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Voorwoord Raad van Toezicht
Veilig Thuis
Veilig thuis daar is het waar het in onze organisatie om draait. Veiligheid voor onze cliënten en
veiligheid voor onze medewerkers, veilig in de woning en de huiselijke omgeving en veilig in de
werkomgeving.
Zoals u in dit verslag kunt lezen wordt er door alle medewerkers van Veilig Thuis dag in dag uit, de
klok rond gewerkt om die veiligheid aan onze cliënten te bieden en daarmee Rotterdam Rijnmond
veiliger te maken.
De cijfers in dit verslag maar veel en veel meer de (levensverhalen) van de cliënten laten zien hoe
nodig dat is en wat er ook wordt bereikt.
En soms, soms gebeurt er iets dat de wereld even doet stil staan en heel soms zelfs een leven doet
eindigen. Verschrikkelijk voor iedereen die daarbij betrokken is, cliënten, familie en vrienden en
zeker ook onze medewerkers.
In deze context doen onze medewerkers hun uiterste best en als Raad van Toezicht zijn wij er
uiteraard om hierop toezicht te houden, maar zeker ook om met onze bestuurder te sparren en
samen te kijken hoe we onze werkwijzen kunnen verfijnen en hoe wij als goed werkgever er voor
kunnen zorgen dat medewerkers optimaal worden ondersteund en gesteund.
Het afgelopen jaar hebben de medewerkers onder leiding van MT en onze bestuurder niet alleen
veel, soms zwaar, werk verzet en daarnaast de werkwijzen versterkt en verbeterd.
Dit alles op een zodanige wijze dat de organisatie is versterkt, onze financiële positie beter is
geworden en Veilig Thuis als jonge organisatie, nu al niet meer weg te denken is in Rotterdam
Rijnmond.

20 maart 2020

E. van der Burg, voorzitter Raad van Toezicht

1

Bestuursverslag Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond 2019
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Subsidieverantwoording 2019
De subsidie van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rotterdam Rijnmond heeft het karakter
van een exploitatiesubsidie en derhalve niet van een prestatiesubsidie. In verband daarmee wordt
het voorliggende jaarrapport door het bestuur ook aangemerkt als de subsidieverantwoording als
bedoeld in de subsidiebeschikking en de van toepassing zijnde SVR2014.
Inhoudelijk verslag
In het bestuursverslag is de vereiste inhoudelijke toelichting gegeven op het gevoerde beleid en de
afwijkingen ten opzichte van de begrote activiteiten.
Financieel verslag
De jaarrekening bevat het vereiste financiële verslag van de werkelijke baten en lasten en een
vergelijking met de begroting. Daarnaast zijn in de jaarrekening de specifieke elementen toegevoegd
die vereist zijn volgens de SVR2014.
Opgave bezoldiging & ontslagvergoedingen bestuur
In de jaarrekening is de verantwoording bezoldiging en ontslagvergoedingen opgenomen in het
kader van de Wet Normering Topinkomens (WNT).
Afwijkingen groter dan 10% ten opzichte van de begroting
Ook is in de jaarrekening de toelichting op afwijking ten opzichte van de begroting van meer dan 10%
opgenomen.
Controleverklaring
De aan het jaarrapport toegevoegde controleverklaring van de onafhankelijke accountant geeft de
vereiste Assurance over het jaarrapport 2019, alsmede de opgave bezoldiging en ontslagvergoedingen.
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Voorwoord Bestuurder
Na een turbulente opstart van de Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond in 2018, werkten we in
2019 toe naar een meer stabiele organisatie met gedreven professionals die haar taken conform
wetgeving en afspraken waarmaakt. Dit alles onder de noemer ‘naar een ‘normaal’ Veilig Thuis’.
Het jaar startte direct met de Verbeterde meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling: een
wijziging vanuit de overheid die voor Veilig Thuis veel impact heeft gehad. Gevolg van deze
wijzigingen was een enorme toename van het aantal adviesvragen en meldingen rondom
(vermoedens van) onveilige situaties in afhankelijkheidsrelaties. Het feit dat Veilig Thuis steeds meer
benaderd wordt met vragen past bij onze visie dat we vanuit samenwerking met inwoners,
vrijwilligers en professionals een aantoonbare bijdrage leveren aan het duurzaam stoppen van
huiselijk geweld en kindermishandeling. Het afgelopen jaar zijn dan ook samenwerkingsafspraken
met de Rijnmond gemeenten gemaakt en geïmplementeerd ten behoeve van de samenwerking met
de lokale teams.
Naast inhoudelijke ontwikkelingen stond het jaar ook in het teken van het op orde brengen van de
bedrijfsvoering. Onze inzet werd in juni 2019 beloond met het behalen van de kwaliteitscertificering
ISO 9001:2015. Dit betekent dat we continu blijven leren en verbeteren. Hier zijn we trots op!
Blijven leren en verbeteren is noodzakelijk om bij te dragen aan onze missie ‘iedereen een veilig
thuis’. Onder andere enkele tragische casussen hebben ons afgelopen jaar dan ook diep geraakt en
zorgden ervoor dat we samen met ketenpartners hebben afgesproken hoe we kunnen leren en
verbeteren.
Maar niet alleen dergelijke casussen leiden tot verbetering, afgelopen jaar hebben we onder meer
gewerkt aan de volgende innovaties:
- Project Toeleiding crisisopvang om de toeleiding naar opvang vanuit Veilig Thuis verder te
stroomlijnen om ervoor te zorgen dat vrouwen en kinderen tijdig worden toegeleid naar de opvang.
- Een Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling om slachtoffers en plegers van huiselijk
geweld en kindermishandeling integraal en vanuit één fysieke locatie te kunnen helpen, met als
doel dat acuut en structureel geweld wordt gestopt, de veiligheid van slachtoffers wordt vergroot,
er een passende aanpak voor plegers volgt en dat betrokken organisaties beter met elkaar samenwerken. Dit doen we samen met het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond en gemeenten.
- Project Samenwerken bij Crisis waarbij Veilig Thuis samenwerkt met het crisisinterventieteam (CIT)
van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR) en de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)
aan innovatie op het gebied van samenwerken bij crisissen in gezinnen om het proces kwalitatief te
verbeteren en dubbelingen te voorkomen.
Al met al hebben we in 2019 veel stappen vooruitgezet, maar we zijn er nog niet. Naar aanleiding van
een medewerkerstevredenheidsonderzoek begin 2019, waar we gemiddeld een mooie 7 scoren maar
zeker nog aandachtspunten zien die we gaan oppakken, zijn we gestart met het traject
‘Samenwerken naar beter’ en werken we samen met onze professionals aan het optimaliseren van
de kwaliteit van onze organisatie. Daarnaast zetten we onze verbindingen voort met gemeenten en
netwerkpartners en ook met onze landelijke partners. Sinds kort heb ik het voorzitterschap van het
Landelijk Netwerk Veilig Thuis op me genomen waardoor ik mijn steentje kan bijdragen aan het
verstevigen van aanpak landelijk én lokaal.
Debbie Maas, bestuurder Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond
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1. Algemene informatie over de organisatie
1.1 Oprichting en Good Governance
Per 1 januari 2018 zijn de activiteiten van Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond opgestart. De
Raad van Toezicht van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond heeft ad-interim de toezicht functie
vervuld voor Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond voor de periode van een jaar. De Raad van
Toezicht heeft geconcludeerd dat de periode niet gecontinueerd wordt vanwege een mogelijke schijn
van belangenverstrengeling. In het reglement en de gedragscode Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond
zijn duidelijke afspraken geformuleerd, waardoor de zeven principes van goed bestuur en toezicht,
zoals in de Governance Code Zorg zijn geformuleerd, gewaarborgd zijn.
De huidige Raad van Toezicht (RvT) is aangesteld per 1 januari 2019 en heeft afgelopen jaar 16 keer
vergaderd. Naast de vergaderingen hebben zij een meeloopprogramma gevolgd. Hierin hebben zij
rondgelopen op de verschillende afdelingen en hebben zij kennis gemaakt met collega’s en de
werkzaamheden van Veilig Thuis.
Statutair is bepaald welke onderwerpen door de bestuurder ter besluitvorming aan de RvT
voorgelegd dienen te worden. Daartoe wordt verwezen naar de statuten van Veilig Thuis Rotterdam
Rijnmond. De leden van de RvT ontvangen een honorering voor hun werkzaamheden. Gemaakte
onkosten worden gedeclareerd. Jaarlijks evalueert de RvT haar werkzaamheden. De RvT streeft
ernaar om tenminste eenmaal per jaar fundamenteel overleg te voeren over de strategische
koersbepaling van de organisatie. Aan de hand van management-, financiële- en inhoudelijke
voortgangsrapportages, mede opgesteld door de bestuurder, wordt de RvT op de hoogte gebracht
van de strategische ontwikkelingen. Het opgestelde jaarplan wordt daar besproken. De RvT ziet erop
toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde beleids- en bestuurlijke
uitgangspunten. Jaarlijks wordt het jaarverslag, dat door de RvT wordt goedgekeurd, voorafgaand
met de accountant besproken.
In 2019 zijn in de vergaderingen van de RvT, naast bovengenoemde zaken, de volgende onderwerpen
besproken:
-

