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Inleiding
Met trots presenteren wij het jaarverslag van 2019. Team 050
is in 2009 opgericht met een duidelijke missie: de jeugdzorg
transparanter, beter, sneller, persoonlijker en goedkoper
organiseren. Deze missie is nog steeds de basis van wat we elke
dag doen: het vinden van nieuwe manieren waarop zorg aan
kinderen en jongeren efficiënter en effectiever kan worden
georganiseerd.
Ook in 2019 bleek dat heel vaak: de zorg leuker maken, voor
begeleiders maar vooral voor cliënten. Dat dit werkt zien we
terug in onze hoge cliënt- en medewerkerstevredenheidscores
en onze lage verzuimcijfers.
We vinden het onze verantwoordelijkheid om de best mogelijke
begeleiding te bieden aan onze cliënten en onze mensen zo
gelukkig mogelijk te laten zijn. In hun werk is er altijd ruimte
voor nieuwe ideeën, creativiteit en innovatie moedigen we aan.
In dit jaarverslag delen we een aantal van deze innovaties met
jullie. Niet om onszelf op de borst te kloppen, wel om jou als
lezer te inspireren, omdat we geloven dat alles altijd beter kan.
Wat je achtergrond ook is, waar je ook werkt, welke ambitie je
ook hebt.
De samenwerkingsrelatie tussen onze cliënten en begeleiders is
van essentieel belang voor het succes van onze zorg, alles draait
om de match.
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Onze cliënten weten vaak prima waar ze vastlopen.
En willen ook heel vaak zelf het allerliefst hun situatie
verbeteren. Begeleiders die een goede match vormen bij de
cliënt en zelf gelukkig zijn in hun werk, kunnen ze hierbij
het beste ondersteunen. Hier willen we elke dag meer over
leren en daarom zijn we blij met alle complimenten en
uitingen van onvrede die we elke dag weer samen deelden.
Want daar leren we van, zodat we het in 2020 nog beter
kunnen doen.
Ook leggen we verantwoording af over onze resultaten en de
ingezette middelen. We willen graag transparant zijn over
de winst van 2019 en zijn hier in de basis trots op. Dit laat
namelijk zien dat onze innovatieve werkwijze werkt en dat
we een betrouwbare partner zijn voor onze medewerkers
en clienten. We laten zien dat onze lage overhead, het lage
ziekteverzuim en het lage aantal indirecte uren van onze
begeleiders zorgen voor lage kosten.
In 2019 zijn we dan ook volop met gemeenten in gesprek
geweest om ervoor te zorgen dat we op onze eigen wijze
en tegen lagere maatschappelijke kosten bijdragen aan de
ontwikkeling van kinderen en jongeren uit onze regio.
Veel leesplezier namens heel Team050!
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Onze zorg
Team050 biedt laagdrempelige,
flexibele en doelgerichte
ambulante begeleiding aan
kinderen en jongeren van
0-23 jaar. De meeste kinderen
die wij begeleiden hebben
een psychiatrische stoornis
of lichamelijke en/of een
verstandelijke beperking.
De begeleiding vindt plaats in
de omgeving van het kind of de
jongere. Thuis, op school, op de
sportclub: overal, behalve op
kantoor.
Afgelopen jaren nam de vraag
naar begeleiding sterk toe. In
2019 is deze groei gestabiliseerd
en zien we dat we eind 2019
ongeveer evenveel cliënten in
zorg hadden als in 2018. Het
grootste deel, namelijk 83%,
wordt rechtstreeks door de
gemeente bij ons aangemeld.
Eén van onze gezinscoördinatoren (gedragsdeskundige) komt vervolgens zo
snel mogelijk bij het kind of de
jongere thuis voor een intake.

Zo zien en horen we heel goed
wat de zorgbehoefte is en hoe de
situatie thuis is. We vragen wat
er goed gaat, wat de knelpunten
zijn, welke doelen we kunnen
formuleren en welke andere
instanties eventueel betrokken
zijn.
Wij vinden dat naast inhoudelijke
kennis een goede relatie met
de begeleider essentieel is voor
goede zorg. Daarom vragen wij
ook veel over hobby’s, interesses,
kwaliteiten en andere relevante
kenmerken van het kind of
de jongere. Die informatie
gebruiken we om een optimale
match te kunnen maken. We
willen dat het klikt, want dan
werkt de begeleiding het best.
Voor elk van onze bijna 1.500
cliënten kiezen we specifiek
welke van onze ruim 1.000
begeleiders hier het beste bij
past.

