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Dit is het jaarverslag 
van Team050!

Team050 biedt doelgerichte begeleiding aan meer 
dan 1.000 kinderen en jongeren van 0-23 jaar 
in Noord-Nederland. De meeste kinderen die wij 
begeleiden hebben een psychiatrische stoornis of 
verstandelijke en/of lichamelijke beperking.
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Hallooo! Wat leuk dat je ons jaarverslag geopend hebt. Want we vertellen 
je graag wat we afgelopen jaar allemaal gedaan en beleefd hebben.

Een jaar waarin we vol energie werkten om het welzijn van kinderen en 
jongeren te vergroten. Waarin we collega’s van andere organisaties bin-
nen de jeugdhulp daarin meenamen en we elkaar inspireerden. Weet je 
wat wij geloven? Dat zorg sneller, persoonlijker en betaalbaar georgani-
seerd kan worden. En het voelt goed om je elke dag hiervoor in te zetten. 
Én te merken dat dit ook echt lukt. Vaak in het klein, doordat een kind of 
jongere mooie stappen zet. Maar ook als begeleiders die uitstromen bij 
ons merken dat hun rugzak gevuld zit met ervaringen die ze meenemen 
naar hun nieuwe werkgever.

Waar we in het eerste corona jaar nog vrij weinig corona gerelateerd 
verzuim hadden, ontkwamen we er dit jaar niet aan. Een groot deel van 
onze begeleiders zat wel een keer in quarantaine. Wat tof om te zien dat 
de begeleiders mega flexibel waren. Zij wilden massaal invallen voor 
elkaar. Veel van onze zorg ging daardoor gewoon door. In onze invalpool 
reageren onze begeleiders binnen enkele minuten. Ze sprongen na een 
ziektemelding van een collega direct op de fiets om op tijd voor het kind 
klaar te staan.

En hoewel er zorgen zijn over de negatieve kanten van de lockdowns en 
scholensluitingen zien we bij de kinderen en jongeren ook een enorme 
veerkracht. En lukt het vaak om het gewone leven weer op te pakken.

Bedankt voor iedereen die met ons heeft samengewerkt! Want zonder 
die positieve samenwerking was het jaar lang niet zo leuk geweest. Heb 
je nou tips, mooie aanvullingen of feedback? Schroom niet, worden we 
alleen maar beter van. Tot volgend jaar.

Veel leesplezier namens heel Team050!

Welkom
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      In 2009 zijn we gestart met een missie: de zorg kan transparanter, 
kwalitatief beter, sneller, persoonlijker en goedkoper worden 
georganiseerd. Dat betekent dat wij het belangrijk vinden dat kinderen 
en jongeren niet maanden op een wachtlijst komen te staan, voordat 
zij ondersteuning kunnen krijgen. Daarnaast vinden wij het belangrijk 
dat zij de begeleiding, naast nuttig, ook leuk vinden. Zij mogen daarom 
zelf aangeven wat voor type begeleider zij graag willen. Wij zoeken 
vervolgens naar de best passende match.

Wij adviseren, ontlasten en ondersteunen kinderen, jongeren en hun 
directe omgeving op die plaatsen en momenten waarop dat nodig 
is, bijvoorbeeld thuis, op school of op de sportclub. De begeleiding 
start altijd binnen vier weken na de aanmelding en wordt geboden 
tegen een gunstig tarief. Vrijwel alle aanmeldingen komen via de 
sociale teams van gemeenten binnen. Een kleiner deel komt via de GI’s 
(gecertificeerde instellingen), huisartsen of anderen binnen.

Om dit zo goed mogelijk te kunnen organiseren werken we met 
jonge professionals met een HBO of WO-achtergrond. Daarmee 
bieden we ook een veilige springplank voor deze jonge professionals, 
zij kunnen onder supervisie van een gedragswetenschapper meer 
ervaring opdoen in de praktijk. Onze gedragswetenschappers – die 
wij gezinscoördinatoren noemen - coachen onze begeleiders actief. 
En leiden ze op tot hulpverleners volgens onze kernwaarden: continu 
ontwikkelen, persoonlijke betrokkenheid, flexibiliteit, enthousiasme en 
daadkracht. Ons motto is dan ook niet voor niets #DOEDAN.
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Het gezin krijgt een begeleider die op 
basis van professionele- en persoonlijke 
voorkeuren het beste bij hen past. Wat 
is er dan anders? Met minder kaders 
kunnen we simpelweg meer doen. 
Waar we vanuit de geïndiceerde zorg 
ons alleen bezig kunnen houden met 
de aangemelde hulpvraag, pakken we 
in het voorliggend veld ook andere 
taken op. Doen wat nodig is. Lukt het 
ouders niet om aan de slag te gaan met 
de opvoedingsadviezen, omdat het 
huis een rommel is? Dan gaan we eerst 
helpen opruimen en schoonmaken. 

Of komen ouders niet uit met hun 
weekbudget? Wij maken met het 
gezin een planning, zodat zij en de 
kinderen gezond eten binnen de 
mogelijkheden van het gezin. Oftewel, 
eerst de voorliggende stressoren 
wegnemen en dán aan de slag. Eén 
hulpverlener bij het gezin thuis voor 
alle hulpvragen. Zo lang als moet. En 
zo praktisch en haalbaar mogelijk. 
Laagdrempelig, maar wel met  
orthopedagogische kennis en inzet van 
een gedragswetenschapper.

Verder is het aanbod binnen het 
onderwijs uitgebreid op meerdere 
scholen, want elk kind heeft recht op 
onderwijs en elke dag dat een kind 
thuis zit is er één te veel. Verwacht 
daarom van ons dat we scholen 
uitdagen om positieve en soms 
creatieve oplossingen te verzinnen. 
Want past de leerling niet in de 
context? Dan passen we de context aan 
en niet het kind. 

Dit doen we onder andere door 
collectieve begeleiding te bieden. 
Met collectieve begeleiding clusteren 
we individuele hulpvragen. Het 
voordeel hiervan is dat kleinere 
hulpvragen gemakkelijker bediend 
worden. Daarnaast lopen minder 
hulpverleners in de school en is er maar 
één aanspreekpunt. Al met al een stuk 
efficiënter.
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Dit is onze zorg
We bieden laagdrempelige, praktische 
en vooral leuke begeleiding aan 
kinderen, jongeren en jongvolwassenen 
tot ongeveer 23 jaar. De meesten die 
we begeleiden hebben een diagnose. 
Bijvoorbeeld ADHD of autisme. 
Of ze hebben een verstandelijke 
of lichamelijke beperking. Als je 
begeleiding krijgt, doen we dat op een 
plek die voor kinderen en jongeren het 
fijnste is. Dit is vaak thuis, maar kan ook 
op school of op de sportclub. Daar waar 
de vraag speelt. We doen het ook op het 
tijdstip wat het prettigste is. ‘s Ochtends 
vroeg, ‘s avonds laat of in het weekend. 
Zo lang kinderen en jongeren er maar 
het meeste mee geholpen zijn.