Jaarverslag 2017-2018
Begroting 2019 en ´meerjaren´ financiële doorkijk
Financieel inhoudelijke management rapportages (o.a. dashboard)
Effecten aanscherping nieuwe meldcode
Mediagevoelige casussen (inclusief Inspectierapporten)
Kwaliteitsbeheer (onder andere ISO & KPI’s, klachtenanalyse, klanttevredenheidsmeting)
Kostprijsonderzoek en positionering Tijdelijk Huisverboden (THV) (HHM-rapport)
Strategisch beleidsplan 2020-2022 (inclusief begroting 2020)
Stand van zaken Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)
Samenwerken naar beter (traject dat voortvloeit uit én gekoppeld is aan het MTO)
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Leden van de Raad van Toezicht Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond
Eric van der Burg, voorzitter Raad van Toezicht en voorzitter remuneratie commissie
Lid eerste kamer
Voorzitter sociaal werk nl
Voorzitter Commissie MER
Andere nevenfuncties
- Voorzitter Raad van Commissarissen Floriade (bezoldigd)
- Voorzitter Raad van Toezicht Aidsfonds
- Voorzitter Atletiekunie
- Voorzitter landelijke organisatie Sociaal Raadslieden
- Voorzitter comité Sportherdenking
- Bestuurslid Verzetsmuseum
- Bestuurslid Yvonne van Gennip foundation
Jolanda (J.C.L.J.) Denis, lid tevens lid audit commissie en remuneratie commissie
Directeur Belastingdienst Shared Service Organisatie Switch
Andere nevenfuncties
- Lid Raad van Advies Ormit
- Lid bezwaarcommissie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Marlies (E.M.)Ott, lid tevens voorzitter kwaliteitscommissie
Programma directeur Governance Class, Erasmus Centrum voor Zorgbestuur
Andere nevenfuncties
- Voorzitter Raad van Toezicht en Advies van Zorgbalans
- Auditor bij het accreditatieproces voor bestuurders van de NVZD
Lorenzo Civile, lid tevens voorzitter auditcommissie
Bestuurslid binnen de Rechtspraak, specifiek van de rechtbank Gelderland.
Geen andere nevenfuncties
Melina Kappeyne van de Coppello-Rakic, lid en lid kwaliteitscommissie
Directeur behandelzaken Inforsa, onderdeel van Arkin, psychiater forensische FACT
Geen andere nevenfuncties

1.2 Wet normering topinkomens
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. Op grond van de
WNT zijn bij algemene maatregel van bestuur, bij ministeriële regeling en in beleidsregels algemene
regels en specifieke (sectorale) regels vastgesteld. In de WNT is een algemeen bezoldigingsmaximum
bepaald voor topfunctionarissen in de (semi)publieke sector dat ongeveer gelijk is aan het
ministersalaris. Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond hanteert het bezoldigingsmaximum van klasse 2
conform WNT-jeugdhulp.

1.3 Missie en visie
Veilig Thuis werkt vanuit de missie ´Iedereen een veilig thuis´. Dit is de drijfveer van onze organisatie,
hier staan we voor. We werken met de visie dat we vanuit samenwerking met inwoners, vrijwilligers
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en professionals een aantoonbare bijdrage leveren aan het duurzaam stoppen van huiselijk geweld
en kindermishandeling.

1.4 Wat doet Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond?
Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond is er voor advies, voor het aannemen en beoordelen van
meldingen, voor het zelf inzetten van interventies, het doen van onderzoek en/of zorgen dat er
hulpverlening wordt ingezet rond huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Veilig Thuis is er voor
iedereen in de regio Rotterdam Rijnmond: voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.
Veilig Thuis heeft een team van deskundige procesregisseurs, gedragswetenschappers en
vertrouwensartsen, waar zowel burgers als professionals zorgen rondom onveiligheid in
afhankelijkheidsrelaties aan voor kunnen leggen.

1.5 Taken
Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond voert de volgende taken uit:
- Advies en ondersteuning
- Meldingen aannemen en taxeren op veiligheid
- Inzetten van hulp bij acute onveiligheid door het crisisteam
- Onderzoek
- Voorwaarden & Vervolg
- Casemanagement tijdelijk huisverbod
- Voorlichting en preventie
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1.6 Organogram
Met de volgende organisatie indeling werken we aan het duurzaam stoppen van huiselijk geweld en
kindermishandeling:
Raad van
Toezicht
DirecteurBestuurder

OR
Manager/
AdjunctDirecteur
Team
Bedrijfsvoering

Directiesecretariaat
Team

(Financien, HRM,
ICT, Beleid,
Communicatie)

Vertrouwensartsen
Team
Gedragswetenschappers

Manager

Manager
Team

Crisisteam

Advies- en
Meldpunt

Accounthouder
CHG & KM
Zorg- en
Veiligheidshuis
Account Zorg & Straf

Manager

Manager

Team Noord
Team Oost

Administratie

Team THV

Team
Stad-Zuid
Team

- Account doorontwikkeling expertise
- Portefeuille Geweld hoort Nergens Thuis
- Stop geweld tegen vrouwen

Stad-ZuidWest

In het kader van medezeggenschap van medewerkers heeft Veilig Thuis een ondernemingsraad (OR)
die uit zeven leden bestaat. In 2019 hebben zij 10 keer met de bestuurder vergaderd en hebben zij
gesproken over de volgende onderwerpen:
-

Jaarverslag 2017-2018
Jaarplan 2019
Strategie en jaarplan 2020
Bereikbaarheidsdienst buiten kantooruren
Functionaris gegevensbescherming
Vertrouwenspersoon
Innovaties (o.a. Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en ethische commissie)
Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) en plan dat daaruit voortvloeit Samenwerken naar
beter)
Beleidsregelingen (onder andere Arbo- en verzuimbeleid, klokkenluidersregeling en verlofregeling)
Deskundigheidsbevordering
Klachtenregeling
Ontwikkeling dashboards
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-

Onderzoek producten en diensten
Samenwerkingsafspraken ketenpartners
Achterbanraadpleging
Deskundigheidsbevorderingsbeleid 2020
Introductiebijeenkomsten nieuwe medewerkers
Inschaling nieuwe medewerkers
Toepassen onregelmatigheidstoeslag (ORT) vergoeding
Aanpassen procedure ziek- en betermelden

1.7 Samenwerking met 15 regiogemeenten

1.8 Werken in vier gebieden
Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond werkt in vier gebieden om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de
partners in het veld en de lokale infrastructuur. De vier gebieden waarin wij werken zijn:
Regio Noord
Regio Oost

Regio stad Rotterdam Zuid
Regio Zuid West

: Maassluis, Vlaardingen, Schiedam en Lansingerland
: Prins Alexander, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel,
Stadscentrum, Delfshaven, Kralingen-Crooswijk, Noord, Overschie,
Hillegersberg-Schiebroek en Hoek van Holland
: Feijenoord, IJsselmonde, Charlois, Rozenburg en Hoogvliet-Pernis
: Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard, Nissewaard,
Hellevoetsluis, Brielle, Westvoorne en Goeree-Overflakkee
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2. Kernprestaties/activiteiten
2.1 Aantal activiteiten
In 2019 is het volgende aantal activiteiten verricht. In het rechtergedeelte zijn de cijfers uit 2018
vermeld.
2019
2018
Advies en ondersteuning
8.343
5.810
Meldingen
14.710
12.965
Veiligheidsbeoordelingen
13.502
12.032
Onderzoeken
185
548
Voorwaarden en vervolg
1.179
741
Tijdelijke huisverboden
701
495
Voorlichtingen
77
57

