Jaarverslag

2018

Welkom!

‘18

Dit is het maatschappelijk
jaarverslag van Team050!

Inleiding
Met trots presenteren wij
het jaarverslag van 2018. In
dit verslag nemen we jou in
vogelvlucht mee door ons jaar. We
vertellen over onze medewerkers,
de cliënten, ons financiële beleid,
het jaarplan, de ISO audit en nog
veel meer.
Wat was het weer een tof jaar met
mooie ontwikkelingen. Inmiddels
zijn we uitgegroeid tot een
organisatie met meer dan duizend
cliënten. Ondanks deze groei
bleven we in staat om onze visie en
missie niet uit oog te verliezen. Dit
lukte onder andere door dagelijks
herinnerd te worden aan onze
kernwaarden, hoe we dat deden
lees je verderop. Dit heeft opnieuw
geleid tot een hoge cliënt- en
medewerkertevredenheidsscores.
Cliënten
beoordeelden ons
met een 8,5 en
medewerkers met
een 8.

Ook dit jaar deelden we dagelijks
toppers maar ook missers werden
schaamteloos gedeeld, om van
onszelf en elkaar te leren.
We kregen in Friesland een
contract en ontdekten dat ons type
begeleiding ook in die regio goed
aansluit (en natuurlijk ontdekten
we dat het best snor zit tussen de
Groningers en de Friezen).
De nieuwe ISO norm en de AVG
wetgeving zorgde ook voor
een aantal nieuwe processen
en protocollen binnen onze
organisatie.
We stopten met lange, saaie
teamvergaderingen, maakten
verslaglegging leuker en
aansprekender door ook visueel te
werken en hielden ons weer strak
aan ons jaarplan!
Veel leesplezier en mocht dit
verslag vragen oproepen, neem
gerust contact met ons op.
Lisette Sloot – directeur Team050
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050-3110019
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08:45 uur tot 17:15 uur)

Team050 nood

06-81684809
(buiten kantoortijden)

Organisatie
Profiel 050
Naam
rechtspersoon

KVK-Nummer
01168718

Team050 BV

Adres

E-mailadres

l.sloot@team050.nl

Heresingel 8

Postcode

Website

www.team050.nl

9711 ES

Plaats

Rechtsvorm
BV

Groningen

Telefoon
nummer

050-3110019

4

Wist je dat?
De cliënt en begeleider er na een kennismaking altijd vanaf
mogen zien? Dan zoeken we een nieuwe begeleider die beter
past! (gebeurt gelukkig bijna nooit).
Team050 werkt zonder wachtlijsten.
Wij de intakes altijd bij de cliënt thuis doen? En daarbij een
visuele samenvatting achterlaten voor de cliënt?
Er bij de telefoon altijd minimaal één gedragswetenschapper zit?
Bij elke cliënt een gedragswetenschapper (psycholoog of
pedagoog) actief betrokken is die inhoudelijke ondersteuning
biedt aan de cliënt en supervisie geeft aan de begeleider om
individuele ontwikkeling, kennis en professionaliteit te vergroten.
Deze gedragswetenschapper is actief betrokken bij intake,
opstellen van een plan, zoeken en coachen van een passende
begeleider en het monitoren van de begeleiding.
Wij de match tussen begeleider en cliënt centraal stellen? Dus
iemand moet inhoudelijk passen maar ook qua type en interesses!
We hier concreet over in gesprek gaan met de cliënt tijdens het
intakegesprek en we kinderen en jongeren altijd eerst vrijblijvend
laten kennismaken met de begeleider.
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Onze zorg
Team050 biedt ambulante
begeleiding aan kinderen
en jongeren van 0-23 jaar.
De meeste kinderen die
wij begeleiden hebben een
psychiatrische diagnose, veelal
een stoornis binnen het autisme
spectrum.
Daarnaast begeleiden wij
kinderen met een lichamelijke
en/of een verstandelijke
beperking. De begeleiding
bieden wij op de plaats waar
de hulpvraag speelt, veelal
thuis maar soms ook in de
schoolsituatie.
In 2018 mochten wij meedoen
met een pilot, collectieve
ondersteuning binnen het
speciaal onderwijs. Samen met
de gemeente en een andere
Groningse zorgorganisatie
mochten wij begeleiding op
een school inzetten waarbij
flexibiliteit, kostenbesparing
en kwaliteit centraal moesten
staan.