Aantallen cliënten
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Aantal unieke cliënten op 1 januari					
1.048
737
Instroom nieuwe cliënten
				
454		
603
Totaal aantal cliënten in het jaar					
1.502		
1.340
Uitstroom cliënten								526		292
Aantal unieke cliënten op 31 december *				
976		
1.048
Cliënttevredenheid 						
Wachttijd - aanmelding tot intake dagen
Verwijzers - Gemeenten
Verwijzers - GI/huisarts/overig
* De daling in het aantal cliënten wordt mede veroorzaakt
doordat we de zorg op school nu deels collectief aanbieden.
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Jaartal
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8,3 (18+)
20 dagen
83%
17%

8,4(18-)
19 dagen
75%
25%

Onze mensen
Werkgeluk vinden we bij Team050 heel belangrijk. Gelukkige
mensen leveren beter werk en doen dat sneller. Dat zien we elke
dag maar zien we ook in onze cijfers. Daarom zijn we trots op onze
medewerkerstevredenheid van 7,9 en ons lage verzuim van 0,6%.
Bij Team050 werken ruim 1.000 begeleiders, dit zijn jonge
professionals die we een baan bieden die past in hun leven en bij
hun (professionele) interesse. Zij bepalen hoeveel tijd ze bij ons
willen werken, op welke momenten in de week en bij welk type
cliënt met een bepaalde type hulpvraag. We hebben dan ook geen
planbureau, maar onze begeleiders spreken samen met de cliënt en
ouders af op een moment dat het goed uitkomt. Verder doen we ons
best om alle administratieve lasten zo laag mogelijk te houden. Dit is
fijn voor onze cliënten, maar zorgt er ook voor dat vrijwel alle uren
direct bij het gezin worden ingezet en zijn onze overheadkosten
lager dan gemiddeld.
Onze begeleiders worden intern begeleid door ons team van
SKJ geregistreerde gedragswetenschappers, psychologen en
orthopedagogen. Zij staan 24/7 klaar voor de begeleiders en
onze cliënten. Deze gezinscoördinatoren volgen samen met de
begeleiders een uitgestippeld begeleidings- en ontwikkelingsplan.
En daar waar voor onze cliënten geldt dat ontwikkelen en doelen
halen vooral goed werkt als het op een leuke manier wordt
ingekleed, geldt dat voor onze mensen ook. Daarom bieden
we bijvoorbeeld verdieping en verbreding in kennis graag
laagdrempelig aan. Zo organiseren we lezingen (met een gezellige
borrel achteraf) onder de noemer Café050.
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In de cijfers is te zien dat we ook dit jaar weer met ruim 400
nieuwe begeleiders gestart zijn en er ruim 350 begeleiders
vertrokken. Wij zijn hiermee bewust een springplank. We
investeren veel in onze medewerkers en we weten dat ze
hoogstwaarschijnlijk elders terecht komen. Maar: ze komen dan
wel elders terecht met de ervaring van werken bij ons. Met frisse,
eigentijdse ideeën, een mentaliteit van doen, een praktische
insteek, bakken ervaring en met een gedegen opleiding. Dit moet
met de tijd de huidige structuren gaan openbreken, dat is onze
droom. Dat is waar we in investeren: een bron van verbetering.
Het landschap van de jeugdhulp verandert en dit kan alleen op
een succesvolle manier als onze professionals meegaan en groeien
in deze verandering.
Omdat we werkgeluk zo belangrijk vinden, hebben we in 2019
een nieuwe manier van beoordelen en belonen ingevoerd, waarbij
we niet meer standaard jaarlijks een loonsverhoging toepassen,
maar waarbij we het hele jaar ons focussen op de ontwikkeling
van ons personeel en waarbij de professional meer autonomie
heeft in zijn eigen ontwikkelproces. Deze manier, waarin de mens
met zijn of haar capaciteiten centraal staat, past veel beter bij ons
dan de traditionele manier van elk jaar een trede op de schaal.
Daarom hebben we ons beloningsproces aangepast op basis van
het rollenmodel van Baarda.
Voor elke rol en functie is een leerweg opgesteld die gebaseerd
is op benodigde competenties. Iedereen volgt zijn eigen leercurve
en wanneer je kan aangeven dat je gegroeid bent binnen die
competenties, dan doe je een stap in de leerweg en je salaris. Zo
kan iedereen zijn loopban zelf vormgeven. Voor kleine neventaken
bedachten we in 2019 een Febomuur: een echte automatiek,
waarbij je een beloning mag trekken als je naast je functie hebt
meegeholpen met projecten of een extra inspanning geleverd hebt.