Toelichting verschillen 2019/2018
In algemene zin kan gesteld worden dat de aanscherping van de meldcode, begin 2019, een grote
impact heeft gehad voor het werk bij Veilig Thuis. De groei van het aantal adviesaanvragen en het
aantal meldingen van professionals is hierdoor te verklaren.
De toename van het aantal Huisverboden kunnen we niet geheel verklaren. We hebben een apart
team vrijgemaakt dat zich volledig richt op het casemanagement na oplegging van een huisverbod.
We zien een huisverbod als een belangrijk instrument in het stoppen van geweld.
De groei bij de groep particulieren die meldingen bij ons doen en adviesaanvragen bij ons indienen,
lijkt vooral te verklaren door de landelijke Veilig Thuis Campagne. Ook de groeiende lokale media
aandacht voor Veilig Thuis heeft hier, denken wij, aan bijgedragen. Onze voorlichtingsactiviteiten
dragen eveneens bij aan een beter beeld over Veilig Thuis.
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2.2 Toelichting activiteiten
Advies en ondersteuning
Professionals en particulieren kunnen Veilig Thuis om advies vragen wanneer zij een vermoeden
hebben van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. De Veilig Thuis medewerker adviseert de
adviesvrager over eventuele vervolgstappen en biedt daarbij indien nodig ondersteuning.
Meldingen
Professionals en particulieren kunnen bij een vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling een (anonieme) melding doen. Professionals zijn daarbij gebonden aan het volgen van de
stappen van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. De politie meldt huiselijk geweld
en kindermishandeling en overige zorgen jeugd. Veilig Thuis verwerkt de melding, waarna een
veiligheidsbeoordeling volgt.
Veiligheidsbeoordelingen
Meldingen worden onderworpen aan een veiligheidsbeoordeling, waarbij de Veilig Thuis
medewerker beoordeelt of er sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Als daar
sprake van is wordt beoordeeld of het gaat om:
- Acute onveiligheid: Een persoon is in direct fysiek gevaar, diens veiligheid is de komende dagen niet
gegarandeerd en hij of zij heeft direct bescherming nodig. Als er sprake is van acute onveiligheid
staat het crisisteam van Veilig Thuis op werkdagen (tijdens kantooruren) direct paraat.
- Structurele onveiligheid: Er is sprake van herhaling of voortduren van onveilige situaties of geweld.
Als er sprake is van structurele onveiligheid wordt beoordeeld of onderzoek en/of Voorwaarden
& Vervolg wordt ingezet of wordt de casus overgedragen aan een lokaal team.
- Disclosure: Slachtoffers die uit zichzelf een beroepskracht om hulp vragen of zich uiten bij (mogelijk)
huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Als er sprake is van disclosure zal de beroepskracht
Veilig Thuis raadplegen voor advies en wordt gezamenlijk ingeschat wat de beste vervolgstap is.
Onderzoeken
Onderzoek wordt ingezet met als doel het bevestigen of weerleggen van de gemelde vermoedens
van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Indien nodig worden veiligheidsvoorwaarden
vastgesteld en wordt vervolghulp ingezet, gericht op directe en stabiele veiligheid en herstel van
door directbetrokkenen opgelopen schade.
Voorwaarden & Vervolg
In het geval de bedreiging van de veiligheid van een of meer directbetrokkenen om directe
interventie vraagt, kan Veilig Thuis direct veiligheidsafspraken opstellen en uitvoeren. Vervolgens of
parallel daaraan kan vervolghulp worden ingezet, gericht op stabiele veiligheid en herstel van door
de directbetrokkenen opgelopen schade.
Tijdelijke huisverboden
Wanneer een burgemeester een tijdelijk huisverbod oplegt, voert Veilig Thuis casemanagement uit.
Een medewerker van Veilig Thuis (casemanager) wordt gekoppeld aan het huisverbod, is contactpersoon en organiseert hulpverlening tijdens de eerste tien dagen. De casemanager werkt nauw
samen met politie, juristen, gemeenten en overige ketenpartners. Met een tijdelijk huisverbod wordt
de pleger van het geweld de toegang tot de woning ontzegd. Hierdoor stopt het geweld en er komt
rust in het gezin. Tijdens de periode van het huisverbod wordt met betrokkenen gesproken en wordt
er geprobeerd hulpverlening op gang te brengen.
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Voorlichtingen
Wij hebben er baat bij als anderen weten hoe wij werken: Veilig Thuis heeft er belang bij dat wij
(voortdurend) helder en begrijpelijk communiceren over onze werkwijze en verwachtingen.
Bij onze voorlichtingen besteden we altijd aandacht aan de Wet Meldcode Huiselijk Geweld en
Kindermishandeling.
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3. Projecten
In 2019 heeft Veilig Thuis de volgende gesubsidieerde projecten uitgevoerd:

3.1 Project Toeleiding crisisopvang Veilig Thuis RR
In 2018 is een subsidie aangevraagd voor een project om de toeleiding naar opvang vanuit Veilig
Thuis verder te stroomlijnen. Deze stroomlijning bestaat eruit dat de hulpvraag door Veilig Thuis
grondig wordt geanalyseerd: Veilig Thuis zet in op gericht screenen (en te triageren) en de
veiligheidstaxatie om zo met de cliënt (en cliëntsysteem) te komen tot een passend antwoord op de
hulpvraag van de cliënt. Daarnaast draagt een gerichte screening vanuit Veilig Thuis eraan bij dat de
cliënt bij minder loketten zijn of haar hulpvraag hoeft toe te lichten. Dit project liep door in 2019. Het
resultaat hiervan is dat vrouwen en kinderen vanuit Veilig Thuis worden toegeleid naar de opvang,
als dit nodig blijkt.

3.2 Pilot en Projectleider Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
Samen met gemeenten en het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond is Veilig Thuis
opdrachtgever voor het tot stand komen van een Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.
Het centrum is er voor slachtoffers en plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling, waarin de
benodigde expertise (zoals forensisch artsen, maatschappelijk werkers en politieagenten) fysiek
onder één dak aanwezig is. Dit moet ertoe leiden dat acuut geweld eerder wordt gestopt, de
veiligheid van slachtoffers wordt vergroot, er een passende aanpak voor plegers volgt en dat de
betrokken organisaties beter met elkaar samenwerken. Het integraal team is gestart met een
intensieve training (Multifocus) om structureel geweld aan te pakken. Onze regio is pilot in het kader
van het meerjarenprogramma Geweld Hoort Nergens Thuis van de ministeries VWS, JenV en de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De projectleider van dit centrum wordt bekostigd
door Veilig Thuis.
Ieder project wordt afzonderlijk zowel inhoudelijk als financieel verantwoord richting gemeenten.
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4. Belangrijkste elementen rondom beleid
In 2019 hebben we, naast de genoemde projecten in hoofdstuk 3, de volgende inspanningen verricht
om bij te dragen aan een veilig thuis voor iedereen:

4.1 Bedrijfsvoering op orde
Afgelopen jaar heeft Veilig Thuis een goed functionerend kwaliteitsmanagementsysteem ingericht,
waarbij continu leren en verbeteren centraal staat. Dit heeft ertoe geresulteerd dat we per juni 2019
een ISO 9001:2015 gecertificeerde instelling zijn. Daar zijn we trots op!

4.2 Samenwerking met 15 gemeenten
Samen met de gemeente Rotterdam en de regiogemeenten heeft Veilig Thuis samenwerkingsafspraken gemaakt. De aangescherpte meldcode en het vernieuwde Handelingsprotocol van Veilig
Thuis vormde hiertoe de aanleiding. Met diverse ketenpartners zijn vooraf bijeenkomsten
georganiseerd om input over de samenwerking op te halen en deze ter verbetering mee te nemen in
de nieuwe afspraken. Veilig Thuis heeft per gemeente vaste contactpersonen aangesteld.