Tijdens de begeleiding willen we 
vooral aan de slag met de kinderen 
en jongeren. Weet je nog ons Motto? 
#DOEDAN! Dat betekent dat we graag 
de handen uit de mouwen steken en 
aan de slag gaan met de hulpvragen 
van de kinderen, jongeren, ouders en 
leerkrachten. We ontdekken met hen 
hoe ze het beste gebruik kunnen maken 
van hun interesses, kwaliteiten en 
mensen om hen heen om de hulpvraag 
op te lossen. 

Want als ze doen waar ze blij van 
worden en waar ze goed in zijn, komen 
ze tot ontwikkeling. Zo werkt het bij jou 
toch ook? Samen leren we het kind, de 
jongere en zijn/haar omgeving hoe de 
invloed van het negatieve gedrag of de 
beperking zo klein mogelijk is.

Naast individuele begeleiding vanuit het 
specialistische kader is ons zorgaanbod 
het afgelopen jaar uitgebreid. 
Specialistische zorg naar voren halen 
in de keten? We bieden ook zorg in 
het voorliggend veld. Dit doen we in 
samenwerking met lokale partners. 
Zoals met de GGD, welzijnswerkers en 
natuurlijk met het toegangsteam. Hoe 
we dit precies doen, hangt af van de 
wensen van de gemeente. Benieuwd 
naar praktijkvoorbeelden? Lees gauw 
verder!

Gedragswetenschapper aan het roer, 
enthousiaste jonge professional 
in het gezin. Dit is de werkwijze 
zoals men van ons gewend is. Onze 
gedragswetenschapper coördineert en 
regisseert de zorg.
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Jaartal
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‘21       ‘20 

Cliënttevredenheid        9,0 (18+) 8,3(18-) 
Tijd tussen aanmelding en intake      16 dagen       16 dagen

Unieke cliënten op 1 januari      893  976
Instroom nieuwe cliënten       448  396
Totaal aantal cliënten in het jaar      1.341  1.392

Uitstroom cliënten        481  479
Aantal unieke cliënten op 31 december      860  893

Aantallen
personeel 

Jaartal
‘21          ‘20                       

Medewerkerstevredenheid       8  8          
Verhouding begeleider per cliënt       1 op 1,3 1 op 1,3 
Gemiddelde duur dienstverband (in maanden)    21   20   
Verzuim          2%  2% 

Unieke begeleiders op 1 januari       675  772
Instroom nieuwe begeleider       358     300
Totaal aantal begeleiders in het jaar      1.033  1.072
Uitstroom begeleiders        363                   397                                                 
Aantal unieke begeleiders op 31 december     670  675              

SKJ geregistreerde gedragswetenschappers     25 FTE  23 FTE 
Begeleiders           113 FTE 113 FTE   
Overhead                                                10 FTE  10 FTE
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cliënten



11

Daarnaast pleiten we er elke dag weer voor om een veilig leerklimaat te 
bieden aan onze begeleiders. Dat begint vanaf ons allereerste contact 
en zorgt ervoor dat begeleiders met vragen altijd hun gezinscoördinator 
kunnen raadplegen. Dagelijks leren we van elkaars fouten, die worden 
tijdens onze dagstart gedeeld. We vinden het belangrijk dat jonge mensen 
aan de start van hun carrière leren reflecteren. Onze werkprocessen zijn zo 
flexibel ingericht, dat als we vandaag iets doen wat niet zo handig is, we het 
morgen gelijk anders kunnen doen. Zolang je iedereen daarin opleidt en 
kneedt, heb je daar de rest van je werkende leven profijt van.

Twee procent verzuim, hoe dan? Wij vragen ons juist iedere dag af: hoe 
kunnen we dat nóg beter doen? Werkgeluk vinden we bij Team050 heel 
belangrijk. Hoe belangrijk? Een gelukkige medewerker werkt efficiënter en 
effectiever, maar levert ook beter werk af. Ook dat begint bij de voordeur, 
een blij en vrolijk ontvangst voor iedereen die bij ons binnenkomt. Niet voor 
niks geven onze medewerkers ons een dikke 8. Iets waar we bij Team050 
iedere dag ons stinkende best voor doen. En waarom, zul je denken? Omdat 
het verhogen van je werkgeluk ertoe leidt dat je toewijding voelt voor de 
organisatie waarvoor je werkt. Je wordt creatiever, productiever en krijgt 
meer energie. Daarbij komt dat gelukkige medewerkers minder verzuimen 
op het werk. Zo simpel is het écht!

Hoe we dat precies doen? Werkgeluk bevorderen? Attent zijn, wanneer dan 
ook. In tijden van lief(de) maar ook leed een attentie sturen. Bijvoorbeeld 
een kaartje. Of een lekker stukje chocolade. Door vriendelijk te zijn naar 
iedereen creëer je een open, veilige en fijne sfeer. Juist door te strooien met 
(gemeende!) complimenten zet je mensen in hun eigen kracht. En vanuit je 
kracht werken geeft veel meer energie dan alleen maar vanuit je uitdaging 
te moeten werken. En heus. Er is voldoende oog en aandacht voor mogen 
en durven leren. Werkgeluk is namelijk ook dat je leert van mindere leuke 
ervaringen en deze omzet naar kansen. Als het maar in balans is. 

Dit zijn onze mensen
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Onze mensen zijn enthousiast, betrokken, flexibel en passend bij onze 
kernwaarden. Want zeg nou zelf, als jij ooit hulp nodig hebt, dan wil je toch 
ook vol enthousiasme worden ontvangen? Zorg mag best leuk zijn! En dat 
kan alleen als je met blije medewerkers werkt. Daarom besteden wij expliciet 
aandacht aan werkgeluk. Dat begint dus écht bij de voordeur: een potentiële 
begeleider meldt zich aan en krijgt gelijk telefonisch contact met een ‘klikker’. 
Dit is een collega die nieuwe begeleiders screent en ondersteunt. Persoonlijk 
contact is namelijk key in het binden en boeien van je personeel. Daarnaast kan 
je gelijk horen waar iemand goed in is, wat diegene leuk vindt om te doen en 
welke hobby’s hij/zij heeft. 

Op het moment dat de begeleider in dienst komt bij ons, heeft diegene al 
een positieve kennismaking gehad met het gezin. Inmiddels werken er 750 
enthousiastelingen binnen Team050. En het leuke is. Iedereen werkt een 
verschillend aantal uren. Je kiest zelf uit hoeveel uur je wil begeleiden. Dit geeft 
vrijheid aan de jonge professional. En leidt ertoe dat begeleiders ontzettend 
flexibel zijn richting de kinderen of jongeren. Want weet je nog wat we eerder 
schreven over de invalpool? Precies. 

