt in het feit dat jeugdzorginstellingen veelal
geen beroep meer kunnen doen op het zogenaamde ‘subsidie-besluit’ , omdat niet meer wordt voldaan aan
de bijbehorende voorwaarden. Daardoor kunnen jeugdzorginstellingen (meestentijds stichtingen) in
beginsel een onderneming in fiscale zin drijven met vennootschapsbelastingplicht (al dan niet partieel) tot
gevolg. Eenmaal vennootschapsbelastingplichtig is voor deze instellingen vervolgens van belang of er nog
andere mogelijkheden c.q. vrijstellingen zijn om (gedeeltelijke) vennootschapsbelastingplicht te voorkomen.
Momenteel vindt op landelijk niveau overleg plaats tussen onder meer het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport, het Ministerie van Veiligheid & Justitie, het Ministerie van Financiën en sectorale
belangenbehartigingsorganisaties ten aanzien van de hierboven geschetste fiscale problematiek. Over de
eventuele uitkomsten van dit overleg, meer in het bijzonder of en onder welke voorwaarden
vennootschapsbelastingplicht kan worden afgewend, is thans nog niets inhoudelijks bekend. Om
voornoemde reden heeft Stichting Juvent geen rekening gehouden met een eventuele belastingplicht in de
jaarrekening.
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2.5 Toelichting op de balans
ACTIVA
VASTE ACTIVA
31-12-2016
€
Immateriële vaste activa [1]
Concessies, vergunningen en intellectuele eigendommen

Immateriële vaste activa
Het verloop van de immateriële vaste activa wordt als volgt weergegeven:
Immateriële vaste activa

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari
Investeringen
Afschrijvingen
Mutaties 2016
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december

31-12-2015
€

57.090
57.090

74.158
74.158

Totaal 2016
€

Totaal 2015
€

324.642
-250.484
74.158

286.303
-183.678
102.625

20.624
-37.692
-17.068

38.339
-66.806
-28.467

345.266
-288.176
57.090

324.642
-250.484
74.158
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31-12-2016
€
Materiële vaste activa [2]
Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Machines en installaties
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting

31-12-2015
€

4.673.968
872.717
417.996
5.964.681

5.859.870
906.503
508.997
7.275.370

Totaal 2016
€

Totaal 2015
€

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari

14.316.013
-7.040.643
7.275.370

14.446.768
-6.098.530
8.348.238

Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen desinvesteringen
Afschrijvingen
Waardeverminderingen
Mutaties 2016

229.772
-2.672.922
1.691.068
-558.607
-1.310.689

178.764
-290.309
-102.326
-839.787
-19.210
-1.072.868

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december

11.872.863
-5.908.182
5.964.681

14.316.013
-7.040.643
7.275.370

Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:
Materiële vaste activa

VLOTTENDE ACTIVA
31-12-2016
€
Voorraden
Voorraden

1

31-12-2015
€

1

Gezien de vrij geringe omvang en hoge omloopsnelheid van de voorraden en de beperkte invloed van de
voorraadmutaties op het resultaat, zijn de voorraden opgenomen tegen het symbolische bedrag van € 1,--

31-12-2016
€
Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's/DBC-zorgproducten
Onderhanden projecten DBC's
Af: voorziening onderhanden projecten
Af: ontvangen voorschotten
Totaal onderhanden projecten

320.432
320.432

31-12-2015
€
212.502
212.502
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31-12-2016
€
Overige vorderingen [4]
Vorderingen op debiteuren
Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten
Overige vorderingen
Overlopende activa

660.381
52.439
16.078
1.320.407
2.049.305
31-12-2016
€

Handelsdebiteuren
Debiteuren Juvent
Debiteuren DBC's
Debiteuren BPP
Voorziening Dubieuze Debiteuren

315.020
622.588
937.608
-277.227
660.381
31-12-2016
€

Nog te factureren omzet DBC's / DBC-zorgproducten
Nog te factureren DBC's 2014
Nog te factureren omzet DBC's 2016