Dit werd een succes met
als gevolg dat wij in 2019
wederom een subsidie
aanvraag konden doen voor
de inzet van deze vorm van
begeleiding op een school.
In 2017 startten wij met
Club050, groepsactiviteiten
voor onze cliënten. Dit was ook
in 2018 weer een groot succes,
zo gingen wij naar het Blote
Voetenpad, keken we samen
een film en zijn we wezen
boksen. Hoewel veel van deze
kinderen en jongeren sociale
situaties vaak super spannend
vinden, sloot iedereen met een
brede lach af en ontstonden er
zelfs hechte vriendschappen!
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Aantallen
cliënten,
begeleiders en
(overige).
Cliënten 		

Kwartaal
1e, 2e,
3e, 4e

Aantal intakegesprekken							118
Aantal cliënten dat niet is gestart na intake				
6
Cliënten gestart zonder intake						7
Totaal aantal nieuwe cliënten						119
Gemiddelde wachttijd aanmelding – intake (in dagen)		
18,9
Aantal cliënten uit zorg							68
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159
10
15
164
20,1
50

126
4
39
161
16,7
88

106
6
7
107
19
86

Begeleiders

Kwartaal
1e, 2e,
3e, 4e

Aantal nieuwe begeleiders						101
Aantal contractverleningen						83
Aantal begeleiders uit dienst						54
Gemiddelde duur arbeidsovereenkomst (in maanden)		
20,8

Overig 		

87
79
47
18,4

121
107
95
15,3

112
87
62
17,7

Kwartaal
1e, 2e,
3e, 4e

Aantal uitingen van onvrede						6
Aantal gemelde agressie-incidenten					10

4
17

13
6

12
7
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Personeelsinformatie
Team050 werkt met twee
soorten functies, begeleiders
en gezinscoördinatoren.
Gezinscoördinatoren coördineren
de zorg, verzorgen de
intake, evaluaties en inter- en
supervisie voor de begeleiders.
De gezinscoördinator is een
gedragswetenschapper of
onderwijskundige en is SKJ
geregistreerd. Begeleiders
staan onder supervisie van
de gezinscoördinator en
begeleiden de cliënt één op
één. Daarnaast is er binnen
Team050 één directeur
werkzaam, een teamleider en
drie administratieve krachten.
Ondanks onze groeiende
organisatie lukt het ons om heel
plat te organiseren, dit vinden
we belangrijk om lijnen kort te
houden en kostenbesparend te
werken.
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We hebben een duidelijk
medewerkersprofiel voor ogen,
natuurlijk moet iemand qua kennis
en studieachtergrond voldoen.
Daarnaast vinden we het (minstens
zo) belangrijk dat iemand
enthousiast is en in oplossingen
denkt, humor heeft en snel kan
schakelen. Alleen dan kan je
volgens ons goede zorg bieden.
En wij zorgen er op onze beurt
weer voor dat iedereen zich lekker
voelt op de werkvloer, want alleen
als je zelf lekker in je vel zit kun je
anderen goed helpen.
Zo bieden we veel ruimte voor
inter- en supervisie, komen
begeleiders soms zomaar even
aanwaaien voor een praatje, een
kop koffie of om even te sparren.
Met de kantoormedewerkers
starten we elke dag gezamenlijk
op tijdens onze dagstart. Tijdens
deze dagstart bespreken we
dagelijks de complimenten,
uitingen van onvrede, agressie
incidenten en of er nog meldingen
zijn geweest op het noodnummer.

Gezamenlijk sluiten we de week
af op vrijdag, zo kunnen we
onderling checken of iedereen
rustig het weekend in gaat. Bij
begeleiders hebben we expliciete
aandacht voor de match met de
cliënt. Want niet alleen voor de
cliënt is de klik belangrijk, ook voor
een begeleider is het belangrijk om
een stabiele, plezierige basis te
hebben om te kunnen werken aan
doelen. En wat is er nou leuker
dan tussendoor even kletsen over
raakvlakken, soms is dit zelfs de
ingang voor een goeie start van de
begeleiding!
We zien in het verzuimpercentage
ook terug dat het goed gaat met
onze medewerkers, dit percentage
lag in 2018 gemiddeld op 0,2%
waar dit gemiddeld in de branche
vaak op 5% of zelfs hoger ligt.