4.3 Pilots Politiezorgformulieren ‘de versnelde route’
In drie gemeenten is afgelopen jaar een pilot gestart met het oppakken van politiezorgformulieren,
waarbij de focus ligt op het versnellen van inzet van hulpverlening, de toename van specialistische
kwaliteiten en het versterken van elkaar in de samenwerking. De korte lijnen, het hebben van een
vast contactpersoon, het met elkaar meedenken en het hebben van focus op de inhoud dragen eraan
bij dat er snel geschakeld kan worden. Besloten is de pilot te verlengen tot begin 2020, waarbij
meetfactoren worden ingezet, die als input dienen voor implementatie van een herziene werkwijze,
ook in de rest van de regio. Deze pilots vormen een traject binnen het regioplan van Geweld Hoort
Nergens Thuis.

4.4 Verbetermaatregelen naar aanleiding van de Inspectierapporten
We streven optimale transparantie na en delen dan ook in ons jaarverslag wat we niet goed hebben
gedaan. Ons werk is mooi maar kan ook heftig zijn. Met hart en ziel maken we iedere dag afwegingen
en zetten we ons in om geweld te stoppen. Soms lukt dit niet en willen we leren en verbeteren.
Veilig Thuis is één van de betrokken partijen bij de onderzochte stalkingszaak naar aanleiding van de
dood van Hümeyra. Haar dood heeft ons diep geraakt. We erkennen en omarmen het Inspectierapport van Justitie en Veiligheid volledig en hebben het, net als andere genoemde partners in het
rapport, niet goed gedaan. Naast de schok van haar dood zijn we extra geraakt omdat wij als missie
hebben dat iedereen een veilig thuis heeft. Voor ons is haar dood aanleiding geweest om met meer
prioriteit de aanpak van (ex-)partner stalking te verbeteren. Het verbeterplan dat we met de
betreffende samenwerkingspartners hebben opgesteld, is in gang gezet. De wethouders in onze
regio informeren wij periodiek over de voortgang van de verbeterde aanpak. Medio midden 2020 zal
de inspectie eveneens een voortgang ontvangen.
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Het drama in het ziekenhuis waarbij het 8 jarige meisje Diya om het leven is gekomen heeft alle
medewerkers in onze organisatie bijzonder getroffen. Het is afschuwelijk dat een jong meisje zo om
het leven is gekomen.
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid hebben onderzoek
gedaan. De Inspecties hebben geen aanbevelingen voor Veilig Thuis rondom ons handelen, maar wel
aanbevelingen die betrekking hebben op het inzichtelijk maken van ons werkproces en hierover goed
te communiceren. We hebben met de betrokken organisaties gesproken over informatie delen en
verwachtingen. Voor de ambulancezorg is een vast contactpersoon aangesteld. Onze vertrouwensartsen zijn de contactpersonen voor de ziekenhuizen in onze regio. We blijven ook doorgaan met het
informeren van professionals in onze regio over onze werkwijze door middel van onze website,
digitale nieuwsbrief, overleggen en het geven van voorlichting (op verzoek). Wat betreft deze laatste,
daarin nemen we ook altijd de meldcode mee en verwijzen wij naar de afwegingskaders die bestaan
per beroepsgroep.

4.5 ‘Meer samen doen’ – integraal samenwerken bij crisissen
Veilig Thuis werkt samen met het crisisinterventieteam (CIT) van Jeugdbescherming Rotterdam
Rijnmond (JBRR) en de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) aan innovatie op het gebied van
samenwerken bij crisissen in gezinnen om het proces kwalitatief te verbeteren en dubbelingen te
voorkomen. Er is gewerkt aan het opzetten van gezamenlijke triage, routing en gezamenlijke overleg
over kernbesluiten voor zware casuïstiek. In 2020 zal Veilig Thuis de innovatie verder vormgeven.
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5. Toelichting op financiële situatie 2019
Het boekjaar 2019 was het tweede boekjaar van Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond.
Subsidies
De begroting van de Stichting voor 2019 werd goedgekeurd door de Gemeenschappelijke Regeling
Jeugdzorg Rijnmond (GRJR) en heeft geleid tot een toegekende subsidie van € 14.688.000. Dit bedrag
is in 2019 volledig ontvangen, maar voor een bedrag van € 744.000 niet gebruikt. Dit is met name het
gevolg van het niet volledig kunnen invullen van vacatures wat hierna verder wordt toegelicht. Uit
het overschot is een bedrag van € 491.000 als onverdeeld resultaat opgenomen in de jaarrekening.
De intentie is om dit toe te voegen aan het weerstandsvermogen van de Stichting. Het normatieve
weerstandsvermogen van de Stichting is hierbij gesteld op 5% van de begroting van het afgelopen
jaar. Het niet gebruikte subsidiebedrag is als kortlopende schuld opgenomen in de balans.
Ook zijn in 2019 aanvullende subsidies aangevraagd en toegekend voor projecten die in de lijn liggen
van de activiteiten van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. Dit zijn de projecten toeleiding crisisopvang
Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond en Projectplan & Kernteam Centrum Huiselijk Geweld en
Kindermishandeling. Zie hoofdstuk 3 voor meer informatie over deze projecten.

Personeelskosten en ziekteverzuim
De personeelskosten stegen van € 10.614.000 naar € 11.499.000, een stijging van 8,3%. Het
gemiddeld aantal fte in loondienst steeg van 108 naar 137, een stijging van 26,8%. In de begroting
2019 is uitgegaan van een personeelsbezetting van 164 fte. De gemiddelde realisatie van de
personeels-bezetting in 2019 is daarom 16,5% lager dan begroot. Deze afwijkende verhoudingen
kunnen als volgt worden toegelicht.
In verband met goedkeuring van de begroting 2019 in december 2018, kon pas medio januari 2019
worden gestart met de werving van nieuwe medewerkers. In de loop van het boekjaar kon alsnog
een relatief groot aantal vacatures worden ingevuld. Tot die tijd is er zoveel mogelijk gebruik
gemaakt van inleenkrachten tot een bedrag van € 1.621.000. Dit bedrag is € 755.000 lager dan de
kosten van inleenkrachten in 2017-2018. Per 31 december 2019 bedroeg het aantal fte in loondienst
152,8.
De in 2017-2018 opgenomen schuld voor nog op te nemen vakantiedagen is met € 50.000
toegenomen. De oorzaak daarvan ligt mede in de hoge werkdruk en het grote aantal openstaande
vacatures gedurende het jaar. Hierdoor is opname van vakantiedagen niet gestimuleerd.
Het gemiddelde ziekteverzuim in 2019 bedroeg 6,5%. Dit is ruim onder de intern gestelde doelstelling
van 8%. In de nulmeting van het najaar 2018 bedroeg dit percentage nog 13,9%. Met betrekking tot
het terugdringen van het ziekteverzuim is dus een forse doelstelling gerealiseerd.
Overige bedrijfskosten
De totale overige bedrijfskosten van het jaar 2019 bedragen € 2.039.000 en liggen in lijn met de
kosten van 2017-2018.
De kosten administratie bedroegen in 2019 € 93.000. De financiële administratie is met ingang van
2019 overgegaan van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR) naar een extern administratiekantoor. Daarnaast zijn voorbereidingen getroffen voor de outsourcing van de HR-administratie en
salarisadministratie naar een nieuwe dienstverlener.
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Weerstandsvermogen
Zoals hierboven al is vermeld heeft het bestuur de intentie om een norm voor het weerstandsvermogen van de Stichting te hanteren van 5% van de begroting van het afgelopen jaar.
Liquiditeitspositie
De kasstroom laat een mutatie zien van € 1.066.000, hetgeen voornamelijk komt door het niet
volledig gebruiken van de ontvangen subsidies.
Behalve de liquide middelen maakt de Stichting geen gebruik van financiële instrumenten of
afgeleide financiële instrumenten. Aan de liquide middelen zijn geen bijzondere risico’s verbonden
en de liquide middelen zijn vrij opneembaar, met uitzondering van een bankgarantie van € 3.000.
In het saldo van baten en lasten is een bedrag van € 110.000 aan afschrijvingen verwerkt, waarvan de
uitgaande kasstroom is opgenomen onder de investeringen bij de kasstroom uit investeringsactiviteiten.
De kasstroom uit investeringsactiviteiten bedraagt negatief € 73.000 en is het gevolg van de
uitbreiding van de inrichting van het kantoorpand in verband met de toegenomen personele
bezetting.
Werknemers
In het verslagjaar bedroeg het gemiddeld aantal werknemers (fte) van Stichting Veilig Thuis
Rotterdam Rijnmond 137,1 (2017-2018: 108,0).
Beloning bestuurders
Met betrekking tot de beloningen aan bestuurders en toezichthouders is het toetsingsoverzicht
opgenomen in de jaarrekening.
Aan bestuurder en toezichthouders zijn geen leningen verstrekt.
Afwijkingen van meer dan 10% ten opzichte van de begroting
Deze toelichting is opgenomen in de jaarrekening 2019, waarnaar wordt verwezen.
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6. Toekomst en Risico´s
6.1 Ambities 2020 -2022
Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond heeft voor de periode 2020-2022 de volgende ambities:
- Investeren in een stevige en intensieve samenwerking met het lokale veld en ketenpartners, zodat
huiselijk geweld en kindermishandeling integraal opgepakt wordt.
- Differentiëren in de wijze waarop meldingen worden beoordeeld en opgepakt.
- Een goed bekend expertisecentrum zijn voor alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling.
- Inzetten van data-analyse ten behoeve van het duurzaam stoppen van geweld.
- Een goede werkgever zijn: bij ons wil je graag werken.