9

Aantallen
personeel

Kwaliteit &
tevredenheid
Jaartal

Jaartal
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SKJ geregistreerde gezinscoördinatoren					31
Begeleiders (grotendeels geregistreerd in Registerplein en SKJ
1.124		
Overhead
						
9
Verzuim
							
0,6%		
Verhouding begeleider per cliënt
				
1 per 1,3
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FTE
24,5
112,8
6,8

Complimenten
				
425 		
niet geregistreerd
Uitingen van onvrede						57		35
Ingediende klachten
				
0
0
Agressiemeldingen 						
28
41
MIC meldingen
			
27
33
Cliënttevredenheid							8,3 (18+)
8,4 (18-)

Begeleiders op 31-12-2018							684
Nieuwe begeleiders in 2019
440
Begeleiders vertrokken in 2019
352
Aantal begeleiders in dienst op 31-12-201					
772
Gemiddelde duur dienstverband (in maanden)
Medewerkerstevredenheid

17
7,9
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Kwaliteit
& tevredenheid
Kwaliteit staat centraal in onze organisatie. In 2019 deden
we twee keer een interne audit en hadden we in mei de
externe audit, waarbij het ISO certificaat 9001:2015
verlengd is en er geen afwijkingen geconstateerd zijn.
Wel kregen we positieve feedback op het rollenmodel
van Baarda, het vertrouwen in elkaars professionaliteit,
het visueel maken van de werkprocessen en het wekelijks
stilstaan bij het jaarplan.
Maar we staan ook dagelijks stil bij ons functioneren en
de kwaliteit van de zorg. We doen dit bij onze dagstart
waarbij we iedere ochtend bespreken hoe het met
iedereen gaat en de complimenten, uitingen van onvrede,
incidenten, toppers en missers met elkaar delen. Daarbij
bespreken we ook direct de vervolgacties en worden
alle uitingen van onvrede en incidenten geregistreerd,
zodat we ze op langere termijn breder kunnen evalueren.
Hierdoor lijkt ons aantal uitingen van onvrede hoog, maar
door ze te delen leren we ervan. Fouten mogen. Fouten
zijn leerzaam, misschien zelfs wel essentieel. Zolang
iedereen er maar open over kan zijn, hulp kan en wil
vragen bij de oplossing en fouten ook worden besproken.
Er zijn in 2019 geen formele klachten geuit. Gelukkig
leren we ook van complimenten, tijdens onze dagstart
deelden we er in 2019 ruim 400! Onderwerpen die
meermaals terugkwamen in de complimenten waren het
snelle handelen, de inhoud van gesprekken en verslagen,
de match tussen cliënt en begeleider, het resultaat van de
begeleiding en de huiselijke en toegankelijke sfeer.
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In 2018 hebben we de cliënttevredenheid gemeten
van onze cliënten onder de 18 jaar. In 2019 waren
onze 18 plussers aan de beurt. Naast het meten van
de cliënttevredenheid, richtte het onderzoek zich op het
vergroten van zelfregie bij jongeren.
Er is in beeld gebracht hoe jongeren binnen Team050
worden betrokken bij de invulling van hun begeleiding
en hoe we jongeren in de toekomst misschien nog
meer kunnen meenemen in de verschillende stappen
die komen kijken bij de begeleiding. De cliënten die
hebben deelgenomen aan het onderzoek, scoren met
de begeleiding van Team050 gemiddeld een 8.3. Wat
opvalt is dat ruim 80% van de cliënten zich eigenaar voelt
van zijn eigen zorgplan en dat zorgplannen veelal in
overleg met de begeleider, gezinscoördinator en ouders/
verzorgers worden opgesteld.
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Innovatie en andere
nieuwe dingen die we
deden in 2019
In 2019 werken we opnieuw
met een collectief budget voor
ondersteuning op school.
Hierbij bundelen we de
hulpvragen van een school. Dit
past helemaal bij de landelijke
ontwikkeling, waarbij in de
kamerbrief van oktober door de
minister wordt opgeroepen een
partij de verantwoordelijkheid
te geven om met een gebundeld
budget alle benodigde zorg
in onderwijstijd in te kopen.
Wij zien dat het werkt! En
minder kost. Kinderen kunnen
hierdoor meer schoolsucces
en schoolplezier ervaren. Het
onderwijs wordt inclusiever
én veiliger voor iedereen,
maar sluit ook beter aan bij
de individuele ontwikkelpaden
van kinderen die extra
zorgbehoefte hebben. Alle
kinderen verdienen dat. En
de leerkrachten verdienen
die verlichting in werklast en
werkdruk.