Wist je dat...
Kantoormedewerkers 1x per
week eerder mogen stoppen om
te gaan sporten?
We elke week fruit laten
bezorgen op kantoor? Zo kan
je ook kiezen voor een gezonde
snack.
Er twee keer per week
mindfulness is op kantoor om
even te ontspannen?
We twee sportabonnementen
hebben voor cliënten zodat
ze samen met hun begeleider
kunnen sporten?
We wekelijks een topper van de
week benoemen in het team?
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Financieel
beleid
Omzetontwikkeling
We zijn altijd een groeiende
organisatie geweest, echter groeien
wij de afgelopen twee jaar heel
hard. Dit zie je terug in aantallen
cliënten maar ook in de omzet. Het
is interessant om te zien waar deze
groei vandaan komt. We zien dat
wij veel nieuwe cliënten in zorg
hebben gekregen, maar ook het
beleid van de gemeente om te sturen
op indicaties in Zorg in natura (Zin)
in plaats van een Persoonsgebonden
budget (PGB) heeft grote gevolgen.

Wij waren tot 2017 voornamelijk
een PGB organisatie, sinds 2017
zijn gemeenten gaan sturen
op ZIN. Niet alleen bij nieuwe
cliënten, maar ook bij herindicaties
merkten wij dat er vaak ZIN
werd afgegeven in plaats van
PGB. De ZIN producten brengen
meer eisen met zich mee en meer
verantwoordingsplicht, waardoor de
kostprijs van deze producten hoger
ligt en de tarieven daardoor ook.

Beheersing kosten
Wie onze jaarrekening analyseert
Met een PGB indicatie regelt de
zal zien dat we op een aantal
cliënt zelf de begeleiding, door
cruciale punten afwijken van
zelf een begeleider of organisatie
andere aanbieders. We geven
in te schakelen. De cliënt is zelf
weinig geld uit aan huisvesting,
verantwoordelijk voor een goed
vervoersmiddelen, management
beheer van het budget en voor het
en andere overhead. We zijn niet
inkopen van zorg met de kwaliteit
alleen kritisch op grote uitgaven
die nodig is. In tegenstelling tot een
maar ook op kleine, zo zijn onze
indicatie in zorg in natura, waarbij
kantoorkosten bijvoorbeeld ook
de gemeente verantwoordelijk is
laag. Waar we trots op zijn, zijn de
voor het inkopen van kwalitatief
percentages. Ondanks de enorme
goede zorg en de cliënt begeleiding
groei bleven onze personeelskosten
krijgt van een organisatie die een
en onze kantoorkosten procentueel
contract heeft met de gemeente.
nagenoeg gelijk vanaf 2015.
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Winst
Wij vinden het belangrijk dat de winst die wij
maken zorgvuldig wordt besteed. En dat doen
wij op de volgende manier;
• Blijven investeren in de kwaliteit van zorg en
de medewerkers
• Investeren in solide organisatie zodat
continuïteit gewaarborgd is
• Investeren in goede arbeidsvoorwaarden van
ons personeel (we zijn een springplank voor
jong talent)
• Investeren in vernieuwende zorgconcepten.
We willen op ondernemende wijze nieuwe
antwoorden op maatschappelijke vraagstukken
ontwikkelen, zoals de kinderen die thuiszitten of
kinderen die vanwege hun hulpvraag niet naar
een reguliere BSO kunnen.
• Investeren in verbinden binnen de zorg,
bijvoorbeeld een online community voor
iedereen die met jeugdzorg te maken heeft.
Een deel van de winst (30%) hebben wij
expliciet aangemerkt als innovatiebudget
binnen de sector. Met dit budget gaan wij in
2019 initiatieven of specifieke doelgroepen
ondersteunen binnen onze sector in onze regio.
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Kwaliteit
& tevredenheid
Kwaliteit staat centraal binnen onze organisatie. We deden in
2018 vier keer een interne audit en één externe audit. Op 4 april
2018 en 18 mei 2018 heeft deze externe audit plaatsgevonden.
Team050 heeft bij deze audit het ISO certificaat 9001:2015 weten
te behalen. Team050 is sinds 2012 gecertificeerd voor de ISO 9001
kwaliteitsnorm en zijn nu gecertificeerd voor de meest recente norm.
We kwamen de ISO audit door zonder expliciete aandachtspunten,
wel registreerden zij de volgende positieve opvallendheden;
-