6.2 Activiteiten, risico’s en beheersmaatregelen 2020
Om richting te geven aan de ambities zijn voor 2020 een zestal activiteiten geformuleerd.
Per activiteit is in kaart gebracht wat mogelijke risico´s zijn en welke beheersmaatregelen daar
tegenover staan:
Activiteit
A. Stabiliteit en stevigheid •
van processen en
investeren in ‘binden,
boeien en groeien’
•
strategie.

B.

Samenwerking met
•
ketenpartners en
concrete afspraken per
gemeente.
•

•

C.

Kennis en expertise bij •
medewerkers verdiepen.

Mogelijke risico’s
Het aantal binnenkomende
adviesvragen en meldingen blijft
hoger dan begroot.
Vanwege werkdruk neemt het
ziekteverzuim en doorstroom
medewerkers toe.

✓

✓

De vraag van ketenpartners naar ✓
voorlichtingen van Veilig Thuis drukt
✓
op de bezetting van de teams.
Ketenpartners kampen met
wachtlijsten waardoor cliënten niet
tijdig geholpen kunnen worden.
Gevolg: Samenwerkingsafspraken
kunnen niet worden nagekomen.
Lokale toegang is toegang tot hulp, ✓
maar vindt het niet altijd haar taak
om de gevraagde hulp te
organiseren, waardoor de casus ✓
terugkomt bij Veilig Thuis.
✓
Onvoldoende kennis bij
medewerkers, waardoor de casus
✓
verkeerd wordt ingeschat.

Beheersmaatregelen
Maandelijks vindt overleg plaats tussen
managers waarin wordt teruggeblikt op
de productie van de afgelopen maand
en vooruit wordt gekeken naar de
prognose voor de komende maand(en).
Eens per kwartaal wordt door het MT
gezamenlijk stilgestaan bij de productie
van het afgelopen kwartaal en worden
sturingsafspraken gemaakt voor de
komende periode.
De organisatie verkent of voorlichtingen
meer gebundeld plaats kunnen vinden.
Vanuit de gebiedsteams zijn contactpersonen per gemeente benoemd,
zodat de gemeente en lokale teams
laagdrempelig contact op kunnen
nemen met de voor hen bekende
contactpersonen van Veilig Thuis.
Periodiek voert Veilig Thuis gesprekken
met de diverse gemeenten over de
samenwerkingsafspraken.
Jaarlijks wordt de tevredenheid van
ketenpartners gemeten middels een
tevredenheidsmeting.
Nieuwe medewerkers volgen een
uitgebreide (meerdaagse) basistraining.
Voor het doorontwikkelen van expertise
in bijzondere vormen van geweld wordt
een plan van aanpak uitgewerkt. De
voortgang wordt periodiek binnen het
MT besproken.
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D. Een Centrum Huiselijk •
Geweld en
Kindermishandeling
(CHGK) mede inrichten.

E.

Een integrale werkwijze•
in de praktijk brengen.

F.

Data, trends en
•
ontwikkelingen dragen
bij aan (beleids)ontwikkeling

✓
Met de komst van een Centrum
Huiselijk Geweld en
Kindermishandeling worden
veelplegers door meerdere
instanties gelijktijdig geholpen; risico
als het Centrum Huiselijk Geweld en
Kindermishandeling niet van start
gaat, dan blijven instanties dubbel
werk doen en onvoldoende
afstemmen.
✓
De Raad voor de Kinderbescherming,
Veilig Thuis en Jeugdbescherming
hebben verschillende visies.
Als data/trends niet aanwezig zijn, ✓
kan er een verkeerde (beleids)ontwikkeling plaats vinden.

De voortgang van het Centrum Huiselijk
Geweld en Kindermishandeling wordt
maandelijks besproken in het bestuurlijk
en managementoverleg overleg met het
Zorg- en Veiligheidshuis en daarnaast
ook met de gemeente Rotterdam.

De voortgang wordt eens per kwartaal
besproken tussen de partijen op
management- en bestuurlijk niveau.
Per kwartaal worden in het MT data en
trends besproken.

6.3 Externe factoren
Externe factoren kunnen de bedrijfsvoering van Veilig Thuis tussentijds beïnvloeden, waarbij het nog
onbekend is wat de gevolgen daarvan zijn voor de organisatie. Een voorbeeld daarvan is de motie die
in de Tweede Kamer is aangenomen om verder onderzoek te doen naar de samenwerking of
samenvoeging van Veilig Thuis, Jeugdbescherming en de Raad voor de Kinderbescherming. Een ander
risico is dat Veilig Thuis vaak te maken heeft met media- of politiek gevoelige zaken, die acute
aandacht behoeven van diverse medewerkers.
Eens per kwartaal wordt in het strategisch MT-overleg de voortgang van het activiteitenplan 2020
besproken. Indien nodig wordt hierop bijgestuurd en worden nieuwe afspraken vastgelegd.
Daarnaast is in december 2019 een organisatie brede risicoanalyse uitgevoerd. Verbeteringen die
hieruit voortkomen worden geborgd in een verbeterplan die periodiek gemonitord wordt.
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7. Begroting 2020
ALGEMEEN
Voor 2020 is een begroting gemaakt van de verwachte activiteiten en de daarvoor benodigde kosten
van personeel en organisatie. Het totaalbedrag van de begroting komt uit op € 16.375.000. In 2019
zijn de activiteiten door de aangescherpte meldplicht harder gestegen dan begroot in 2019.
De verwachting is dat de hoeveelheid activiteiten in 2020 gelijk zal zijn met de realisatie 2019.
Daarnaast wordt in 2020 extra ingezet op het terugbrengen van wachtlijsten, het stabiliseren van
ziekteverzuim en het werven en behouden van personeel.
De subsidie van de Gezamenlijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) classificeert voor 2020 als een
exploitatiesubsidie. In 2019 is in samenwerking met de GRJR, door het bureau HHM, een kostprijs
onderzoek per activiteit uitgevoerd. Dit onderzoek vormt de basis voor de begroting 2020.
Aangekondigd is dat in 2020 onderzocht zal worden of kan worden overgegaan naar een vorm van
prestatiesubsidie, gebaseerd op het aantal activiteiten en de kostprijzen per activiteit.
De begroting is onder voorbehoud goedgekeurd door de GRJR. De individuele gemeenten van de
GRJR dienen allen nog apart de begroting goed te keuren. Gedurende het jaar zal periodieke
monitoring plaatsvinden van de realisatie van de gestelde doelen.