Een wens van een
gedragsdeskunige was het
geven van groepstraining zoals
bijvoorbeeld Rots en Water. Zij
kreeg regelmatig vraag vanuit
ouders of leerkrachten maar
kon daar vanuit Team050
geen gehoor aan bieden.
Ze besloot samen met een
collega de opleiding te doen.
Na de opleiding hadden zij
de uitdrukkelijke wens om
niet een standaard training te
ontwikkelen, zij hebben een
mix gemaakt van verschillende
methodieken. Daarnaast
hebben ze met alle ouders
een groepsapp, waarin ze
na elke training de theorie
delen samen met een aantal
praktische voorbeelden (soms
in vorm van foto’s of filmpjes),
zodat zij met hun kind na
kunnen praten en het geleerde
thuis kunnen toepassen.
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Een aantal van de jongeren die we begeleiden zijn
hoogbegaafd en liepen tegen dezelfde vragen en
uitdagingen aan. Ze zochten gelijk gestemden om mee
te sparren, maar ook om op gelijk niveau leuke dingen
mee te doen. Zo ontstond de hoogbegaafde meidenclub,
die nu regelmatig samenkomt onder begeleiding van een
gedragsdeskundige. Geen groot project met tientallen
deelnemers, maar wel van betekenis voor deze jongeren.
We wisten het al lang, beelden zeggen meer dan 1000
woorden. Helemaal voor kinderen en jongeren. Er wordt
binnen de zorg al vaak meer over kinderen gepraat dan
met ze. Rapportages, intakeformulieren, zorgplannen,
moeilijke woorden, saai en lastig te doorgronden. Daarom
maakten we in 2019 alles zoveel mogelijk visueel. Met
tekeningen inderdaad. Bij een intake mogen kinderen hun
eigen zorgplan tekenen, samen met degene die de intake
begeleidt.
Hoe is de thuissituatie? Wat gaat goed? Wat kan beter?
Wat gaan we samen doen? Doelen worden visueel
gemaakt en daarmee duidelijk levend. Ook tijdens de
begeleiding wordt er veel getekend: in een speciaal
ontwikkeld werkboekje kan de cliënt samen met de
begeleider de voortgang visueel bijhouden. Toegankelijk,
een praktisch praatstuk en vooral: leuk. Want we vergeten
weleens dat begeleiding ook gewoon leuk mag zijn.
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Governance code
& samenwerking
Het leveren van verantwoorde
zorg, waarbij de cliënt centraal
staat is voor Team050 één
van de belangrijkste zaken.
Gedurende het hele zorgtraject
heeft de cliënt zeggenschap
over de inhoud en de uitvoering
van de zorg, maar ook bij
alle keuzes die we binnen de
organisatie maken staat de
cliënt centraal. Daarnaast maken
we die keuzes in afstemming
met een aantal belangrijke
stakeholders en toezichthouders.
Ouders spelen een grote
rol binnen de jeugdhulp die
Team050 biedt. We hebben
een ontzettend enthousiaste en
betrokken ouderraad, waarin
4 ouders participeren. In 2019
sloten ze aan bij de externe
audit en kwamen ze twee keer
bij elkaar voor een vergadering.
Tijdens deze avonden werd o.a.
gesproken over:
- Het jaarplan
- De ontwikkelingen in Friesland
- De mogelijkheden voor het
bieden van begeleiding aan
ouders

