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Voorwoord
Het jaar 2019 was voor Elker een bijzonder jaar door de vele ingrijpende bestuurlijke gebeurtenissen. In de eerste helft 
van 2019 startte de discussie met de RIGG en Jeugdhulp Regio Drenthe over de nieuwe contractering JeugdzorgPlus, 
een discussie die in 2020 zal worden afgerond. Elker ontving eind juni 2019 bericht van het Ministerie van Justitie 
en Veiligheid dat de Justitiële Jeugdinrichting in Veenhuizen ultimo 2020 zou worden gesloten. Een paar dagen 
later introduceerde de instelling de merknaam Elker voor alle onderdelen, wat zichtbaar werd in de uitingen van de 
organisatie. Ongeveer tien dagen later maakte bestuurder Astrid Veldhuizen bekend dat zij zou vertrekken bij Elker. 
Een maand daarna trad interim-bestuurder Leo Euser aan. Aan het eind van het jaar werd de start gegeven voor de 
werving van een nieuwe bestuurder, die in het voorjaar van 2020 succesvol werd afgerond.

Ondertussen ging de jeugdhulp en het onderwijs aan onze cliënten en leerlingen gelukkig gewoon door. Uiteindelijk 
ligt daarin het bestaansrecht van Elker, waar het handelen van MT, Raad van Bestuur en van alle andere collega’s op 
moet worden gericht. Daarover bericht dit Bestuursverslag.

Ina Huesken
Bestuurder Elker Jeugdhulp & Onderwijs
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1. Profiel van de organisatie

1.1 Algemene identificatiegegevens

NAAM VERSLAGLEGGENDE RECHTSPERSOON ELKER 

Adres Hoogeweg 9 – 9a

Postcode 9746 TN

Plaats Groningen

Telefoonnummer 050 851 46 66

Identificatienummer Kamer van Koophandel 41013213

E-mailadres info@elker.nl

Internetpagina www.elker.nl

RECHTS
PERSOON

COMBINATIE  
ELKER / POORTJE ELKER HET POORTJE 

JEUGDINRICHTINGEN VIYUNA

Publieksnaam CEP Elker Het Poortje Viyuna

Telefoonnummer n.v.t. 050 851 46 66 050 851 46 66 n.v.t.

Nummer KvK 59576421 41013213 41009061 66263336

E-mailadres n.v.t. info@elker.nl info@elker.nl n.v.t.

Internetpagina n.v.t. www.elker.nl www.elker.nl www.elker.nl

1.2 Structuur van het concern

Elker Jeugdhulp & onderwijs bestaat uit vier stichtingen: 
• Stichting Elker
• Stichting Het Poortje Jeugdinrichtingen
• Stichting Combinatie Elker / Poortje
• Stichting Viyuna

Voor alle stichtingen geldt dat statutair is vastgelegd dat de hoogste dagelijkse leiding wordt gevoerd door de Raad 
van Bestuur. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur van de stichtingen.
In 2014 zijn Stichting Elker en Stichting Het Poortje Jeugdinrichtingen een bestuurlijke fusie met elkaar aangegaan. 
Binnen de vernieuwde bestuurlijke constructie is er sprake van een moederstichting, Stichting Combinatie Elker 
/ Poortje, boven de oorspronkelijke dochterstichtingen Elker en Het Poortje Jeugdinrichtingen. Met ingang van 1 
januari 2016 zijn de stafdiensten van Elker en Het Poortje geïntegreerd en ondergebracht in de moederstichting. Per 
juni 2016 is de dochterstichting Viyuna opgericht, ten behoeve van de begeleiding van alleenstaande minderjarige 
vreemdelingen.
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De Raden van Bestuur resp. Raden van Toezicht van moeder- en dochterstichtingen vormen een personele unie. 
Bestuur en toezicht zijn conform wet- en regelgeving en de Governancecode zorg ingericht en voldoen tevens aan de 
Code Goed Bestuur van het onderwijs. Het voornemen is om in 2020 een nadere herstructurering van de organisatie 
te realiseren, passend bij de positionering van onze dienstverlening en ter versteviging van de slagvaardigheid en 
efficiency van organisatie. 

1.2.1 Besturingsmodel
Elker kent een eenhoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur voert conform statuten en reglementen de 
dagelijkse leiding en draagt zorg voor bestuurlijke, juridische, zorginhoudelijke, organisatorische en financiële borging 
van de activiteiten van de stichtingen. De Raad van Bestuur legt verantwoording af over het totale beleid van de 
instelling aan de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur vormt samen met vier concernmanagers het Management 
Team van Elker. 