Begrote Staat van baten en lasten 2020

Begroot
2020
€
Subsidie GRJR
Overige opbrengsten
Totale opbrengst

16.375.000
0
16.375.000

Personeelskosten
Afschrijvingen
Overige kosten

14.400.000
120.000
1.855.000
16.375.000

Saldo boekjaar

0
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Begrote personeelskosten
Lonen en salarissen
Salarissen
Vakantietoeslag
Eindejaarsuitkering

Sociale lasten en pensioenlasten
Sociale lasten
Pensioenpremies

Totaal lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenpremies

Overige personeelskosten
Reis- en verblijfkosten
Overige personeelskosten
Raad van Toezicht
Personeel niet in loondienst

Totaal personeelskosten

Begroot
2020
€
7.671.000
614.000
688.000
8.973.000

Begroot
2020
€
1.839.500
763.000
2.602.500
11.575.500

Begroot
2020
€
55.000
565.000
60.000
2.144.500
2.824.500
14.400.000
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Begrote Overige kosten
Huisvestingskosten
Huur
Onderhoud
Overige huisvestingskosten

Algemene kosten

Begroot
2020
€
275.000
99.500
155.000
529.500

Begroot
2020
€

Kosten IT
Accountantskosten
Dienstverlening HR/ Boekhouding
Extern adviseurs
Kantoorkosten
Autokosten
Overige algemene kosten

659.000
50.000
215.000
171.000
70.000
25.000
135.500
1.325.500

Totaal overige kosten

1.855.000
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8. Jaarrekening 2019
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Balans per 31 december 2019

Activa
(Voor voorstel
resultaatbestemming)
€
Vaste activa
Materiële vaste activa

31 dec 2019
€

€

245.903

31 dec 2018
€

282.813

Vlottende activa
Vorderingen
Handelsdebiteuren
Pensioenvorderingen
Overige vorderingen

9.204
102.638
212.079

601.559
323.921

601.559

Liquide middelen

2.114.016

1.047.847

Totaal

2.683.840

1.932.219
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Passiva
(Voor voorstel
resultaatbestemming)
€
Eigen vermogen
Vermogen
Onverdeeld resultaat

242.976
491.424

Voorzieningen
Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en
handelskredieten
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Schulden ter zake van pensioenen
Overige schulden

Totaal

31 dec 2019
€

€

31 dec 2018
€

400.000
-157.024
734.400

242.976

136.195

65.484

71.836

328.604

491
1.740.918

412.946
2.835
879.374
1.813.245

1.623.759

2.683.840

1.932.219
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Staat van baten en lasten over 2019
Begroting
2019
€

2019
€

2017-2018
€

Subsidiebaten
Overige bedrijfsopbrengsten

14.688.000
-

13.943.147
197.104

11.224.194
1.457.720

Som der exploitatiebaten

14.688.000

14.140.251

12.681.914

Personeelskosten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Andere personeelskosten

8.597.000
1.700.000
1.015.000
1.375.000

7.424.141
1.200.143
678.268
2.196.943

6.177.226
901.673
554.079
2.980.639

152.000

110.324

100.233

485.000
1.364.000

428.210
1.610.798

444.821
1.680.267

14.688.000

13.648.827

12.838.938

-

491.424

-157.024

Afschrijvingen en waardeverminderingen
Afschrijvingen materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten
Huisvestingskosten
Algemene kosten
Som der exploitatielasten
Resultaat
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Kasstroomoverzicht over 2019

Indirecte methode

2019
€

Exploitatieresultaat
Aanpassing voor afschrijvingen
Mutatie van voorzieningen
Mutatie van handelsdebiteuren
Mutatie van overige vorderingen
Mutatie van handelscrediteuren
Mutatie van overige kortlopende schulden (excl. schulden
kredietinstellingen)

491.424
110.324
70.711
-9.204
286.842
-256.768

-157.024
100.233
65.484
-601.559
284.767

446.254

1.295.156

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

1.139.583

987.057

Kasstroom uit operationele activiteiten

1.139.583

987.057

Investeringen in materiële vaste activa

-73.414

-339.210

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-73.414

-339.210

Storting weerstandsvermogen

-

400.000

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-

400.000

1.066.169

1.047.847

Mutatie in liquide middelen

2017-2018
€
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Algemene toelichting

Naam rechtspersoon
Rechtsvorm
Zetel rechtspersoon
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel

Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond
Stichting
Rotterdam
69233934

Belangrijkste activiteiten
De activiteiten van Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond, statutair gevestigd te Rotterdam
bestaan voornamelijk uit het faciliteren van al hetgeen wat dienstig wordt geacht of bevorderlijk kan
zijn aan de overgang van de organisatie van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond vanuit Stichting
Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond, Gemeente Rotterdam en Stichting Minters naar Stichting
Rotterdam Rijnmond.
Veilig Thuis is het wettelijk ingesteld regionaal advies- en meldpunt huiselijk geweld en
kindermishandeling, waar slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp
en advies.
Locatie feitelijke activiteiten
De organisatie verricht haar activiteiten vanuit de locatie in Rotterdam.
Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding
van Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond zich verschillende oordelen en schattingen die
essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven
van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en
schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de
desbetreffende jaarrekeningposten.
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Grondslagen voor financiële verslaggeving

Algemeen
Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor
Organisaties-zonder-winststreven (RJ640). Deze zijn in lijn met de vereisten voor rechtspersonen die
onder titel 9 boek 2 BW vallen.
Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten, tenzij anders vermeld.
Algemene grondslagen bepaling resultaat
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Verplichtingen en
mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht
genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Pensioenregelingen
Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond 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 Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond.
De verplichtingen welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel zijn ondergebracht bij het
bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond 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. Naar de stand van ultimo 2019 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 99,2%. Stichting
Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond heeft geen verplichtingen tot het voldoen van aanvullende
bijdragen in het geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere
toekomstige premies. Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond heeft daarom alleen de
verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
Stichting Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond heeft de toegezegd-pensioenregeling bij het
bedrijfstakpensioenfonds verwerkt volgens de verplichtingenbenadering.
Grondslagen voor waardering activa
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en
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worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met
een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.
Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op
basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.
Grondslagen voor waardering passiva
Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd tegen hetzij de nominale waarde van de uitgaven die naar
verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen, hetzij de contante
waarde van die uitgaven.
Overige voorzieningen
Tenzij anders vermeld worden de overige voorzieningen gewaardeerd tegen de nominale waarde van
de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de betreffende verplichtingen af te wikkelen,
dan wel tegen de contante waarde, rekening houdend met een rekenrente van 0%.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs,
zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van
transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.
Grondslagen voor baten en lasten
Baten
Baten worden verantwoord in de periode waarin zij aan de stichting ter beschikking zijn gesteld. De
bestedingen worden opgenomen met inachtneming van de vermelde grondslagen voor de
waardering van activa en passiva. De bestedingen worden toegerekend aan de verslagperiode
waarop zij betrekking hebben.
Personeelskosten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de
winst-en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de
belastingautoriteit.
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Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
Grondslagen voor kasstroomoverzicht
Algemene grondslagen voor het opstellen van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, met uitzondering van deposito’s met een
looptijd langer dan drie maanden. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en ontvangen
dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
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Toelichting op balans

Materiële vaste activa
31 dec 2019
€

31 dec 2018
€

Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Andere vaste bedrijfsmiddelen
Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald

44.782
201.121
-

50.383
216.188
16.242

Totaal

245.903

282.813

Onderstaand overzicht geeft het verloop van de materiële vaste activa gedurende het boekjaar weer:

Boekwaarde 1 januari 2019
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen

Mutaties 2019
Investeringen
Afschrijvingen
Overboekingen

Boekwaarde 31 december 2019
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen

Afschrijvingspercentage (gemiddeld)
Afschrijvingspercentage van
Afschrijvingspercentage tot

Bedrijfsgebouwen
en -terreinen
€

Andere
vaste
bedrijfsmiddelen
€

Vaste
bedrijfsmiddelen
in
uitvoering
en
vooruitbetaald
€

55.983

310.821

16.242

383.046

-5.600

-94.633

-

-100.233

50.383

216.188

16.242

282.813

-5.601
-

73.414
-104.723
16.242

-16.242

73.414
-110.324
-

-5.601

-15.067

-16.242

-36.910

55.983

400.477

-

456.460

-11.201

-199.356

-

-210.557

44.782

201.121

-

245.903

10,0
-

20,0
33,3

-

Totaal
€
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Vorderingen
31 dec 2019
€