52.439
52.439
31-12-2016
€

Overige vorderingen
Fietsplan
Voorschotten salarissen
Waarborgsommen

15.937
141
16.078
31-12-2016
€

Overlopende activa
Vooruitbetaalde bedragen
Nog te ontvangen bedragen
Premie ziektekostenverzekering IZZ
Tussenrekening UWV
Betalingen onderweg ABN Amro
Nog te ontvangen Inkooporganisatie
Projectadministratie activa

238.030
120.989
6.254
4.668
943.402
7.064
1.320.407

31-12-2015
€
555.082
227.002
21.255
1.891.676
2.695.015
31-12-2015
€
129.930
59.337
448.135
637.402
-82.320
555.082
31-12-2015
€
227.002
227.002
31-12-2015
€
17.348
1.865
2.042
21.255
31-12-2015
€
64.485
132.137
6.696
19.716
3.949
1.664.693
1.891.676
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31-12-2016
€
Liquide middelen [5]
Bankrekeningen Stichting
Bankrekeningen groepen
Deposito
Kas
Kruisposten

1.492.082
165.173
5.300.677
11.513
-4.245
6.965.200

31-12-2015
€
784.102
129.878
4.006.121
10.160
5.327
4.935.588
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PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
31-12-2016
€
Eigen vermogen
Kapitaal
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen

31-12-2015
€

453.780
5.283.924
-198.146
5.539.558

453.780
4.284.204
-142.975
4.595.009

Kapitaal [6]
Het verloop is als volgt weergegeven:
Kapitaal

Stand per
01-01-2016

Resultaatbestemming

453.780
453.780

Overige
mutaties

Stand per
31-12-2016

-

-

453.780
453.780

Bestemmingsreserves
Het verloop van de bestemmingsreserves wordt als volgt weergegeven:
Stand per
01-01-2016
€
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen
Bestemmingsreserve Jeugdzorg

1.151.206
3.132.998
4.284.204

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

23.023
976.697
999.720

Stand per
31-12-2016
€
-

1.174.229
4.109.695
5.283.924

Bestemmingsfondsen
Het verloop van de bestemmingsfondsen wordt als volgt weergegeven:
Stand per
01-01-2016
€
Bestemmingsfonds Amares
Reserve aanvaardbare kosten WLZ

-448.106
305.131
-142.975

Resultaatbestemming
€
-55.171
-55.171

Overige
mutaties
€

Stand per
31-12-2016
€
-

-503.277
305.131
-198.146

Toelichting Eigen Vermogen
In 2016 is een positief resultaat gerealiseerd van € 944.549. Hierdoor is de omvang van het totale
vermogen gestegen van € 4,6 miljoen naar € 5,5 miljoen. De solvabiliteit (E/TV) is gestegen naar 36%
(30% in 2015).
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VOORZIENINGEN
Overige voorzieningen [9]
Het verloop van de voorzieningen wordt als volgt weergegeven:
Stand per
01-01-2016
€
Voorziening langdurig zieken
Voorziening DBC
Overige voorzieningen
Voorziening herstelkosten
Voorziening personeel
Voorziening PBL
Voorziening reorganisatie
Voorziening uitgestelde beloningen

77.667
50.000
79.000
44.000
1.284.175
206.602
1.741.444

Dotatie

Onttrekking

€

€

3.104
250.000
277.753
62.558
5.148
158.500
60.817
817.880

-77.667
-50.000
-79.000
-6.550
-1.208.188
-20.564
-1.441.969

Stand per
31-12-2016
€
3.104
250.000
277.753
62.558
42.598
234.487
246.855
1.117.355

De bedrag genoemd bij de onttrekking van de Voorziening reorganisatie (-1.208.188) bestaat uit:
Onttrekkingen -251.427
Vrijval
-956.761
Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-12-2016
€
Kortlopend, looptijd < 1 jaar
Langlopend, looptijd > 1 jaar

831.559
285.796

31-12-2015
€
1.707.938
33.505

LANGLOPENDE SCHULDEN [10]
31-12-2016
€
Langlopende schulden
De Veersesingel
Jeugdhulpverlening
Jeugdhulpverlening (waarborghypotheken)