- De werving, selectie en
ontwikkeling van onze
begeleiders
- Het 10-jarig jubileum
- Ons groepsaanbod van
Club050
- En het financieel beleid
Team050 heeft een Raad van
Commissarissen die toezicht
houdt op (het beleid van) de
directie en de algemene zaken
binnen Team050. De Raad van
Commissarissen telt drie leden,
ze komen gemiddeld jaarlijks
vier keer bij elkaar, waarbij
minimaal één keer zonder de
directeur-bestuurder.
Aan het begin van elk jaar
komen de ouderraad en de RvC
gezamenlijk bij elkaar, waarbij
het jaarplan centraal staat. Dit
jaarplan maken we samen,
zo gebruiken we de tips en
adviezen die we gedurende het
jaar uit alle hoeken krijgen, de
resultaten van de externe audit
en tevredenheidsonderzoeken.
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Overige punten die in het jaar 2019 besproken zijn met de RvC zijn:
-

Het financieel beleid
De kwartaalrapportage en directiebeoordeling
De beroepsregistratie van onze begeleiders in het registerplein
De pilots die we in 2019 en 2020 starten op scholen en diverse
gemeenten
- Het aantrekken van een directeur bedrijfsvoering
De leden van de Raad van Commissarissen ontvangen een vergoeding
voor hun werkzaamheden die valt binnen de normen van de WNT.
Binnen de samenstelling van de Raad van Commissarissen hebben geen
wijzigingen plaatsgevonden in 2019.

Naam

Liesbeth van de Wetering

Functie

Nevenfunctie

Voorzitter 		
- Programmamanager Kwaliteit Openbaar
								 Bestuur bij de Provincie Groningen
								- Programmamanager democratische 		
								 vernieuwing bij de Gemeente Groningen
								- Bestuurslid bij De Noorderlingen

Wiebo Lamain

Lid			
- Eigenaar/adviseur bij BWL Advies
								- Docent bij de Hanzehogeschool 		
								 Groningen
								- Bestuurslid bij KNNV

Bertus Jan Epema 		

Lid			
- Salesmanager bij BUKU (een streaming
								
platform voor studieboeken in het hoger
								 onderwijs
								- Voorzitter van de Stichting Vrienden van
								 Sam
								- Gemeenteraadslid in de gemeente 		
							
Noordenveld voor de DUO-frachtie PVDA/
								 GroenLinks vanuit GroenLinks
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Bedrijfs-

voering

Het jeugdhulpgebruik in Nederland is de afgelopen jaren gestegen.
Deze groei zien we ook bij onze organisatie. Zeker de eerste jaren
na de transitie kenmerkten zich door een stijging in het aantal
cliënten die door de gemeente bij ons werden aangemeld. Hierbij
werd steeds meer zorg op basis van Zorg in Natura (ZIN) geboden
in plaats van op basis van een Persoongebonden Budget (PGB). In
2019 zien we de sterke groei stabiliseren.
Bij Team 050 werken we bewust met jonge, hoogopgeleide
professionals. Doordat iedereen zoveel mogelijk taken zelf
doet, leren we zowel onze begeleiders als onze cliënten zelf
de verantwoordelijkhied en regie te nemen. Met onze #Doedan
mentaliteit maken we zelf onze afspraken, zetten we zelf koffie of
werken we de website bij. Hierdoor hebben we geen planbureau,
marketingafdeling of facilitaire dienst nodig. Slechts 5% van ons
personeel werkt in de overhead.

Onze kosten

In 2019 namen onze personeelskosten toe vanwege de CAO
stijging van de salarissen, maar ook doordat we verhoudingsgewijs
steeds meer SKJ geregistreerd personeel inzetten. Ook de overige
personeelskosten stegen, onder andere door de registratiekosten
van onze begeleiders in het registerplein. In Friesland werkten
we steeds meer samen met andere aanbieders, waardoor zowel
onze kosten voor onderaannemers als onze opbrengsten van onze
hoofdaannemers toenamen.