1.2.2 Medezeggenschapsstructuur
Met ingang van 1 januari 2019 is Elker van drie ondernemingsraden naar één ondernemingsraad gegaan. Een 
samenvoeging die rechtstreeks voortkomt uit de eerdere bestuurlijke fusie tussen de stichtingen en die logisch 
voortvloeit uit de positionering van Elker als één organisatie voor jeugdhulp en onderwijs. Specifiek voor de 
onderwijsfunctie binnen Elker is er één medezeggenschapsraad. De advies- en instemmingsbevoegdheden van 
de ondernemingsraad zijn vastgelegd in de Wet op de Ondernemingsraden (hierna: WOR) en de advies- en 
instemmingsbevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen 
(hierna: WMS). De gemeenschappelijke belangen van cliënten van Elker worden behartigd via de cliëntenraad. De 
advies- en instemmingsbevoegdheden zijn vastgelegd in de Jeugdwet.

Naast de cliëntenraad heeft Elker conform de Jeugdwet een pleegouderraad (hierna: POR). Hierin is aan pleegouders 
informatie- en adviesrecht toegekend voor de met betrekking tot de pleegzorg relevante onderwerpen. Tot slot zijn er 
binnen de afdeling Jeugdzorg Plus en binnen de JJI twee jongerenraden actief. 

1.3 Kerngegevens

1.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering
Elker Jeugdhulp & onderwijs helpt ouders, kinderen, jongeren en scholen in Noord-Nederland bij complexe opgroei-, 
onderwijs- en opvoedvragen door de inzet van (hoog)specialistische hulp. Daarbij sluiten we aan bij wat er al is en 
wat goed gaat en zetten we in overleg met de betrokkenen die hulp in die de grootste kans op verbetering biedt. Dit 
gebeurt zoveel mogelijk ambulant. Indien nodig verzorgt Elker langdurige hulp en onderwijs, eventueel via beschermde 
behandel-, woon- en onderwijsplekken voor kinderen en jongeren. Onze dienstverlening is georganiseerd langs vier 
bedrijfsonderdelen:

Jeugdhulp 
Elker heeft expertise op het gebied van jeugd- en opvoedhulp en hulp rond beschermd en begeleid wonen.  
Wij bieden: 
• (Intensief) ambulant:

• gezins- en jongerenhulp
• spoedhulp
• traumahulp
• woonbegeleiding
• opvoedcursussen
• ouderschap na scheiding

• Daghulp 0 - 12 jaar
• Crisisopvang
• 24-uurshulp en klinische behandelgroepen
• Beschermd wonen
• Pleegzorg
• Gezinshuis
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Elker is tevens aanbieder voor zorg 18+ op basis van contracten met zorgverzekeraars, WMO en centrumgemeenten.

JeugdzorgPlus
Elker biedt JeugdzorgPlus aan jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstige gedragsproblemen. Bij deze jongeren dreigt 
hun ontwikkeling ernstig verstoord te raken en bestaan zorgen rondom de veiligheid van henzelf of hun omgeving. Aan 
opname gaat een machtiging gesloten jeugdzorg of een voorwaardelijke machtiging vooraf.

Justitiële Jeugdinrichting Veenhuizen
De Justitiële Jeugdinrichting is een gesloten inrichting in Veenhuizen voor jongens van 12 tot 23 jaar die een strafbaar 
feit hebben gepleegd of daarvan worden verdacht en hier in voorlopige hechtenis verblijven. 

Portalis
Elker haar onderwijsaanbod bestaat uit voortgezet speciaal onderwijs (cluster 4) en een Leer Werk Voorziening.
• Portalis Keerpunt, verbonden aan de JeugdzorgPlus voorziening van Elker in Groningen;
• Portalis Kortehemmen, verbonden aan Behandelcentrum Woodbrookers in Kortehemmen; 
• Portalis VSO Groningen, niet verbonden aan een behandelinstelling;
• Portalis Veenhuizen, verbonden aan de Justitiële Jeugdinrichting in Veenhuizen;
• Daarnaast bieden wij met Handmade Hopes een Leerwerkvoorziening in Groningen, waarbij wij beschikken over een 