Gedurende het hulpverleningstraject wordt er op meerdere momenten 
stilgestaan bij de alliantie tussen begeleider en jeugdige. De wát?! Alliantie 
is een duur woord voor de samenwerking, maar ontzettend belangrijk voor 
effectieve begeleiding. Begeleiders mogen vanuit eigen interesses en hobby’s 
reageren op een zorgaanvraag. Zo is de gezinscoördinator niet alleen scherp 
op het matchingsproces maar ook op de onderlinge werkrelatie. Naast de 
rol als gedragswetenschappers, zijn we soms mini-Robbert ten Brinkjes door 
continu te matchen. Onze mensen zijn nog starters in de zorg, ze doen écht 
hun allereerste praktijkervaring bij Team050 op. Zo kunnen we de rugzak 
van begeleiders volstoppen met essentiële tools om van jezelf de beste 
hulpverlener te maken. Want als je leert om zorg leuker en out-of-the-box 
te maken, kun je dat ook meenemen voor de rest van je loopbaan. 2021 
stond dan ook in het teken van onder andere onze digitale bibliotheek. Een 
kennisbank waar onze spellen, tips/tricks en methodieken in uitgewerkt zijn en 
die toegankelijk is voor alle collega’s.
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Betrokken en benaderbaar zijn voor alle collega’s en cliënten is essentieel 
voor starters. Daarom werken we met een noodtelefoon waarbij de 
gezinscoördinatoren 24/7 bereikbaar zijn in geval van nood. 

Ook binnen werkgeluk staat de onderlinge samenwerkingsrelatie tussen 
begeleider en jeugdige weer centraal. Want ook daardoor worden positieve 
resultaten behaald binnen de begeleiding. En als zorg succesvol is geweest 
dan geeft dat energie. De samenwerkingsrelatie tussen ouders, begeleider 
en gezinscoördinator krijgt veel aandacht waarbij we continue feedback 
organiseren en de uitvoering van het werk hierop kan worden afgestemd. De 
onderlinge verbinding en positieve hulpverleningsrelatie is essentieel voor 
het behalen van de doelen met kind en jongere, als ook het werkgeluk van de 
professionals. Win, win, win situaties noemen we dat!

Wat ook bevorderend werkt voor het werkgeluk, is de onderlinge 
betrokkenheid. Eén van onze kernwaarden binnen Team050. Doordat we 
vertrouwen op de autonomie en deskundigheid van onze mensen stimuleer 
je creativiteit. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen leerproces. 
Zolang de nadruk maar ligt op taken en activiteiten uitvoeren waar je helemaal 
in op kunt gaan en geen tot weinig werkdruk ervaart. Dat doen we bij Team050 
door gebruik te maken van elkaars kwaliteiten, bijvoorbeeld door onderlinge 
taken met elkaar te ruilen of aandachtsgebieden te verdelen. Je competent 
voelen draagt bij aan je zelfvertrouwen. Autonoom zijn en je verbonden voelen 
leidt een hogere intrinsieke motivatie (dingen doen vanuit je kern, in plaats 
vanuit de omgeving).

Team050 dagelijks streven naar betere en kwalitatieve zorg. De tevredenheid 
onder cliënten, ouders en onze werknemers is voor ons ontzettend belangrijk.

Ook in 2021 heeft Corona een rol gespeeld in onze dagelijkse werkzaamheden. 
Gelukkig heeft het gros van de begeleiding fysiek kunnen plaatsvinden. Ons 
kantoorteam werkte deels vanuit huis. Dagelijks is er een dagstart, zowel 
digitaal of fysiek. Zo konden de collega’s ook vanuit huis aanhaken tijdens de 
dagstart. Een belangrijk moment om even met elkaar de dag in te checken; te 
horen van elkaar hoe je je voelt in deze tijd. Maar ook om blijvend van elkaar te 
kunnen leren door het delen van de complimenten, boze buien en incidenten 
(onze VIM’en) en uitingen van onvrede (onze UVO’s).

Per kwartaal wordt het kantoorteam meegenomen in de complimenten, boze 
buien en UVO’s. We bespreken opvallendheden, werkprocessen die hierop 
moeten worden aangepast. Jaja, zul je denken. Dat klinkt leuk, dagelijks al die 
drie topics de revue te laten passeren. Nou, dan komen we nu met wat cijfers. 
In 2021 hebben wij 520 complimenten mogen ontvangen. Vaak gaan deze 
complimenten over onze kernwaarden.

Zo kregen wij complimenten over onze betrokkenheid, bijvoorbeeld: hoe 
we omgaan met coronamaatregelen, snelle acties met de mail worden 
gewaardeerd. Gezinnen geven aan ons juist fijne ervaring te hebben door 
transparantie en betrokkenheid van de gezinscoördinator. Ook ontvingen we 
veel complimenten over de onderlinge samenwerking. Bijvoorbeeld over het 
direct meenemen van een begeleider bij een spoedintake. Of toen we een 
kaartje stuurden naar een verwijzer, die super werk had geleverd

Dit is onze 
kwaliteit 
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Complimenten gaan vaak ook over de alliantie: de onderlinge 
match tussen kind en begeleider: ‘De gezinscoördinator had 
contact met de intern begeleider van een school en vroeg 
hoe het ging. Haar antwoord was dat oogjes van het kind 
glommen toen ze vroeg hoe hij het vond. Dit zag zij niet vaak, 
dus dit was een heel goed teken.’ 

Alles één grote wolk? Nee natuurlijk niet!. Dagelijks bespreken 
we met elkaar of er uitingen van onvrede zijn of dat een 
cliënt een boze bui heeft gehad. Uitingen van onvrede 
gaan vaak over houding en gedrag. Bijvoorbeeld dat een 
begeleider op haar telefoon zat tijdens de begeleiding. Of 
over communicatie van een gezinscoördinator die te directief 
was, en miscommunicatie over het inzetten van een invaller. 
Belangrijke feedback waarmee we reflecteren op ons eigen 
gedrag. En daarvan leren en ons bewust blijven dat we jonge 
professionals hierop moeten coachen.

Eens in de twee jaar vragen we de tevredenheid onder 
onze cliënten (18- en 18+) uit. In 2021 was het tijd voor het 
cliënttevredenheidsonderzoek voor de 18 plussers. Gemiddeld 
kregen wij een 9 voor de geleverde zorg. Uit de antwoorden 
waren tops dat we goed communiceren, goede begeleiders 
inzetten en de begeleiding als ‘fijn’ wordt ervaren. We hebben 
een aantal mooie tips gekregen. Meer dan 90% van de 
respondenten gaf aan (heel) tevreden te zijn over het contact 
met de gezinscoördinatoren. De onderling match tussen cliënt 
en begeleider kreeg een 9,4 als cijfer. Daar zijn we erg trots op!
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‘21      ‘20

Jaartal

Cliënttevredenheid       9,0 (18+) 8,3 (18-)
Complimenten       520  777                    
Uitingen van onvrede      81  90
Ingediende klachten      0              0
VIM         103  98

Kwaliteit 



We zijn dol op nieuwe dingen. Zo 
zijn we dit jaar aangesloten bij 

de beweging van 0. Met andere 
professionals bij verschillende 

organisaties werken we aan een 
permanente verbetering van de 

jeugdhulp. De ‘0’ staat voor het 
streven naar nul uithuisplaatsingen, 

nul kinderen die thuiszitten, nul 
kinderen in een vechtscheiding, nul 
suïcide onder kinderen en jongeren 

en zo verder. 

De vraag werd gesteld: wat 
kan jouw organisatie doen om 

deze doelen na te streven? Nou. 
Daar wisten wij wel raad mee. 