De gezamenlijke dagstart, lunch en vrijdagmiddagborrel om zicht
te houden op elkaars welbevinden en werklast;

-

De volledige vergoeding van de SKJ-registratie door de werkgever;

-

Het plan van aanpak voor het inloopspreekuur dat is opgesteld 		
door de Begeleidersraad;

-

De invalhandleiding die wordt gebruikt voor schoolbegeleiding;

-

De template voor de visuele uitwerking van het intakegesprek 		
dat bij de cliënt als samenvatting achterblijft. template visualisatie 		
voor intakegesprek;

-

De samenhang tussen het primaire proces en ondersteunende 		
diensten;

-

Het stroomschema op het aanmeldformulier voor nieuwe cliënten;

-

De open gesprekken tijdens de audit;

-

Het consequent vastleggen van afspraken.
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Wij vinden dat we dagelijks met
kwaliteit bezig moeten zijn en dan
vooral in de “Plan Do Check Act”
cyclus. Daarom laten wij elke dag
tijdens onze dagstart de volgende
onderwerpen langskomen;
•
Toppers en Missers
•
Uitingen van onvrede en 			
agressie meldingen
•
Complimenten
•
Telefoontjes op de noodtelefoon
Dagelijks maken wij notulen van
de dagstart. Daarnaast bekijken
we dagelijks de openstaande
zorgaanvragen, hiervoor hebben
wij zelf een digitaal systeem
ontwikkeld dat “KLIK” heet. Als een
zorgaanvraag langer dan tien dagen
open staat maken we een actieplan
en zorgen we dat we met een aantal
collega’s de schouders eronder
zetten om de zorgaanvraag zo snel
mogelijk in te vullen. Op deze manier
kunnen wij zo snel mogelijke goede
hulp inzetten.
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Jaarlijks meten wij de tevredenheid
onder cliënten en medewerkers, op ons
clienttevredenheidsonderzoek scoorden wij
gemiddeld een 8,5.
(Ouders van) cliënten onder de achttien jaar
zijn over het algemeen tevreden tot heel
tevreden over het hulpverleningsproces. Ze zijn
met name tevreden over de startfase van het
hulpverleningsproces en de betrokkenheid van
de medewerkers. Voor gezinscoördinatoren
werden betrokkenheid, empathisch vermogen,
deskundigheid en bereikbaarheid genoemd als
pluspunten.
Voor begeleiders sprongen de match tussen de
begeleider en de cliënt, de betrokkenheid en het
nakomen van afspraken er uit. De cliënten ouder
dan achttien jaar zijn veelal tevreden over het
hulpverleningsproces. Ze zijn met name tevreden
over het functioneren van de begeleiders,
de inhoud van de begeleiding en de mate
waarin zij aansluiten bij de interesses van de
jongvolwassenen. Medewerkers beoordeelden
Team050 gemiddeld met een 8.
De meest genoemde positieve toelichtingen
voor het cijfer zijn: begeleiding van
de gezinscoördinator, contact met hun
gezinscoördinator, werksfeer van de organisatie
en deskundigheidsbevordering.
De complimenten en tips ter verbetering zijn
vastgelegd en worden meegenomen in het
jaarplan van komend jaar.
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Dialoog
Stakeholders
Ouderraad

Begeleidersraad

•
•
•
•

•
•

We hebben een ontzettend
enthousiaste, betrokken ouderraad
waarin vijf ouders participeren. In
2018 kwamen zij drie keer bij elkaar.
Tijdens deze avonden werd onder
andere gesproken over;
Jaarplan
Ouderavond organiseren
Cliënttevredenheid
Productontwikkeling