werkplaats en een concept-store in Groningen

1.3.2 Patiënten/cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten

Stichting Elker

2019 2018

Aantal cliënten in zorg Elker Onderaannemers Elker Onderaannemers

Ambulante hulp 2.150 20 2.273

Daghulp 157 1 196

Pleegzorg 660 27 731

24-uurs hulp 214 169 281

WMO 109 2 166

Gefinancierd door derden 115 0 88

 3.405 219 3.735

Capaciteit

Daghulp 63 69

Pleegzorg  430 495

24-uurs hulp 88 75

WMO 20 20
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Stichting Viyuna

2019 2018

Aantal cliënten in zorg

Nidos 29 28

WMO 38 48

Jeugdwet 19 24

 86 100

Stichting Het Poortje Jeugdinrichtingen

2019 2018

Aantal jongeren* JeugdzorgPlus JeugdzorgPlus

Peildatum 1-1-2019 56 55

Instroom 161 194

Uitstroom 188 193

Peildatum 31-12-2019 29 56

Capaciteit en productie JeugdzorgPlus JeugdzorgPlus

Capaciteit 52,5 95

Verzorgingsdagen  15.560 34.752

Gemiddelde bezetting 42,63 47,16

Bezettingspercentage 80,1% 49,9%

*Het aantal groepen is gedurende 2019 afgenomen van 7 naar 4 groepen. 

 

Aantal jongeren* Justitiële 
Jeugdinrichting

Justitiële 
Jeugdinrichting

Peildatum 01.01.2019 38 26

Instroom 222 202

Uitstroom 176 158

Peildatum 31.12.2019 20 37
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Capaciteit en productie Justitiële 
Jeugdinrichting

Justitiële 
Jeugdinrichting

Capaciteit 44 44

Verzorgingsdagen 11.999 15.570

Gemiddelde bezetting 32,87 29,93

Bezettingspercentage 74,7% 69%

Leerlingaantallen Portalis

2019 2018

Portalis Keerpunt 46 24

Portalis Veenhuizen 29 15

Portalis Kortehemmen 42 45

Portalis VSO Groningen 52 55

Medewerkers

PERSONEEL IN LOONDIENST PEILDATUM 31 DECEMBER 2019 

Aantal medewerkers Aantal fte

Elker 666 527,95

Portalis 69 59,89

Totaal 735 587,84

Ziekteverzuim 

Het verzuim is in 2019 stijgend, vooral het middellang- en langverzuim. Ultimo 2019 bedroeg het 12-maandscijfer 8,6%

0
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Klachtencommissie voor cliënten en klachten 
In 2019 is er in totaal 10 keer contact gezocht met de secretaris van de klachtencommissie. 
Dit is een kleine stijging ten opzichte van 2018 (8), in 2017 waren er 4 klachten. Twee keer was er sprake van informeel 
contact. Cliënten wilden informatie en zijn doorverwezen naar het betreffende unithoofd en het AKJ voor hulp en 
ondersteuning. Daarbij is uitgelegd wat de klachtprocedure inhoudt.
Drie klachten zijn behandeld door de klachtencommissie, twee klachten zijn ingetrokken waarvan één klacht 
ingetrokken voor behandeling en één klacht na een gesprek met het unithoofd. Er zijn twee contactmomenten 
geweest die niet hebben geleid tot het indienen van een formele klacht. In twee klachten heeft de commissie zich 
onbevoegd verklaard. Klagers zijn hier door een (voorzitters)beslissing van op de hoogte gesteld en zo mogelijk 
doorverwezen naar de juiste instantie.

1.3.3 Werkgebieden 
Elker is actief in Noord-Nederland, met de provincie Groningen als kerngebied.
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2. Bestuur, toezicht en 
medezeggenschap

2.1 Normen voor goed bestuur

Het governancemodel van Elker Jeugdhulp & onderwijs is ingericht op basis van de Governancecode Zorg en 
aanvullend is de Code Goed Bestuur in het onderwijs gesynchroniseerd. De Raad van Bestuur en Raad van Toezicht 
van de moederstichting en de stichtingen Elker, Het Poortje Jeugdinrichtingen en Viyuna vormen een personele unie.

De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht onderschrijven conform de statuten en reglementen van de stichtingen 
de normen voor goed bestuur en toezicht zoals opgenomen in de Governancecode Zorg en Code Goed Bestuur in 
het onderwijs. Zij streven in de uitvoering van hun taak naar een optimale invulling van deze normen, welke voor hen in 
hoofdlijnen inhouden:
• professioneel en onafhankelijk bestuur en toezicht;
• integer handelen en bevorderen integriteit binnen de instelling;
• transparantie en verantwoording richting belanghebbenden.