Inmiddels zijn drie werkprocessen 
herzien. Doen we bij iedere casus 

een uitgebreide probleem- of 
verklarende analyse. Hebben we 
een scholingsdag georganiseerd 

Dit zijn onze 
nieuwe en 
bijzondere zaken
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voor alle gedragswetenschappers. 
En daar blijft het niet bij. We 

schuiven als organisatie aan bij de 
tweemaandelijkse regionale werk- 
en stuurgroepen. Hier halen we de 
meest actuele kennis op, waarmee 

we onze werkprocessen blijven 
herzien. 

Verder zijn we dol op bijzondere 
zorgaanvragen. Dit zijn meestal 
ongebruikelijke aanvragen. De 

aanvragen waar andere organisaties 
vaak nee tegen zeggen. Wij zeggen 

graag JA! Want dit zijn de aanvragen 
waar je een groot verschil kunt 

maken in het leven van een kind. 
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En de aanvragen waar je flexibel moet zijn. Want dat is volgens ons 
goede hulpverlening. We geven graag een inkijkje in deze aanvragen.

• Een alleenstaande moeder met een hersenschudding zonder  
 netwerk. Wij nemen de opvoeding thuis van moeder over,  
 zodat de kinderen thuis bij haar kunnen blijven wonen. 

• Ondersteuning aan een jonge moeder met een pasgeboren  
 baby na de kraamweek. Want goede eerste 1000 dagen geven  
 het leven van een kind een kickstart.

• Toezicht bieden in de taxiritten naar school bij een kind met  
 epilepsie. Zo kan hij net als zijn klasgenootjes gewoon mee  
 doen en hoort hij erbij. 

• We sliepen een aantal nachten thuis bij een tienermeisje met  
 een psychose. Omdat de medicatie nog niet werkte en thuis de  
 veiligste en bekendste plek voor haar is.  
Dat klinkt allemaal best aannemelijk toch? Gelukkige medewerkers, 
effectieve hulpverlening voor onze kinderen en jongeren. Gezinnen 
die dankbaar zijn voor de zorg die wij leveren, maar die ook kritisch 
mogen zijn op ons hulpverleningsproces. En dat alles omdat we bij 
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We doen het niet alleen! Om 
ons heen staat een grote kring 
van enthousiastelingen die met 
ons meedenken. En daar zijn we 
heel blij mee! Dit zijn (ouders 
van) cliënten, begeleiders, onze 
gezinscoördinatoren en de RvC. Zij 
zijn betrokken bij het bepalen van 
de koers en het beleid van onze 
organisatie. Ze houden toezicht 
op de kwaliteit van de zorg die we 
bieden én onze maatschappelijke 
doelstellingen.

In onze ouderraad zit een aantal 
ouders van kinderen en jongeren 
die we begeleiden. Ze denken met 
ons mee en geven advies over 
onderwerpen die belangrijk voor hen 
zijn. Heel waardevol dat zij met al 
hun ervaring met ons meedenken. Zij 
weten namelijk als geen ander waar je 
als ouder tegenaan loopt. En hoe de 
zorgroutes lopen. En wat ontlastend 
óf juist belastend werkt.

Governance code
& samenwerking

Deze ervaring van ouders is ook nuttig 
in het verdere zorglandschap. Zo nam 
de ouderraad deel aan gesprekken 
met de gemeente. Hun ervaring 
en zoektocht naar passende zorg 
maakt hun juist tot dé deskundigen. 
Deskundigen die laten zien wat 
het effect is van het beleid van 
gemeenten. We vinden het fantastisch 
dat gemeenten ook de deskundigheid 
van onze ouders hiervoor inzetten. We 
zijn mega trots dat onze ouders hun 
ervaring inzetten voor de belangen 
van andere kinderen en gezinnen en 
van elke vergadering weer een feestje 
weten te maken!

Wist je trouwens dat we ook een stel 
enthousiaste en jonge professionals in 
onze begeleidersraad hebben zitten? 
Ook zij denken graag mee over de 
jeugdhulp van de toekomst
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Bas Polman   Chantal Westerhof  Tamar Douma Wiebo Lamain 
Wim van Dis   Merel Oostdam  Renée Venema (lid) sinds 2013

Marcel Heijmel   Laura de Haan     (voorzitter) sinds 2020

Renate Groenewoud Amber Heskes     Miranda Visser
Raisilyn Godfried  Rosa de Gruijter      (lid) sinds januari 2021 
    Mariëlle Ottens     Alex van Ginneken 
    Robert Hensema     (lid) sinds januari 2022

    Ramon Jansen  
    Laura van der Molen  
    Marijne van der Meer  

Zij fungeren als ons klankbord 
wat we in het hier en nu al beter 
kunnen doen. Samen met onze 
meedenktank, die bestaat uit twee 
collega’s vanuit het kantoorteam, 
vormen ze onze ondernemingsraad.

En laten we onze Raad van 
Commissarissen (RvC) niet vergeten. 
Een formeel orgaan, met de schone 
taak om toezicht te houden. Met 
hun positief kritisch blik houden ze 
toezicht op de organisatie en het 
bestuur. En met hun betrokkenheid 
en enthousiasme passen ze 
perfect bij onze kernwaarden!

Net als elk jaar starten we het jaar 
met al deze betrokkenen om het 
jaarplan te maken. Opnieuw hebben 
we hier een interactief feestje van 
gemaakt met hen. Met hun input 
en alle uitkomsten vanuit kwaliteit 
houden we onszelf scherp om onze 
zorg iedere dag beter te doen.

Ouderraad  Begeleidersraad Meedenktank RvC                  
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Twaalf jaar geleden startte Lisette 
Sloot met Team050. Idealisme en 
ondernemerschap voorop, het gevoel 
dat het anders kon overheerste 
maar ook de angst of het wel zou 
lukken, of er wel behoefte was 
aan professionele, laagdrempelige 
begeleiding. Dat er behoefte was 
bleek, in twaalf jaar groeiden we 
uit tot een flinke organisatie waar 
we zo’n 1.000 kinderen en jongeren 
begeleiden met ongeveer een zelfde 
aantal begeleiders.

Door de groei van de organisatie 
en de veranderende wereld om 
ons heen groeide ze als vanzelf 
door verschillende rollen heen, van 
begeleider tot gezinscoördinator 
en van administratief medewerker 
tot teamleider. Af en toe met een 
“pleeborstel” in de hand, de inkt aan 
de handen van een vastgelopen 
printer of een startkabel onder de 
motorkap want we wilden immers 
vooral normaal én plat georganiseerd 
blijven.

Door de groei van onze organisatie en 
de veranderende wet- en regelgeving 
kwamen de laatste jaren vooral 
bestuurlijke taken op de voorgrond. En 
was er minder ruimte voor creativiteit 
en ondernemerschap, zaken waar haar 
hart juist sneller van gaat kloppen. 

En omdat we zelf altijd pleiten voor 
mensen in hun kracht zetten en doen 
waar je goed in bent heeft Lisette 
besloten haar rol als bestuurder neer 
te leggen. Team050 gaat verder een 
fantastisch team en een tweekoppige 
directie en minstens zoveel ambitie 
om de zorg te verbeteren.