Naast de ouderraad hadden wij
in 2018 een begeleidersraad,
bestaande uit vijf betrokken,
enthousiaste begeleiders. Tijdens de
vijf bijeenkomsten in 2018 kwamen de
volgende onderwerpen aan de orde;

•
•
•

Medezeggenschap
Bijeenkomsten 				
organiseren
Digitale systeem ONS
Informatiemappen voor 		
begeleiders
Visuele zorgplannen

De eerste bijeenkomst van het jaar is altijd gezamenlijk, de
begeleidersraad, de ouderraad en de RVC krijgen dan het jaarplan
gepresenteerd. Dit jaarplan maken we samen, zo gebruiken we de tips en
adviezen die wij gedurende het jaar uit alle hoeken krijgen, de resultaten
van de externe audit en de resultaten uit de tevredenheidsonderzoeken.
Het jaarplan maken wij op de muur zodat wij dagelijks aan onze doelen
herinnerd worden. Wekelijks bespreken we de acties die uit de doelen
rollen en vinken we de behaalde doelen met het team af. De vorm, de
inhoud en de acties worden tijdens deze bijeenkomst besproken met onze
stakeholders.
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Samenwerkingsrelaties
Wij werkten in 2018 informeel
samen met organisaties als
Molendrift, Accare, Lentis, Elker,
In2psy en de gemeentelijke
basisteams. Daar waar een
behandelplan ligt, stemmen wij
de begeleiding daarop af en
vindt er altijd een gezamenlijk
gesprek plaats. Mocht de
begeleiding onderwijs
gerelateerd zijn dan leggen wij
altijd contact met de betrokken
school.
Daarnaast zijn wij in 2017
gevraagd om workshops
te verzorgen voor PPJ&J
(Programma Professionalisering
Jeugdhulp & Jeugdbescherming)
een landelijk programma van
o.a. het NJI.
De workshops gaan over
cliëntgericht werken en
in 2018 hebben wij ook
nog een aantal workshops
gedaan. Wij kregen in 2017
van PPJ&J een magazine
aangeboden, dit magazine
hebben wij in 2018 gedeeld
met samenwerkingspartners en
stakeholders.
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Het magazine is een middel
om onze unieke bedrijfsvoering
en continue lerende manier van
werken landelijk te presenteren.
Dit magazine is op te vragen
via info@team050.nl
Daarnaast is directeur
Lisette Sloot actief binnen
ondernemersinitiatieven. Zo was
zij tot eind 2017 bestuurslid
van JNO (onderdeel van VNO
NCW Noord). Inmiddels is
zij niet meer betrokken als
bestuurslid maar nog wel
actief. Vanuit die hoedanigheid
werd zij gevraagd voor een
bijeenkomst met koningin
Maxima. Er was een selectie
gemaakt van innovatieve
ondernemers uit het noorden
en Lisette mocht begin 2018
samen met een aantal andere
ondernemers in gesprek
met koningin Maxima over
innovatieve initiatieven.

Milieu en
duurzaamheid en
meer moois
De overhead binnen Team050 is
zeer gering, wij werken met zo’n 25
coördinatoren (gedragsdeskundigen)
op kantoor en begeleiden zo’n 1000
cliënten.
De begeleiders (800) begeleiden
op locatie en maken hierdoor geen
gebruik van de kantoorruimte van
Team050. De meeste begeleiders van
Team050 hebben een OV jaarkaart,
hierdoor maken zij weinig gebruik van
auto’s waardoor wij bijdragen aan
een schoner milieu.
Bij de keuze van auto’s op kantoor
is gekozen voor duurzame, zuinige
auto’s met oog op het milieu. In 2018
hebben wij twee elektrische fietsen
aangeschaft die de auto moeten
vervangen bij droog weer tijdens
afspraken binnen een straal van 20km
rondom kantoor.
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In 2018 heeft iedereen op kantoor
een eigen laptop gekregen, hierdoor
kunnen wij werken met minder papier.
De laptop wordt gebruikt tijdens
intakes en is ook geschikt om op
te tekenen. Zo kunnen wij plannen
visueel maken maar ook de kinderen
tekenen tijdens een intake dikwijls
graag mee.