2.502.467
208.966
307.307
3.018.740

31-12-2015
€
2.640.275
1.067.064
459.463
4.166.802

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden
beschouwd:
Kortlopend, looptijd < 1 jaar
Langlopend, looptijd > 1 jaar
Langlopend, looptijd > 5 jaar

995.906
3.018.740
2.393.088

421.874
4.166.802
3.336.950

Voor een gedetailleerd overzicht van de converteerbare leningen verwijzen wij u naar het Overzicht
Langlopende schulden.
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KORTLOPENDE SCHULDEN
31-12-2016
€
Schulden uit hoofde van bekostiging [11]
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot
Schulden uit hoofde van nacalculatie
doorloop DBC's vorig jaar en
nacalculatie huidig jaar

31-12-2015
€

182.444

-

182.444

123.427
123.427

Schulden uit hoofde van financieringoverschot
Het verloop van het nog in tarieven te verrekenen financieringsoverschot wordt als volgt weergegeven:
t/m 2014
€
Stand per 1 januari
Stand per 31 december
Stadium van vaststelling
1 = interne berekening
2 = overeenstemming met zorgverzekeraar
3 = definitieve vaststelling NZa

2015
€
-

2016
€
-

Totaal
€

182.444
182.444
1

31-12-2016
€
Waarvan gepresenteerd als:
Schulden uit hoofde van financieringsoverschot

182.444
182.444

31-12-2015
€

182.444

-

Schulden uit hoofde van nacalculatie doorloop DBC's vorig jaar en nacalculatie huidig jaar
31-12-2016
€
Schulden uit hoofde van nacalculatie
doorloop DBC's vorig jaar en
nacalculatie huidig jaar

-

31-12-2015
€

123.427
123.427
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OVERIGE KORTLOPENDE SCHULDEN
31-12-2016
€
Overige kortlopende schulden [12]
Aflossingsverplichtingen komend boekjaar
Handelscrediteuren
Spaargelden groepen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden ter zake van pensioenen
Schulden aan personeel
Overige schulden
Overlopende passiva

995.906
338.617
740.306
84.666
1.219.210
715.738
1.404.169
5.498.612
31-12-2016
€

Aflossingsverplichtingen komend boekjaar
Aflossingsverplichtingen hypothecaire leningen

995.906
995.906

31-12-2016
€
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting
Loonheffing

20.291
720.015
740.306

31-12-2016
€
Schulden aan personeel
Nog te betalen netto salarissen
Reservering vakantietoeslag
Reservering vakantiedagen

44.610
500.533
674.067
1.219.210

31-12-2016
€
Overige schulden
Rekening courant Stichting Kinderzorg
Rekening courant Amares
Rekening Courant NFK
Borg

538.379
159.150
15.289
2.920
715.738

31-12-2015
€
421.874
311.957
21.081
798.290
111.777
1.412.546
709.039
779.389
4.565.953
31-12-2015
€
421.874
421.874

31-12-2015
€
12.945
785.345
798.290

31-12-2015
€
54.762
532.857
824.927
1.412.546

31-12-2015
€
542.053
151.864
15.122
709.039
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31-12-2016
€
Overlopende passiva
Nog te betalen bedragen
Nog te betalen bedragen Pleegzorg
Nog te verrekenen WLZ, Kapitaallasten en Bpp
Overige overlopende passiva

1.067.922
282.323
53.924
1.404.169

31-12-2015
€
491.221
263.132
16.690
8.346
779.389
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Niet in de balans opgenomen activa, rechten en verplichtingen
Huurverplichtingen
Juvent heeft huurverplichtingen met diverse resterende looptijden. Het totale bedrag van deze
verplichtingen bedraagt € 3.331.155.
Huurverplichtingen
Huurcontract Park Veldzigt

De resterende looptijd van deze huurverplichtingen is:
Huurverplichting < 1 jaar
Huurverplichting > 1 jaar < 5 jaar
Huurverplichting > 5 jaar