Wie zich bezighoudt met de jeugdzorg weet dat er ook afgelopen jaar weer 
een heleboel rapporten en adviesbrieven verschenen. Er is een wildgroei aan 
rapporten over wachtlijsten, grote tekorten bij gemeenten en organisaties, 
professionals die een te hoge werkdruk hebben en het oerwoud aan regels en 
productcodes. Het lijkt wel alsof de problemen onoplosbaar zijn en alles om 
geld draait.

We vinden het daarom zo belangrijk om ook te blijven delen wat juist wél 
goed gaat. Om elkaar en anderen te inspireren, zodat we creatief blijven en 
oplossingen zoeken. Om jullie te inspireren, nemen we jullie mee in onze 
bedrijfsvoering.

Het geld dat we ontvangen voor de jeugdhulp die wij bieden, geven we 
bewust uit. Alle aandacht gaat uit naar de te bieden zorg, en daarmee gaat 
ook zoveel mogelijk geld naar de professionals in de zorg. We streven naar 
zo’n plat mogelijke organisatie: iedereen is verantwoordelijk voor alles. En 
daarom hoeft maar een klein deel naar de rest van de kosten te gaan.

We doen ons best om geld over te houden, want dat houdt ons scherp en 
maakt ons creatief in denken en doen. Waar we bij de kinderen en jongeren 
die we begeleiden leren om zelf de regie te nemen, doen we dat zelf in 
organisatie ook. Onze begeleiders leiden we dusdanig op dat ze niet voor elke 
hulpvraag verwijzen naar een andere instantie of hulpverlener, maar dat ze 
altijd eerst zelf bedenken wat ze kunnen betekenen. Daarom pakken we op 
kantoor ook zoveel mogelijk taken zelf op. Dus geen hoge overhead, kosten 
voor marketing, planningssystemen of ICT. Een beetje zuinig zijn, houdt ons 
bewust. Winst is hierbij geen doel, maar wel een gevolg van de keuzes die we 
maken.

Dit is onze
bedrijfsvoering
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Benieuwd waar we ons geld aan uitgeven? Daar lees je in onze jaarrekening 
maar laten we ook hier zien. Elke 10 euro die we ontvangen voor de zorg 
besteden we aan:

Oké, dat is duidelijk. Het grootste deel van het geld gaat dus naar onze 
mensen. En die mensen besteden hun tijd weer het liefst alleen aan de zorg. En 
dus niet aan ellenlange vergaderingen, reistijd of administratie. Doordat onze 
begeleiders zo flexibel zijn, en vaak maar 1 of 2 kind(eren) en/of jongere(n) 
begeleiden, besteden ze ook het grootste deel van de tijd aan de zorg. En 
hoewel veel collega’s afgelopen jaar toch besmet werden met corona bleef het 
ziekteverzuim laag. En dat scheelt enorm in de kosten.
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Ons resultaat is dit jaar lager dan eerdere jaren. Dit komt deels doordat we met 
een aantal gemeenten op een andere manier zijn gaan werken, waarbij we 
een lagere marge hanteren. Daarbij hoort soms ook dat je wat risico loopt en 
zorg biedt waarbij de aanloopkosten hoger liggen dan de opbrengsten. Ook 
hebben we dit jaar, vanwege corona, minder zorg kunnen leveren. Omdat 
kinderen en jongeren, of de begeleiders, ziek waren of in quarantaine zaten.

Vanuit ons ondernemerschap houden we ook dán zelf onze broek op. We 
betaalden alle corona-gerelateerde kosten zelf en deden geen beroep op 
overheidssteun.

Vanuit de winst uit eerdere jaren zetten we onze bestemmingsreserve 
innovatie in de Jeugdzorg in voor De Heldenlijn. Verder gebruikten we die 
voor de kosten van een beeldbel-applicatie zodat we veilig, digitaal konden 
begeleiden. Boden we noodopvang en een aantal Rots en Water trainingen 
op scholen. Ook gebruikten we die voor de opstart van een zorg-onderwijs 
voorziening en andere projectkosten.

Het jaar 2021 sluiten we af met een positief resultaat. Een resultaat waar 
we trots op zijn! Want hiermee laten we nogmaals zien dat méér geld in de 
jeugdzorg stoppen niet de enige oplossing is. Geld besteden aan de juiste 
dingen en het lef hebben om passende afspraken te maken over de tarieven 
dragen bij aan het verminderen van de tekorten van gemeenten.

De winst van 2021 stoppen we terug in de organisatie.
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8,72 Salarissen voor het personeel, inclusief alle personeelskosten 
zoals pensioenpremie en sociale lasten

0,33 De benzine voor alle kilometers en de kosten voor de auto’s 

0,31 Het gebruik van het zorgdossier, andere software, salaris-      
administratie en de accountant

0,26 De huur van ons toffe kantoorpand

0,16 Andere zorginstellingen die we inhuren bij integrale behandel-
trajecten in Friesland

0,08 De post, de kosten van de printer, aanschaf van boeken voor de 
bieb

0,07 De aanschaf van laptops, telefoons, bureaus en andere grotere 
aankopen

0,03 Alle telefoonkosten

0,03 Kosten voor alle leuke post en kaartjes die we sturen

0,01 Zorg die geleverd is, maar niet betaald wordt



Let’s get visual
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We kijken terug op een bijzonder jaar. Een jaar waarin we leerden 
leven en werken met corona. Waarin de coronaprotocollen steeds 
gewijzigd werden (wat waren er veel persco’s!). En waarin we weer 
veel tofs hebben gedaan.

Ook 2022 wordt een spannend jaar! Gemeenten hebben 
grootse plannen om de jeugdhulp te veranderen. Inkopen en 
aanbesteden (saaie termen als het om zorg gaat) gaat ons veel 
tijd kosten. Maar biedt ook weer kansen om mooie nieuwe 
dingen te doen. Zo gaan ze in de gemeente Het Hogeland ook 
kortdurende ambulante gezinsondersteuning bieden, gaan een 
aantal gedragswetenschappers aan de slag op basisscholen en 
middelbare scholen en gaan we actief verder met de Beweging 
van 0.

En zoals het nu lijkt wordt het ook weer een jaar waarin we elkaar 
vaker kunnen ontmoeten. En dan live! Kom jij ook bij ons langs? 
Want we hebben nog veel meer te vertellen. Dan laten we je 
direct ons mooie kantoor zien! En ons visuele jaarplan voor 2022.

Ben je nu 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 verantwoording af over onze resultaten 
middels de jaarrekening en de kwantitatieve 
gegevens, die worden aangeleverd in de 
webapplicatie DigiMV.

Hartelijke groet, namens ons hele team 
én kantoorhond Breur! 