Wist je dat:

• Wij onze post door cycloon laten bezorgen
• Wij onze meubelen waar mogelijk laten
maken door Moustache, een bedrijf die mensen
inzet met afstand tot de arbeidsmarkt
• Wij wekelijks fruit krijgen van Fruitkracht!
• Wij een medewerker met afstand tot de
arbeidsmarkt op kantoor een werkplek bieden.
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Governance
code
Het leveren van verantwoorde
zorg waarbij de cliënt centraal
staat is voor Team050 één van
de belangrijkste zaken binnen
het leveren van (jeugd)zorg.
Op alle momenten binnen het
primair proces heeft de cliënt
zeggenschap over de inhoud en
uitvoering van de zorg.
Zo doen wij het intakegesprek
bij (ouders van) kinderen thuis
en betrekken wij hen bij het
opstellen van de doelen. Omdat
onze zorg in vrijwillig kader
wordt geboden staan ouders en
kind hier zelf bij aanvang vaak
ook open voor.
Daarna zoeken wij een
passende begeleider, de cliënt
mag na de kennismaking zelf
aangeven of deze begeleider
inderdaad passend is,
vervolgens wordt gestart. Tijdens
de evaluatiemomenten kijken we
met begeleider en cliënt of het
doelenplan nog passend is.
Verder gaan wij als organisatie
een open relatie met
belanghebbenden aan.

Zo hebben wij een ouderraad
welke fungeert als klankbord
tussen cliënten/ouders en de
organisatie. Ook hebben wij
een actieve medewerkersraad
en een RVC.
De jaarrekening wordt jaarlijks
besproken met de raad van
Commissarissen evenals
de kwartaalrapportages en
directiebeoordeling.
Tot slot werken wij met weinig
lagen binnen onze organisatie.
De verantwoordelijk bestuurder
werkt direct tussen de
uitvoerders, hierdoor houden
wij korte lijnen en hebben we
toezicht en kunnen we invloed
uitoefenen op de items rondom
de Governance code.
Overige zaken rondom het
naleven van de Governance
code vindt u in dit verslag
en binnen de DigiMV
verantwoording.
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Toezichthoudend
Orgaan
Team050 heeft een raad van commissarissen die drie leden telt.
Gemiddeld komen zij jaarlijks vier keer bij elkaar waarbij minimaal
één keer zonder de bestuurder. Tijdens deze vergaderingen worden
de volgende zaken besproken;
•
Financiële cijfers
•
Kwartaalrapportage en directiebeoordeling
•
Het jaarplan
Overige punten die besproken zijn in verslagjaar 2018:
•
Koers Team050
•
Werkdruk kantoorteam
•
Gesprekken gemeente
Voor overige informatie verwijs ik naar de DigiMV verantwoording.
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Bestuur
De directie van Team050 bestaat uit één
persoon; L.L.Sloot. Zij is meewerkend directrice,
is nog altijd actief als coördinator van één
gezin binnen Team050 en sluit regelmatig aan
bij activiteiten van Club050, vergaderingen
van de begeleidersraad, de ouderraad en
borrels voor medewerkers. Ook beheert zij
de noodtelefoon van Team050 die 24/7
bereikbaar is voor medewerkers en cliënten.
Daarnaast vindt toezicht op het handelen
van de directie plaats door de raad van
commissarissen, de cliëntenraad en de
medewerkersraad.
Voor de bezoldiging van de directie verwijs ik
naar de gegevens in DigiMV.
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Slotwoord
Wij hopen dat wij middels dit
verslag inzicht hebben kunnen
geven in belangrijke zaken binnen
onze organisatie.
Ben je niet zo’n lezer? De
belangrijkste ontwikkelingen heb ik
ook voor je uitgetekend, leuker en
aansprekender als je het mij vraagt!
Dus heb je zin om te kijken in plaats
van lezen? Trek gerust aan de bel!
Mocht het verslag nog vragen
oproepen, neem contact met ons
op.
Directeur Lisette. L. Sloot
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