Manier van werken

Door onze manier van werken wijken we in een aantal cruciale
punten af van de andere aanbieders. Met ons lage verzuim en hoge
aantal productieve uren per medewerker en de lage overhead, zijn
onze kosten ten opzichte van de opbrengsten fors lager dan bij
andere aanbieders. Hierbij zien we dat we als innovatieve aanbieder
soms slecht passen in de inkoopmodellen van de gemeente. De
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gemeenten stellen zelf de tarieven en bijbehorende kwaliteitseisen
vast. Het tarief baseren gemeenten op de reëele kostprijs, waarbij
wordt uitgegaan van een gemiddelde aanbieder. Zo wordt bij het
inkoopmodel van de RIGG uitgegaan van 64% declarabele uren per
zorgprofessional en ligt dit bij Team050 fors hoger. In 2019 zijn we
hierover met de gemeente in gesprek geweest. In 2018 reserveerden
al we een groot deel van onze winst voor innovatie in de jeugdhulp. In
2019 besloten we ondanks de indexatie van de salarissen, vrijwillig af
te zien van het aanbod van de gemeente om onze tarieven over 2018
en 2019 te indexeren. Hierdoor konden we in 2019 dezelfde tarieven
hanteren als in 2018 en stegen de kosten voor de gemeente niet meer
dan nodig. Zo dragen we samen bij aan het beheersen van de kosten
en vloeit een deel van onze winst terug naar de maatschappij.

Investeren

Daarnaast investeren we onze winst in de toekomst en stabiliteit
van de organisatie, zodat we ook in de toekomst een betrouwbare
zorgorganisatie kunnen blijven. Want ook voor de komende jaren
willen we een bijdrage leveren aan de transformatie van de jeugdhulp,
zodat de kinderen en jongeren die zorg nodig hebben zich kunnen
ontwikkelen tot veerkrachtige individuen die weten hoe ze uitdagingen
het hoofd kunnen bieden. En waarin zorgprofessionals weten hoe ze
daar persoonlijk aan bij kunnen dragen. Om dat te bereiken moeten
we als zorgorganisatie slagvaardig, flexibel en kostenefficiënt zijn.
Maar gaan we vooral dóen om dingen te bereiken.

Transparantie

In de afgelopen jaren is Team050 gegroeid tot een mooi innovatief
bedrijf met een eigen karakter. Om onafhankelijk te zijn en onze
financiers nog beter zicht te geven op onze kosten en opbrengsten
hebben we ervoor gekozen onze bedrijfsstructuur eenvoudiger te
maken. Hierbij is de keuze gemaakt om de aandelen die in handen
waren van de andere aandeelhouder van Team050 in te kopen.
Hieraan is een zorgvuldig proces vooraf gegaan en heeft een
onafhankelijke toets plaatsgevonden waarmee is vastgesteld dat met
deze transactie de continuïteit van de organisatie geborgd blijft.
Met de nieuwe bedrijfsstructuur dragen we bij aan transparantie en
toekomstbestendigheid van onze organisatie.
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Wij hopen dat je ons verslag met plezier hebt gelezen en
dat wij middels dit verslag inzicht hebben kunnen geven in
belangrijke zaken binnen onze organisatie in 2019.
Voor 2020 staan er weer genoeg mooie dingen op de
planning. We vierden ons 10-jarig jubileum, verhuisden
naar de Lübeckweg en de start van onze pilots in een aantal
gemeenten zijn al prachtigte hoogtepunten. Daarnaast
werd het leven ook behoorlijk op de kop gezeten door
het Coronavirus. Dit heeft grote impact op het leven van
de kinderen en jongeren die bij ons in zorg zijn, maar we
maakten direct een enorme vliegende start in het digitaal
begeleiden.
In 2020 blijven we onder de huidige overeenkomsten met
onze financiers zorg bieden, maar maken we ook een grote
stap in onze pilots om daarmee de zorg nog beter betaalbaar
te houden.

Let’s get visual

Slotwoord & vooruitblik

Ben je niet zo’n lezer? De belangrijkste ontwikkelingen
hebben we ook voor je uitgetekend. Leuker en aansprekender
als je het ons vraagt! Ben je op zoek naar cijfers? Als
zorginstelling leggen we veranwoording af over onze
resultaten middels de jaarrekening en de kwantitatieve
gegevens, die worden aangeleverd in de web applicatie
DigiMV.
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