Slotwoord & vooruitblik 
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Beoordelings-
verklaring 
van de 
accountant
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(na resultaatbestemming)
Ref. 31-dec-21 31-dec-20

€ €
ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 147.892 169.673
Financiële vaste activa 2 46.125 46.125
Totaal vaste activa 194.017 215.798

Vlottende activa

Debiteuren en overige vorderingen 3 1.126.422 1.421.222
Liquide middelen 4 830.652 788.902
Totaal vlottende activa 1.957.074 2.210.123

Totaal activa 2.151.091 2.425.922

Ref. 31-dec-21 31-dec-20
PASSIVA € €

Eigen vermogen 5
Kapitaal 18.000 18.000
Agioreserves 373.502 373.502
Bestemmingsreserves 219.569 404.437
Algemene en overige reserves 762.799 536.648
Totaal eigen vermogen 1.373.870 1.332.587

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)
Overige kortlopende schulden 6 777.221 1.093.335
Totaal kortlopende schulden 777.221 1.093.335

Totaal passiva 2.151.091 2.425.922

   Het aansprakelijk vermogen per balansdatum bedraagt 1.373.870 1.332.587

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2021

BEOORDELINGSVER-
KLARING AFGEGEVEN
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Realisatie Realisatie
Ref. 2021 2020

 € €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 7 6.711.478 6.743.081

Subsidies 8 125.319 61.488

Overige bedrijfsopbrengsten 9 574.257 365.898

Som der bedrijfsopbrengsten 7.411.054 7.170.468

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 10 6.464.139 6.220.365

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 11 48.426 43.831

Overige bedrijfskosten 12 844.924 804.334

Som der bedrijfslasten 7.357.489 7.068.530

BEDRIJFSRESULTAAT 53.566 101.938

Financiële baten en lasten 13 -3.310 -1.927

RESULTAAT VOOR BELASTING 50.255 100.011

Vennootschapsbelasting 14 8.972 15.939

RESULTAAT NA BELASTING 41.283 84.072

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2021 2020
€ €

Bestemmingsreserves -184.868 -100.313
Algemene en overige reserves 226.151 184.385

41.283 84.072

2. RESULTATENREKENING OVER 2021
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Ref. 2021 2020
€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 53.566 101.938

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 48.426 43.831
- mutaties voorzieningen 0 0
- boekresultaten afstoting vaste activa 0 -1.064

48.426 42.767

Veranderingen in werkkapitaal:
- vorderingen 294.799 -93.884
- kortlopende schulden (excl. schulden aan 
kredietinstellingen behoudens rekening-courant 
krediet) -316.114 -24.378

-21.315 -118.263

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 80.676 26.442

Betaalde interest -3.310 -1.927
Vennootschapsbelasting -8.972 -15.939

-12.282 -17.866

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 68.394 8.575

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -26.644 -141.019
Investeringen financiële vaste activa 0 0
Desinvesteringen materiële vaste activa 0 0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -26.644 -141.019

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Kapitaalstorting 0 0

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0

Mutatie geldmiddelen 41.750 -132.445

Stand geldmiddelen per 1 januari 788.902 921.347
Stand geldmiddelen per 31 december 830.652 788.902
Mutatie geldmiddelen 41.750 -132.445

3. KASSTROOMOVERZICHT OVER 2021

BEOORDELINGSVER-
KLARING AFGEGEVEN
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Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

Verslaggevingsperiode

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuiteitsveronderstelling en het coronavirus

Vergelijking met voorgaand jaar

Gebruik van schattingen

Verbonden rechtspersonen

Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

4. ALGEMENE TOELICHTING & GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar 
Team050 zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan 
met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan 
betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2021, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2021.

Het coronavirus Covid-19 heeft een forse impact gehad op het resultaat van de onderneming gedurende het verslagjaar. 
Team 050 BV heeft ervoor gekozen geen gebruik te maken van het steunpakket van de overheid. Gezien de omvang van het 
eigen vermogen lijkt het handhaven van de continuiteitsveronderstelling gerechtvaardigd.

Team050 BV is statutair (en feitelijk) gevestigd te Groningen, op het adres Lübeckweg 2, 9723 HE Groningen, en is 
geregistreerd onder KvK-nummer 01168718.
De belangrijkste activiteiten zijn het aanbieden van laagdrempelige, flexibele en doelgerichte begeleiding aan kinderen en 
jongeren met inzet van jonge professionals.

De Vennootschap Team050 BV is geen transacties met verbonden partijen aangegaan die niet onder normale 
marktvoorwaarden hebben plaatsgevonden.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW) en Titel 9 Boek 2 van het in
Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). 

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

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaten zijn gebaseerd op 
historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

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.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke 
waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de de geamortiseerde kostprijs.

Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.

BEOORDELINGSVER-
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De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van Team050.

Materiële vaste activa

Vervreemding van vaste activa

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen

Onderhanden zorgtrajecten

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan 
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. (Door toepassing van de effectieve 
rentemethode worden transactiekosten als onderdeel van de amortisatie in de winst- en verliesrekening verwerkt). De 
vervolgwaardering van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs (indien geen sprake van agio/disagio of 
transactiekosten dan geamortiseerde kostprijs gelijk aan nominale waarde). Een voorziening wordt getroffen op de 
vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid op basis van de statische methode.

Binnen het eigen vermogen wordt onderscheid gemaakt tussen Kapitaal, Agioreserve, Algemene en Overige reserves en 
Bestemmingsreserves.

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans, als een transactie met betrekking tot het actief of de 
verplichting niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de 
verplichting.
Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen als een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle 
rechten op economische en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn 
overgedragen. Verder wordt een actief of een verplichting niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip dat niet meer 
wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en of 
betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.

Onderhanden trajecten jeugdzorg worden gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, zijnde de kostprijs van de reeds 
bestede verrichtingen, of tegen de opbrengstwaarde van de trajecten indien deze lager is. De productie van de onderhanden 
trajecten is bepaald door de openstaande verrichtingen te koppelen aan de trajecten die ultimo boekjaar openstonden. Op 
de onderhanden trajecten worden de voorschotten die ontvangen zijn in mindering gebracht.

Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.

Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, 
onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere 
waardeverminderingen. De vervaardigingsprijs bestaat uit de aanschaffingskosten van grond- en hulpstoffen en kosten die 
rechtstreeks toerekenbaar zijn aan de vervaardiging inclusief installatiekosten.

De volgende afschrijvingspercentages (in procenten van de aanschafwaarde minus eventuele restwaarde) worden hierbij 
gehanteerd: 

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode.
De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende 
schulden.

BEOORDELINGSVER-
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Kapitaal

Agio-reserves

Bestemmingsreserves

Aanwending van bestemmingsreserves

Algemene en overige reserves

Schulden

Bestemmingsreserves zijn reserves waaraan door bevoegde organen of instanties van de BV een beperktere 
bestedingsmogelijkheid is aangebracht dan op grond van de statuten zou bestaan.

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.

Uitgaven die worden gedekt uit bestemmingsreserves worden in de resultatenrekening verantwoord, en via de 
resultaatbestemming ten laste van de betreffende reserve gebracht.
Wijzigingen in de beperking van de bestemming van reserves welke door de daartoe bevoegde organen of instanties worden 
aangebracht, worden als overige mutatie binnen het eigen vermogen verwerkt.

Onder kapitaal is opgenomen het bij oprichting van de BV geplaatst kapitaal.

Onder Algemene en overige reserves is opgenomen dat deel van het eigen vermogen, waarover de bevoegde organen 
binnen de statutaire doelstellingen van de BV vrij kunnen beschikken.

De door de aandeelhouders ingebrachte bedragen boven het nominaal aandelenkapitaal worden verantwoord als agio. 
Hieronder worden tevens begrepen additionele vermogensstortingen door bestaande aandeelhouders zonder uitgifte van 
aandelen of uitgifte van rechten tot het nemen of verkrijgen van aandelen van de instelling. 