De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht richten zich daarbij primair op de belangen van cliënten, de continuïteit 
en professionaliteit van de organisatie en het verantwoord gebruik van publieke middelen. 
De Raad van Toezicht beoordeelt jaarlijks het eigen functioneren en dat van de Raad van Bestuur. In de evaluatie wordt 
tevens de relatie tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur betrokken. De Raad van Toezicht legt extern 
verantwoording af over zijn handelen door goedkeuring te verlenen aan het jaarverslag, inclusief de jaarrekening. 

2.2 Samenstelling en bezoldiging Raad van Bestuur 

Samenstelling Raad van Bestuur 2019

NAAM FUNCTIE NEVENFUNCTIE(S)

Mevr. drs. ing. A.M. Veldhuizen - 
Van ‘t Hul

• Van 01-03-2018 tot en met  
31-12-2019 in dienst als 
voorzitter Raad van Bestuur. 

• Werkzaamheden beëindigd op 
31-08-2019.

• Per 1 januari 2020 bij KvK 
uitgeschreven als bestuurder.

• Lid Raad van Toezicht Treant 
Zorggroep

• Lid Raad van Toezicht Sensire
• Lid Raad van Commissarissen 

Actium

Dhr. H Dijkstra
Van 13 juli tot 3 augustus 2019

• Waarnemend bestuurder Raad 
van Bestuur

• Geen

Dhr. dr. L. Euser
Vanaf 29-07-2019  
waarnemend bestuurder

• Interim bestuurder  
vanaf 29 juli 2019

• Voorzitter Raad van Toezicht van 
De Schoor in Almere.

• Lid van de Raad van Toezicht 
MEEr-Groep in Utrecht, tevens 
lid van de Auditcommissie

• Docent Bestuurskunde NCOI 
Opleidingen

Voor informatie over de bezoldiging van de Raad van Bestuur (in de zin van de Wet normering topinkomens) verwijzen 
wij naar de toelichting in de jaarrekening.
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2.3 Samenstelling, bezoldiging en werkwijze Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht heeft conform de statuten van de stichtingen de volgende taken en bevoegdheden:
Toezicht houden op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting. 
Beoordeling van verzoeken tot goedkeuring van de Raad van Bestuur met betrekking tot een aantal belangrijke 
onderwerpen, waaronder:

• De vaststelling van de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag;
• De vaststelling en wijziging van beleidsplannen;
• Het aangaan of verbreken van duurzame samenwerkingen met rechtspersonen of organisaties;
• Het beleid voor de dialoog met belanghebbenden;
• Zorgdragen voor een goed functionerend bestuur (door benoeming, beoordeling en ontslag van de leden van de 

Raad van Bestuur, vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden);
• Zorgdragen voor een goed functionerend toezicht (door benoeming, beoordeling en ontslag van leden van de Raad 

van Toezicht).

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor maximaal vier jaar. Aftredende leden zijn eenmaal 
herbenoembaar voor maximaal vier jaar. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gebruikgemaakt van 
een profielschets. Leden van de Raad van Toezicht worden op openbare wijze geworven. De leden van de Raad van 
Toezicht ontvangen een vergoeding conform de WNT voor hun werkzaamheden (zie hiervoor jaarrekening). 

De samenstelling van de Raad van Toezicht is als volgt (peildatum 31-12-2019)

NAAM DESKUNDIGHEID HOOFD EN NEVENFUNCTIES

Dhr. P.H. Snijders*
*Uitgetreden 1 januari 
2020

• Voorzitter Raad van Toezicht • Voorzitter VVD regiobestuur Oost
• Vicevoorzitter gebruikers-groep 

PinkRoccade

Dhr. A. van der Heide*
*Uitgetreden 1 oktober 
2019

• Vicevoorzitter (vanaf 1/7/2017)
• Voordracht cliëntenraad
• Zorginhoudelijk, algemeen bestuurlijk

• Eigenaar Van der Heide interim, advies 
en coaching

• Lid Raad van Commissarissen 
woningcorporatie Actium

Mevr. G.C. Bruins Slot*
*Uitgetreden 1 januari 
2019

• Justitie / Juridisch
• Lid Commissie Inhoudelijke 

Ontwikkelingen en Kwaliteit

• Officier van Justitie
• Lid Rekenkamercommissie gemeente 

Noordenveld

Dhr. F.C. van den Berg • Voordracht OR en MR Personeel, 
bedrijfs- en organisatiekundig