2.803.336
527.819
3.331.155

525.787
1.095.794
1.709.574

Met Stichting Kinderzorg is per 1 september 2014 een nieuwe huurovereenkomst gesloten voor de huur van
het pand Park Veldzigt voor de duur van 5 jaar. De huur is per 01-01-2016 aangepast naar € 198.000 per
jaar en wordt jaarlijks geindexeerd volgens de CPI (consumentenprijsindex).
Leaseverplichtingen
Juvent heeft leaseverplichtingen voor het wagenpark en de copiers.
Leaseverplichtingen wagenpark
Leaseverplichtingen copiers

De resterende looptijd van deze leaseverplichtingen is:
Leaseverplichting < 1 jaar
Leaseverplichting > 1 jaar < 5 jaar
Leaseverplichting > 5 jaar

348.844
138.611
487.455

226.103
261.352
-

Investeringsverplichtingen
Er bestaan per balansdatum geen investeringsverplichtingen
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2.6 Overzicht langlopende schulden
Leninggever

Datum renteHoofdsom
herziening
€

Totale
looptijd

Werkelijke
rente

jr

Restschuld
per
31-12-2015
€

Nieuwe
leningen in
2016
€

Aflossing in
2016
€

Restschuld
per
31-12-2016
€

Restschuld
over 5 jaar
€

Resterende
looptijd per
31-12-2016
jr

Aflossingswijze

Aflossing
2017

Gestelde zekerheden

€

De Veersesingel
Rabobank Middelburg-Veere
Bank Nederlandse Gemeenten

01-01-2018
01-12-2024

912.395
2.300.000
3.212.395

40
20

3,90%
3,90%

593.083
2.185.000
2.778.083

0
0
0

22.808
115.000
137.808

570.275
2.070.000
2.640.275

456.235
1.495.000
1.951.235

25
8

22.808 Positieve hypotheekclausule
115.000 Positieve hypotheekclausule
137.808

Jeugdhulpverlening
Bank Nederlandse Gemeenten
Bank Nederlandse Gemeenten
Bank Nederlandse Gemeenten
ING Bank N.V.
Altis Levensverzekeringen N.V.

25-03-2016
02-01-2022
29-12-2023
01-10-2019
04-11-2016

272.268
1.134.450
907.560
294.957
408.402
3.017.637

40
40
40
25
20

3,98%
3,80%
2,55%
7,70%
4,02%

142.941
482.141
408.402
103.235
214.411
1.351.130

0
0
0
0
0
0

6.807
28.361
22.689
11.798
214.411
284.066

136.134
453.780
385.713
91.437
0
1.067.064

102.099

20

32.447
0
134.546

8

6.807
453.780
385.713
11.798
0
858.098

166.395
293.067
459.462

166.395
293.067
459.462

0
0
0

0
152.155
152.155

166.395
140.912
307.307

166.395
140.912
307.307

6.689.494

4.588.675

0

574.029

4.014.646

2.393.088

Gemeentegarantie
Gemeentegarantie
Gemeentegarantie
Positieve hypotheekclausule
Gemeentegarantie

Jeugdhulpverlening (waarborghypotheken)

Ministerie van VWS
Ministerie van VWS

Totaal

Totale restschuld per 31-12-2016 exclusief kortlopend deel

0 Waarborghypotheek
0 Waarborghypotheek
0
995.906

3.018.740
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2016
€
Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten WLZ-zorg (exclusief subsidies)
Opbrengsten Inkooporganisatie
Opbrengsten Inkooporganisatie Crisis
Opbrengsten Inkooporganisatie DBC
Opbrengsten Inkooporganisatie DBC Onderhanden Werk
Opbrengsten Buiten Provinciale Plaatsingen
Eigen bijdragen en betalingen cliënten voor niet-verzekerde zorg
Persoonsgebonden en -volgende budgetten

Subsidies (inclusief overige Wmo-prestaties) [16]
Subsidie gemeenten
Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS (Stagefonds)
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies

Overige bedrijfsopbrengsten [17]
Opbrengsten gemeenten overig
Detacheringsopbrengsten
Huuropbrengsten
Opbrengst overig Amares
Boekwinst verkoop panden
Overige bedrijfsopbrengsten

Personeelskosten [18]
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personeelskosten
Personeel niet in loondienst

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in Fte's) per regio:
Overhead
Walcheren
Oosterschelde
Zeeuws-Vlaanderen
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van fulltime eenheden

Overige personeelskosten
Overige personele kosten
Dotatie en onttrekking personele voorzieningen

2015
€

645.458
22.172.583
1.524.145
401.447
320.432
871.404
364
870
25.936.703

1.460.668
21.949.037
1.739.884
561.345
212.502
959.341
-49
21.738
26.904.466

344.034
33.944
1.586
379.564

481.850
74.565
18.980
575.395

100.126
140.426
235.362
190.838
383.300
1.050.052

9.059
143.336
52.098
150.154
107.363
232.388
694.398

12.247.109
2.162.186
1.091.477
314.286
15.815.058
304.914
16.119.972

14.029.789
2.409.379
1.225.129
640.019
18.304.316
454.390
18.758.706

42
76
64
70
252

992.329
-678.043
314.286

49
88
81
73
291

1.100.311
-460.292
640.019
- 45 -

Juvent - Jeugd & Opvoedhulp Zeeland

2.7 Toelichting op de resultatenrekening
2016
€
Afschrijvingen
Afschrijvingen immateriële vaste activa
Afschrijvingen materiële vaste activa

Overige afschrijvingen immateriële vaste activa
Concessies, vergunningen en intellectuele eigendommen

Overige afschrijvingen materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Machines en installaties
Inventaris

Bijzondere waardeverandering van vaste activa
Materiële vaste activa - Impairment

Overige bedrijfskosten [20]
Onderhoud
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
Patiënt- en bewonersgebonden kosten
Algemene kosten
Huur en leasing
Dotatie en ontrekking voorzieningen
Gezins- en pleegoudervergoedingen
Energiekosten

Dotaties en onttrekkingen voorzieningen
Mutatie Voorziening Dubieuze Debiteuren
Mutatie Voorziening Reorganisatie Huisvesting
Dotatie Overige Voorzieningen
Dotatie Voorziening DBC

2015
€

37.692
558.607
596.299

66.806
839.787
906.593

37.692

66.806

322.706
93.857
142.044
558.607

559.722
53.111
226.954
839.787

-

19.210

318.581
292.824
681.669
3.246.889
933.465
397.221
3.310.378
218.687
9.399.714

260.213
302.926
312.498
3.438.705
1.101.926
44.931
3.236.234
249.184
8.946.617

313.860
-444.392
277.753
250.000
397.221

44.931
44.931
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2016
€

2015
€

2.832
308.621
-305.789

26.512
182.345
-155.833

Financiële baten en lasten
Rentebaten
Rentelasten
Totaal financiële baten en lasten
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Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
Het bestuursmodel dat van toepassing is, is eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van
Toezicht. De samenstelling van het bestuur is eenhoofdig.
De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2016 is als
volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Naam topfunctionaris
Functionaris (functienaam)
Aanvang en einde functievervulling in 2016
Omvang dienstverband in (in fte)
Gewezen topfunctionaris
(Fictieve) dienstbetrekking

H.J.S. Abbing
Bestuurder
01/01 - 31/01
1
ja
nee

R. Stevens
Bestuurder
01/01 - 31/12
1
nee
nee

Individueel WNT- maximum

145.000

145.000

7. Beloning
8. Belastbare onkostenvergoedingen
9. Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

*82.340

103.555

906
83.246

10.724
114.279

83.246

114.279

-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging 2016

* Dit bedrag is inclusief € 58.961 aan verkoop verlofuren en € 9.065 aan vakantie- en eindjaarsuitkering
Gegevens 2015
Aanvang en einde functievervulling in 2015
Omvang dienstverband in 2015 (in fte)
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2015