BEOORDELINGSVER-
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Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Opbrengsten

Overige bedrijfsopbrengsten

Personeelskosten
Periodiek betaalbare beloningen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de 
hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, 
samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verlichting, heeft plaatsgevonden, 
waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het 
economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, 
heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar 
waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze 
betrekking hebben.
Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, 
worden aan dit boekjaar toegerekend.

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

Onder opbrengsten jeugdwet en opbrengsten wmo worden de baten verantwoord uit hoofde van geleverde prestaties op 
het gebied van verleende jeugdzorg respectievelijk wmo-prestaties. Als realisatiemoment geldt het moment waarop de 
betreffende prestaties zijn gerealiseerd en op grond van de geldende voorschriften of richtlijnen gedeclareerd kunnen 
worden bij de opdrachtgever. Tot de opbrengsten jeugdwet worden tevens gerekend mutaties in onderhanden 
zorgtrajecten met betrekking tot jeugdzorg.

De belangrijkste overige bedrijfsopbrengsten hebben betrekking op diensten Jeugdwet in onderaanneming.

Opbrengsten uit het verlenen van diensten geschieden naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte 
diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Lonen en salarissen en andere personeelslasten worden verantwoord in de periode waarin personeel op grond van de 
arbeidsvoorwaarden het recht op beloning verkrijgt. Sociale lasten worden toegerekend aan dezelfde periode als de lonen 
en salarissen waaraan deze sociale lasten direct kunnen worden toegerekend.

De overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit opbrengsten anders dan uit zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning en 
subsidies. 
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Pensioenen

Afschrijvingen

Overige bedrijfskosten
De overige bedrijfskosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Financiële baten en lasten

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Waarderingsgrondslagen WNT

De financiële baten en lasten betreffen van derden en groepsmaatschappijen ontvangen (te ontvangen) en aan derden en 
groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) interest. 

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Team 050 BV heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende 
werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende 
loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Team 050 BV. De verplichtingen, die 
voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. 
Team 050 BV betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. 
De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het 
vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Voor pensioenfondsen geldt 
regelgeving met betrekking tot de vereiste dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf 
dekkingsgraden. In februari 2021 bedroeg de beleidsdekkingsgraad 88,3%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 125%. 
Het bestuur van PFZW heeft besloten om de pensioenpremie te verhogen in twee stappen: per 1 januari 2021 met 1,5 
procentpunt en per 1 januari 2022 met 0,8 procentpunt. De premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen blijft gelijk. 
Team 050 BV heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het 
pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Team 050 BV heeft daarom alleen de verschuldigde 
premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

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

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit 
de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en winstbelastingen zijn opgenomen onder de 
kasstroom uit operationele activiteiten. De verkrijgingsprijs van de verworven groepsmaatschappij is opgenomen onder de 
kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld heeft plaatsgevonden. Transacties waarbij geen instroom 
of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De 
waarde van de gerelateerde activa en leaseverplichting zijn in de toelichting van balansposten verantwoord. 
De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasingcontract zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft 
op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de 
interest als een uitgave uit operationele activiteiten.

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige 
gebruiksduur van het actief. 

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen 
aangepast.
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ACTIVA

1. Materiële vaste activa 

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
€ €

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 147.892 169.673

Totaal materiële vaste activa 147.892 169.673

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:
Andere vaste 

bedrijfs-
middelen, 

technische en 
administratie-
ve uitrusting Totaal 2021

€ €

Boekwaarde per 1 januari 169.673 169.673
Bij: investeringen 26.644 26.644
Af: investeringssubsidies 0 0
Af: afschrijvingen 48.426 48.426
Af: bijzondere waardeverminderingen 0 0
Bij: terugname bijzondere waardeverminderingen 0 0
Af: desinvesteringen 0 0

Boekwaarde per 31 december 147.892 147.892

Aanschafwaarde 286.918 286.918
Cumulatieve waardeverminderingen 0 0
Cumulatieve afschrijvingen 139.027 139.027

147.892 147.892

Gehanteerde afschrijvingspercentages 20,00%

2. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
€ €

Waarborgsom huur 46.125 46.125

Totaal financiële vaste activa 46.125 46.125

3. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
€ €

Vorderingen op debiteuren 812.522 1.172.473
Nog te factureren zorgtrajecten 0 6.765
Vennootschapsbelasting 266.478 195.537
Vooruitbetaalde bedragen
Overige vooruitbetaalde bedragen 47.422 46.447

Totaal vorderingen en overlopende activa 1.126.422 1.421.222

Overige toelichtingen op Debiteuren en overige vorderingen:

4. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
€ €

Bankrekeningen 830.652 788.902

Totaal liquide middelen 830.652 788.902

Toelichting:

5. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

De liquide middelen zijn vrij beschikbaar.

Op het saldo van de vorderingen op debiteuren is een voorziening op oninbaarheid in aftrek gebracht van €27.211 (2020 €24.074).
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PASSIVA

5. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-21 31-dec-20
€ €

Kapitaal 18.000 18.000
Algemene en overige reserves 762.799 536.648
Agioreserves 373.502 373.502
Bestemmingsreserves 219.569 404.437
Totaal eigen vermogen 1.373.870 1.332.587

Kapitaal
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-21 bestemming mutaties 31-dec-21
€ € € €

Geplaatst aandelenkapitaal 18.000 0 0 18.000

Totaal kapitaal 18.000 0 0 18.000

Algemene en overige reserves
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-21 bestemming mutaties 31-dec-21
€ € € €

Algemene reserve 536.648 226.151 0 762.799

Totaal algemene en overige reserves 536.648 226.151 0 762.799

Agioreserves
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-21 bestemming mutaties 31-dec-21
€ € € €

Agioreserve 373.502 0 0 373.502

Totaal agioreserves 373.502 0 0 373.502

Toelichting agioreserves:

Bestemmingsreserves
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-21 bestemming mutaties 31-dec-21
€ € € €

Bestemmingsreserve innovaties in de jeugdzorg 404.437 -184.868 0 219.569

Totaal bestemmingsreserves 404.437 -184.868 0 219.569

Toelichting bestemmingsreserves:

5. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

De bestemmingsreserve ‘Innovatie in de Jeugdzorg’ is ingesteld met als doel om een innovatieve bijdrage te leveren aan de lokale jeugdhulp. Wij zijn veelvuldig in 
gesprek met de gemeenten waar wij werkzaam zijn over innovatieve oplossingen die onmiddellijk kunnen bijdragen aan kostenbesparingen . Ook zoeken we 
onze samenwerkingspartners op om anderen te inspireren. De bestemmingsreserve die in 2018 gevormd is, is in 2021 deels besteed aan innovatieve projecten 
binnen en buiten onze organisatie die raakvlakken hebben met jeugdhulp en onderwijs. 