31 dec 2018
€

Vorderingen op handelsdebiteuren, bruto
Pensioenvorderingen
Vooruitbetaalde pensioenpremie

9.204

-

102.638

-

Overige vorderingen
Extra DUVO middelen 2018
Overige vorderingen

212.079

550.000
51.559

212.079

601.559

323.921

601.559

Totaal
Liquide middelen
Toelichting

Dit betreft de betaalrekening bij de ING Bank. De banktegoeden zijn vrij opneembaar.
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Eigen vermogen
Vermogen

2019
€

Stand 1 januari
Storting weerstandsvermogen
Resultaatverdeling vorig boekjaar

400.000
-157.024

400.000
-

242.976

400.000

Stand 31 december

2017-2018
€

Onverdeeld resultaat

2019
€

Stand 1 januari
Resultaat boekjaar
Resultaatverdeling vorig boekjaar

-157.024
491.424
157.024

-157.024
-

491.424

-157.024

Stand 31 december

2017-2018
€

Het bestuur heeft uit het overschot een bedrag van € 744.716 bepaald dat terugbetaald moet
worden aan de subsidiënt GRJR. Het bedrag is reeds verwerkt onder de baten en de overige
schulden. In aanvulling hierop stelt zij aan de leden van de Raad van Toezicht voor om het overige
deel van het overschot over 2019 toe te voegen aan het vermogen van de stichting. Dit voorstel dient
nog te worden goedgekeurd door de Raad van Toezicht en door de wettelijke vertegenwoordiging
van de GRJR en is vooruitlopend op hun besluiten nog niet als zodanig verwerkt in deze jaarrekening.
Voorzieningen
31 dec 2019
€

31 dec 2018
€

Jubileumvoorziening
Andere voorzieningen

106.195
30.000

65.484
-

Totaal

136.195

65.484

Jubileumvoorziening
Dit betreft een voorziening voor jubileumuitkeringen. Het verloop in het verslagjaar is als volgt:

Jubileumvoorziening
Stand 1 januari
Toename van voorziening
Stand 31 december

2019
€

2017-2018
€

65.484
40.711

65.484

106.195

65.484
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Kortlopende schulden
31 dec 2019
€
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing- en premieschulden
Schulden ter zake van pensioenen
Overige schulden
Dienstverlening JBRR
Netto lonen en VT
Verlofdagen
Zwangerschapsuitkering / IVA
Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Subsidies
Wervingskosten
Transitievergoedingen
Detacheringskosten
Overige nog te betalen posten

Totaal

31 dec 2018
€

71.836

328.604

491
-

412.946
2.835

306.948
324.500
22.159
912.144
16.306
158.861

36.300
256.427
274.500
13.700
25.310
76.712
15.598
82.500
62.514
35.813

1.740.918

879.374

1.813.245

1.623.759

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Betalingen ter verkrijging van (gebruiks)rechten
De stichting is een huurcontract aangegaan voor de huur van kantoorruimte en parkeerplaatsen voor
de periode september 2017 t/m december 2027. De jaarhuur bedraagt eind 2019 € 210.000.
Operationele lease
Er zijn verplichtingen aangegaan voor de lease van 3 auto's, voor één auto aflopend in juni 2020 met
een verplichting van € 8.000 per jaar, resp. voor twee auto's aflopend in februari 2022 met een
verplichting van € 6.000 per jaar.
In verband met de een van de leaseverplichtingen is een bankgarantie afgegeven ad € 3.000.
Overige niet in de balans opgenomen verplichtingen
De stichting is een verplichting aangegaan voor het gebruik van een cloud oplossing voor haar
netwerk. De verplichting loopt tot en met oktober 2020. De gemiddelde maandelijkse kosten van
gebruik van de terminal server waren in 2019 gelijk aan € 25.396.
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Toelichting op staat van baten en lasten

Baten en brutomarge
2019
€
Subsidiebaten
Subsidie GRJR - ontvangen voorschotten conform toezegging
Subsidie GRJR - afrekening 2019

2017-2018
€

14.687.863
-744.716

11.224.194
-

13.943.147

11.224.194

50.665
23.413
108.830
14.196

385.000
430.000
550.000
30.000
40.950
21.770
-

197.104

1.457.720

Som der exploitatiebaten

14.140.251

12.681.914

Brutomarge (dekkingsbijdrage)

14.140.251

12.681.914

Overige bedrijfsopbrengsten
Frictiekosten en opstart stichting
Extra inzet politiemeldingen en onvoorziene kosten
Extra DUVO middelen
Gesepareerd Ouderschap
Toeleiding Crisisopvang 2018-2019
Toeleiding Crisisopvang 2019-2020
Projectplan Centrum huiselijk Geweld en Kindermishandeling
Centrum huiselijk Geweld en Kindermishandeling - kernteam

Baten
De opbrengsten bestaan met name uit een exploitatiesubsidie van de Gemeenschappelijke Regeling
Jeugdhulp Rijnmond (GRJR). Hierin hebben de gemeenten in de regio Rotterdam Rijnmond de
uitvoering van de Veilig Thuis taken gebundeld.
De overige bedrijfsopbrengsten betreffen subsidies voor specifieke projecten waarvan de doelstelling
nauw verwant is aan de taakuitoefening van Veilig Thuis.
De subsidies worden in de jaarrekening als bate opgenomen naar rato van de besteding aan de
doelen waarvoor de subsidie is verstrekt. Niet of nog niet bestede bedragen worden derhalve als
vooruit ontvangen aangemerkt en opgenomen onder de kortlopende schulden.

Op de subsidies zijn de volgende subsidievoorwaarden van de gemeente Rotterdam van toepassing:
- Subsidieverordening Rotterdam 2014 (SVR2014);
- Het SVR2014 - Subsidieprotocol;
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- Verordening Jeugdhulp Rotterdam 2015;
- Nadere regels Jeugdhulp Rotterdam 2015;
- De Algemene Wet Bestuursrecht (Awb);
- Artikel 4.1.1 lid 2 Wmo 2015.
De afrekening van de subsidie 2019 is nog niet door de GRJR goedgekeurd.
De subsidie over 2018 is definitief vastgesteld door de GRJR.
Toelichting afwijkingen groter dan 10% ten opzichte van de begroting
Er is geen sprake van afwijkingen groter dan 10% ten opzichte van de begroting. De subsidie voor
2019 is conform de beschikking volledig ontvangen. Een deel daarvan heeft niet tot besteding geleid
en leidt voor een bedrag van € 745.000 tot terugbetaling aan GRJR.
Personeelskosten
2019
€
Lonen en salarissen
Salarissen
Vakantietoeslag
Eindejaarsuitkering
Transitievergoedingen en eenmalige uitkeringen
Verlofdagen
Af: ontvangen uitkeringen

Sociale lasten
Pensioenlasten
Andere personeelskosten
Reis- en verblijfkosten
Opbouw jubileumuitkeringen
Scholingskosten
Arbokosten
Werving en selectiepersoneel
Kantinekosten
Overige personeelskosten
Raad van Toezicht
Personeel niet in loondienst