1/1 - 31-12
1
175.635
5.817
10.723
192.175

Het salaris van de Raad van Bestuur vormt onderdeel van de overheadkosten. Administratief zijn de lasten
toegerekend op basis van de formatieve inzet per segment/subsidie.
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Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
De bezoldiging van de functionarissen die over 2016 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als
volgt:
1. Functionaris (functienaam)
2. Functiegegevens
3. Aanvang en einde functievervulling in
2016
4. Beloning
5. Belastbare onkostenvergoedingen
6. Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

J.F.M. Bergen
Voorzitter

A. de Korte
Lid

H. van Kooten
Lid

W. Oving
Lid

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

10.884

7.260

7.260

7.260

10.884

7.260

7.260

7.260

10.884

7.260

7.260

7.260

-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging 2016
Gegevens 2015
Aanvang en einde functievervulling in
2015
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2015

1. Functionaris (functienaam)
2. Functiegegevens
3. Aanvang en einde functievervulling in
2016
4. Beloning
5. Belastbare onkostenvergoedingen
6. Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

1/1 - 31/12

1/6 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

10.884

3.630

7.260

7.260

10.884

3.630

7.260

7.260

J.J.M. Seijbel
Lid

W. Verhage
Lid

Kliphuis
Lid

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

7.260

7.260

7.260

7.260

7.260

7.260

7.260

7.260

7.260

-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging 2016
Gegevens 2015
Aanvang en einde functievervulling in
2015
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2015

1/1 - 31/12

1/6 - 31/12

1/1 - 31/12

7.260

7.260

7.260

7.260

7.260

7.260

Het WNT-maximum voor de voorzitter bedraagt € 21.750 en voor de leden € 14.500.
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2.7 Toelichting op de resultatenrekening
In de vergadering van de Raad van Toezicht van 19 februari 2016 is besloten tot indeling in klasse III (€
145.000).
Motivatie overschrijding van de maximale bezoldiging:
Bezoldiging van de Raad van Bestuur vindt plaats conform eerder overeengekomen arbeidsvoorwaarden.
De overgangsregeling is van toepassing.
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2.7 Toelichting op de resultatenrekening
Honoraria accountant
De honoraria van de accountant over 2016 zijn als volgt:

1. Controle van de jaarrekening
2. Afrekening controle voorgaande jaren
3. Overige controlewerkzaamheden (w.o. Productieverantwoordingen)
4. Fiscale advisering
5. Niet-controlediensten
Totaal honoraria accountant

2016
€
41.200
22.709
-

63.909

2015
€
57.296
6.704
16.000
80.000

De vermelde bedragen betreffen de gemaakte kosten in het boekjaar inclusief te verwachten nog te betalen
bedragen met betrekking tot dat boekjaar.
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2.7 Toelichting op de resultatenrekening
Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
Vaststelling van de jaarrekening 2016 door de Raad van Bestuur van Stichting Juvent in de vergadering van
22-05-2017.
Goedkeuring van de jaarrekening 2016 door de Raad van Toezicht van Stichting Juvent in de vergadering
van 29-05-2017.

Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in hoofdstuk 2.2.

Gebeurtenissen na balansdatum
Na balansdatum hebben er geen gebeurtenissen plaatsgevonden die de balanspositie per 31 december
2016 beïnvloeden.

Ondertekening door bestuurder

W.G.
De heer R. Stevens

Ondertekening door toezichthouders

W.G.
De heer J.F.M. Bergen

W.G.
De heer A. de Korte

W.G.
Mevrouw J.J.M. Seijbel

W.G.
De heer H. van Kooten

W.G.
De heer W. Oving

W.G.
De heer W. Verhage

W.G.
Mevrouw J. Kliphuis
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3. OVERIGE GEGEVENS
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3. Overige gegevens

3.1 Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat
In de statuten is bepaald, conform artikel 4, dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking staat van de
Stichting Juvent.
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3.2 Controleverklaring van de onafhankelijk accountant
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