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft in 2019 besloten de bestaande schuld van de vennootschap aan haar aandeelhoudster om te zetten in een 
agioreserve ter versterking van het eigen vermogen van de vennootschap.
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6. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-21 31-dec-20
€ €

Crediteuren 131.393 138.447
Rekening courant aan verbonden partijen 0 0
Belastingen en premies sociale verzekeringen 190.388 194.608
Schulden ter zake pensioenen 96.169 26.284
Overige schulden:
Nog te betalen salarissen 237.758 221.287
Vakantiegeld 59.387 68.974
Vooruitontvangen zorgtrajecten 2.669 0
Vooruitontvangen opbrengsten:
Overige vooruit ontvangen bedragen 55.956 440.234
Overige passiva:
Diverse overlopende passiva 3.500 3.500
Af te dragen vennootschapsbelasting 0 0

Totaal overige kortlopende schulden 777.221 1.093.335

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

Huurovereenkomst

VPB-plicht 
Team050 is zelfstandig belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. 

                                          
Onzekerheden opbrengstverantwoording

Leaseovereenkomsten
Voor een viertal auto's zijn leaseovereenkomsten afgesloten, de verplichting voor komend boekjaar is € 21.585

Als gevolg van materiële nacontroles door zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten op de gedeclareerde zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 
kunnen correcties noodzakelijk zijn op de gedeclareerde productie. De effecten van eventuele materiële nacontroles zijn vooralsnog onzeker en daarom zijn er 
hiervoor geen verplichtingen opgenomen in de balans.

Team050 BV heeft een huurovereenkomst afgesloten voor de locatie Lubeckweg 2 te Groningen. Ingaande 1 januari 2020 en eindigend op 1 januari 2025. De 
jaarhuur bedraagt € 186.764 inclusief servicekosten.
Team050 BV heeft een huurovereenkomst afgesloten voor de locatie in het Z-gebouw, gelegen aan Zaailand 106 in Leeuwarden. Ingaande 1 juli 2019 en deze 
kan voor onbepaalde tijd verlengd worden. De jaarhuur bedraagt € 7.041 inclusief  servicekosten.
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BATEN

7. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

De specificatie is als volgt: Realisatie Realisatie
2021 2020

€ €

5.067.739 5.157.607
0 0

1.007.317 1.021.836
636.422 563.639

Totaal 6.711.478 6.743.081

8. Subsidies
Realisatie Realisatie

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

125.319 61.488

Totaal 125.319 61.488

9. Overige bedrijfsopbrengsten
Realisatie Realisatie

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Overige dienstverlening:
568.960 364.066

5.297 1.831

Totaal 574.257 365.898

LASTEN

10. Personeelskosten
Realisatie Realisatie

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Lonen en salarissen 4.843.741 4.589.438
Sociale lasten 930.100 890.098
Pensioenpremies 354.231 305.869
Andere personeelskosten:

209.339 197.696
113.499 147.428

Subtotaal 6.450.910 6.130.529
Personeel niet in loondienst 13.229 89.836

Totaal personeelskosten 6.464.139 6.220.365

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) in boekjaar: 148 147

11. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Realisatie Realisatie

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

- materiële vaste activa 48.426 43.831

Totaal afschrijvingen 48.426 43.831

6. TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2021

Opbrengsten Jeugdwet
Opbrengsten Wmo

Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo en Jeugdwet)

Omzet scholen
Overige opbrengsten

Reiskosten woon-werk
Overige personeelskosten

Opbrengsten uit onderaanneming
Overige zorgprestaties
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12. Overige bedrijfskosten
Realisatie Realisatie

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Algemene kosten 323.193 369.830
Uitgaven bestemmingsreserve 184.868 100.313
Kosten uitbesteding onderaannemers 113.119 104.659
Huur en leasing 218.493 229.878
Overige vervoerskosten 1.135 3.175
Dotaties en vrijval voorzieningen 4.116 -3.521

Totaal overige bedrijfskosten 844.924 804.334

Realisatie Realisatie
Specificatie van de Algemene kosten 2021 2020

€ €

Overige huisvestingskosten 0 0
Uitbesteding ICT-functie 143.307 178.743
Communicatiekosten 18.400 25.108
Kantoorkosten 84.314 94.498
Overige algemene kosten 77.173 71.481
Totaal algemene kosten 323.193 369.830

13. Financiële baten en lasten
Realisatie Realisatie

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Rentelasten groepsmaatschappijen 0 0
Overige financiële lasten 3.310 1.927
Subtotaal financiële lasten 3.310 1.927

Totaal financiële baten en lasten 3.310 1.927

14. Vennootschapsbelasting
Realisatie Realisatie

De specificatie is als volgt: 2021 2020
€ €

Vennootschapsbelasting huidig boekjaar 7.014 14.422
Vennootschapsbelasting voorgaande boekjaren 1.958 1.517

Totaal financiële baten en lasten 8.972 15.939

OVERIGE TOELICHTINGEN

Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

Zie paragraaf 7

Honoraria accountant Realisatie Realisatie
2021 2020

€ €
De honoraria van de accountant zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 0 0
2 Overige controlewerkzaamheden 5.445 5.445
3 Fiscale advisering 0 0
4 Niet-controlediensten 7.965 7.743

Totaal honoraria accountant 13.410 13.188

Transacties met verbonden partijen

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen Team050, haar deelnemingen en hun bestuurders en 
leidinggevende functionarissen. De Vennootschap Team050 BV is geen transacties met verbonden partijen aangegaan die niet onder normale 
marktvoorwaarden hebben plaatsgevonden.
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bedragen x € 1 L.L. Sloot C. de Bruine
Functiegegevens Algemeen Directeur Algemeen Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2021 01/01-31/12 01/01-31/12
Deeltijdfactor in fte 0,8 1,0
Gewezen topfunctionaris? nee nee
Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen

74.254                                 86.500                                 

Beloningen betaalbaar op termijn 8.571                                   10.296                                 
Subtotaal 82.825                                 96.796                                 

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

€ 96.280 € 116.000

 -/- Onverschuldigd betaald bedrag -                                      -                                      

Totale bezoldiging 82.825                              96.796                              

Reden waarom de overschrijding al dan niet 
is toegestaan

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

Gegevens 2020
Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01-31/12 01/01-31/12
Deeltijdfactor 2020 in fte 1,0 1,0
Beloning plus belastbare
onkostenvergoeding

82.840 79.344

Beloningen betaalbaar op termijn 9.466 9.185
Totale bezoldiging 2020 92.306 88.529

bedragen x € 1 W. Lamain M. Visser E.N. van de Wetering
Functiegegevens Commissaris Commissaris Commissaris
Aanvang en einde functievervulling in 2021 [01/01 - 31/12] [03/02 - 31/12]

Bezoldiging
Bezoldiging  €                               1.500  €                               1.375 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 17.400                                 10.519                                 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totale bezoldiging 1.500                               1.375                               

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. 

Gegevens 2020
Aanvang en einde functievervulling in 2019 [01/01 - 31/12] [01/01 - 07/09]
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen                                    1.500                                    1.500 
Beloningen betaalbaar op termijn                                           -                                           - 
Totale bezoldiging 2020                                1.500                                        -                                1.500 

1B. Toezichthoudende topfunctionarissen

1. Bezoldiging topfunctionarissen

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Team050 BV .

Het voor Team050 BV toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 116.000 op basis van indeling in de bezoldigingsklasse I. 

7. WNT-VERANTWOORDING 2021 TEAM050 BV
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