Totaal

2017-2018
€

6.426.095
485.269
549.295
5.978
50.000
-92.496

5.027.401
395.772
442.092
86.961
274.500
-49.500

7.424.141

6.177.226

1.200.143
678.268

901.673
554.079

133.755
40.711
177.593
51.563
67.603
30.878
38.924
35.312
1.620.604

106.440
65.484
128.133
88.351
72.990
40.281
47.445
54.924
2.376.591

2.196.943

2.980.639

11.499.495

10.613.617

Toelichting
Toelichting afwijkingen groter dan 10% ten opzichte van de begroting
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Voor 2019 zijn de totale personeelskosten begroot op € 12.687.000, gebaseerd op een personeelsbezetting van 164 fte. Het gemiddelde aantal fte in 2019 bedroeg 137, aangevuld met inleenkrachten
overeenkomend met 19 fte.
De werkelijk personeelskosten bedroegen 11.499.000 en liggen 9,4% lager dan de begroting. In
verband met de relatief late goedkeuring van de begroting 2019, kon pas laat worden gestart met de
werving van nieuwe medewerkers. In de loop van het boekjaar kon alsnog een relatief groot aantal
vacatures worden ingevuld. De werkelijke personeelskosten stegen van € 10.614.000 naar 11.499.00,
een stijging van 8,3%.
Het gemiddeld aantal fte in loondienst steeg van 108 naar 137, een stijging van 26,8%. In de begroting
2019 is uitgegaan van een personeelsbezetting van 164 fte. De gemiddelde realisatie in 2019 is
derhalve 16,5% lager dan begroot. Deze afwijkende verhoudingen kunnen als volgt worden toegelicht.
In verband met goedkeuring van de begroting 2019 in december 2018, kon pas medio januari 2019
worden gestart met de werving van nieuwe medewerkers. In de loop van het boekjaar kon echter een
relatief groot aantal vacatures worden ingevuld. Tot die tijd is het zoveel mogelijk gebruik gemaakt van
inleenkrachten tot een bedrag van € 1.621.000. Dit bedrag is € 756.000 lager dan de kosten van
inleenkrachten in 2017-2018. Per 31 december 2019 bedroeg het aantal fte in loondienst 153.
Het gemiddelde ziekteverzuim is in de loop 2019 gedaald naar 6,7% ultimo 2019. Dit is ruim onder de
intern gesteld doelstelling van 8%. Het gemiddelde ziekteverzuim over het gehele jaar bedroeg 6,5%.
In de nulmeting van het najaar 2018 bedroeg dit percentage nog 13,9%. Met betrekking tot het
terugdringen van het ziekteverzuim is dus een forse doelstelling gerealiseerd.
De in 2017-2018 opgenomen schuld voor nog op te nemen vakantiedagen in 2019 met € 50.000
toegenomen. De oorzaak daarvan ligt mede in de hoge werkdruk en het grote aantal openstaande
vacatures gedurende het jaar. Hierdoor is opname van vakantiedagen niet gestimuleerd.
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Toetsingsoverzicht in het kader van de Wet Normering Topinkomens voor bestuurders en Raad van
Toezicht
Bestuurders 2019
Gegevens 2019
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in
Omvang dienstverband (als
deeltijdfactor in
Dienstbetrekking?

D.S.M. Maas
Bestuurder
1/1 – 31/12 2019
1,0 fte)
Ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen

€ 117.365

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 12.160

Subtotaal

€ 129.525

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

€ 130.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog
niet terugontvangen bedrag
Totale bezoldiging

N.v.t.
€ 129.525

Reden waarom de overschrijding al
dan niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

N.v.t.
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Gegevens 2018
Functiegegevens
Aanvang en einde
functievervulling in

D.S.M. Maas
Bestuurder
01/07 – 31/12 2018

Omvang dienstverband (als
deeltijdfactor in fte)

1,0

Dienstbetrekking?

ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

€ 60.533
0

Subtotaal

€ 60.533

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

€ 62.500

-/- Onverschuldigd betaald en
nog niet terugontvangen bedrag
Totale bezoldiging

N.v.t.
€ 60.533

Reden waarom de overschrijding
al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering
wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

41

Raad van Toezicht 2019

Gegevens 2019

E. van der Burg

L. Civile

J.C.L.J. Denis

E.M. Ott

M. Kappeyne
van de
Coppello Rakic

Functiegegevens

Voorzitter

Lid

Lid

Lid

Lid

Aanvang en einde
functievervulling in
2019

1/1-31/12

1/1-31/12

1/1-31/12

1/1-31/12

1/3-31/12

Bezoldiging plus
belastbare
onkostenvergoedingen

€0

€ 8.125

€ 8.125

€ 8.307

€ 6.794

Individueel
toepasselijke
bezoldigingsmaximum

€ 19.500

€ 13.000

€ 13.000

€ 13.000

€ 10.833

-/- Onverschuldigd
betaald en nog niet
terugontvangen
bedrag

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Totale bezoldiging

€0

€ 8.125

€ 8.125

€ 8.307

€ 6.794

Reden waarom de
overschrijding al dan
niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de
vordering wegens
onverschuldigde
betaling

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Bezoldiging
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Gegevens 2018

E. van der Burg

L. Civile

J.C.L.J. Denis

E.M. Ott

M. Kappeyne
van de
Coppello Rakic

Functiegegevens

Voorzitter

Lid

Lid

Lid

Lid

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Bezoldiging plus
belastbare
onkostenvergoedingen

€0

€0

€0

€0

€0

Individueel
toepasselijke
bezoldigingsmaximum

€0

€0

€0

€0

€0

-/- Onverschuldigd
betaald en nog niet
terugontvangen
bedrag

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Totale bezoldiging

€0

€0

€0

€0

€0

Reden waarom de
overschrijding al dan
niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de
vordering wegens
onverschuldigde
betaling

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Aanvang en einde
functievervulling in
2018
Bezoldiging
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Afschrijvingen en waardeverminderingen
2019
€

2017-2018
€

Afschrijving op materiële vaste activa

110.324

100.233

Totaal

110.324

100.233

Overige bedrijfskosten
2019
€
Huisvestingskosten
Huur
Onderhoud
Overige huisvestingskosten

Algemene kosten
Kosten IT
Accountantskosten
Dienstverlening JBRR
Externe adviseurs
Contributies
Kantoorkosten
Reis- en verblijfkosten
Autokosten
Overige algemene kosten
Kosten administratie
Mutatie voorziening

Totaal

2017-2018
€

209.648
90.294
128.268

204.178
109.316
131.327

428.210

444.821

723.138
42.122
189.841
264.832
81.585
84.992
71.514
19.580
10.109
93.085
30.000

692.048
36.300
387.696
372.032
99.688
50.664
20.984
14.365
6.490
-

1.610.798

1.680.267

2.039.008

2.125.088

Toelichting
Toelichting afwijking groter dan 10% ten opzichte van de begroting
De overige bedrijfskosten bedragen in 2019 € 2.039.000 en zijn € 86.000 ofwel 4% lager dan de
kosten van 2017-2018. De begrote overige bedrijfskosten bedroegen € 1.849.000. De werkelijke
kosten lagen dus 10,3% hoger dan de begroting.
De kosten dienstverlening JBRR zijn in 2019 gedaald met circa € 198.000 doordat de
financieel-administratieve ondersteuning met ingang van 2019 is ondergebracht bij een andere
dienstverlener. Onder de kosten administratie zijn 2019 de kosten van € 63.000 opgenomen voor de
implementatie van de HR- en salarisadministratie naar de omgeving van een nieuwe dienstverlener.
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In 2019 werd een overige voorziening opgenomen voor een bedrag van € 30.000. Tevens werden
voor € 51.000 extra reiskosten gemaakt, doordat meer bezoeken werden afgelegd op locatie van de
cliënt.
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Overige toelichtingen

Kasstroomoverzicht
Toelichting kasstroomoverzicht
De kasstroom uit operationele activiteiten is positief € 1.140.000. Dit komt voornamelijk doordat de
ontvangen subsidie over het jaar 2019 niet volledig is gebruikt.
In het saldo van baten en lasten is een bedrag van € 110.000 aan afschrijvingen verwerkt, waarvan de
uitgaande kasstroom is opgenomen onder de investeringen bij de kasstroom uit
investeringsactiviteiten.
De kasstroom uit investeringsactiviteiten bedraagt negatief € 73.000 en is het gevolg van de
uitbreiding van de inrichting van het kantoorpand in verband met de toegenomen personele
bezetting.
Werknemers
Het gemiddelde aantal werknemers gedurende het boekjaar bij Stichting Veilig Thuis Rotterdam
Rijnmond bedroeg:
Gemiddeld aantal werknemers over periode

2019
fte

2017-2018
fte

Werkzaam binnen Nederland
Toelichting gemiddeld aantal werknemers

137,1

108,0

Dit betreft het gemiddeld aantal werknemers in loondienst.
Ondertekening

Rotterdam, 20 maart 2020
Naam

Handtekening

D.S.M. Maas
bestuurder
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9. Verklaring van onafhankelijke accountant

47

48