• Lid Auditcommissie

• Ondernemer/investeerder
• Bedrijfskundig adviseur
• Lid Raad van Toezicht Domesta 

wooncorporatie

Dhr. J. Dijkstra • Algemeen bestuurlijk, financieel-
economisch

• Lid Auditcommissie

• Directeur Izore
• Directeur Certe
• Voorzitter Raad van Commissarissen 

ENO Zorgverzekeringen
• Voorzitter kwartiermakers stuurgroep 

Anti-Biotica Resistentie Nrd-NL

Mevr. M.C. Timmerman • Algemeen bestuurlijk, (jeugd)
zorginhoudelijk, onderwijs

• Lid Commissie Inhoudelijke 
Ontwikkelingen en Kwaliteit

• Hoogleraar jeugdsociologie aan de 
Rijksuniversiteit Groningen

Mevr. F. Woltjer • Algemeen bestuurlijk, bedrijfskundig 
en organisatieontwikkeling, 
zorginhoudelijk

• Lid Commissie Inhoudelijke 
Ontwikkelingen en Kwaliteit

• Lid Raad van Toezicht AOC Nordwin 
College
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De Raad van Toezicht is in het verslagjaar 2019 in totaal zes keer in vergadering bijeen geweest: vier reguliere 
vergaderingen met de Raad van Bestuur en twee themabijeenkomsten. Daarnaast zijn in het najaar van 2019 twee 
dialoogsessies geweest tussen de Raad van Toezicht, het MT, de OR en de MR. Er is door een afvaardiging van de 
Raad van Toezicht twee keer deelgenomen aan het overleg met de OR (Artikel 24 vergadering). Het jaarlijkse overleg 
tussen de Raad van Toezicht en de cliëntenraad is verplaatst naar 2020 vanwege de tijdelijke onderbezetting van de 
cliëntenraad vanaf de zomer 2019. 

Onderwerpen die in de Raad van Toezicht zijn besproken:
• Vaststellen Honorering Raad van Toezicht 2019
• Bespreking van Kwartaalrapportage en Tertiaalrapportages (2019), waarin aandacht voor inhoudelijke, 

organisatorische en financiële elementen.
• Vaststellen aanpassing statuten
• Goedkeuring van het Jaarverslag 2018 
• Bespreking strategisch huisvestingsplan Elker
• Bespreking organisatieontwikkeling
• Bespreking ontwikkelingen JeugdzorgPlus: de resultaten van het financieel onderzoek EY en de bestuurlijke 

afspraken voor de korte en langere termijn. 
• Bestuurswissel (vertrek zittende bestuurder Veldhuizen en benoeming interim-bestuurder Euser) 
• Bespreken plan van aanpak interim-bestuurder
• Werving van drie nieuwe leden voor de Raad van Toezicht en werving van een nieuwe Voorzitter Raad van Bestuur 

op basis van profielen in een openbare procedure uitgevoerd in nauwe samenwerking met een extern bureau
• Bespreken consequenties Elker van de beëindiging van de subsidierelatie tussen het Rijk en de JJI Veenhuizen 

De Raad van Toezicht werkt met drie commissies: 
• Commissie Kwaliteit en Veiligheid
• Auditcommissie
• Remuneratiecommissie

De commissie Kwaliteit en Veiligheid is drie keer in vergadering bijeen geweest. Onderwerpen die in deze 
vergader ingen aan bod zijn geweest: de jaarstukken 2018 van de cliëntenraad, de vertrouwenspersoon en de 
klachtencommissie. Overzichten van formele klachtenmeldingen en inspectiemeldingen. Ook zijn periodiek actuele 
inhoudelijke onderwerpen aan bod geweest, onder meer aan de hand van bespreking van de landelijk verschenen 
rapporten “De best passende zorg voor kwetsbare jongeren” en “Ik laat je niet alleen” .
De Auditcommissie is vijf keer in vergadering bijeen geweest. Onderwerpen die in deze vergaderingen aan bod zijn 
geweest: Toepassing van vennootschapsbelasting in de sector Jeugdzorg, bespreking van het concept jaarverslag 
2018 en het concept accountantsverslag in aanwezigheid van de accountant, Tertiaalrapportages en de contractering 
van de accountant voor jaarrekening 2019, en de begroting 2020. De Remuneratiecommissie is eenmaal bijeen 
geweest in vergadering. Binnen de Raad van Toezicht heeft in de periode juli – augustus veel onderling overleg 
plaatsgevonden over de bestuurderswisseling. De renumeratiecommissie heeft het vertrek van de bestuurder 
afgewikkeld.

2.4 Principes Governancecode Zorg 2017

2.4.1 Maatschappelijke doelstelling en legitimatie van de zorgorganisatie
De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht onderschrijven conform de statuten en reglementen van de stichtingen 
de normen voor goed bestuur en toezicht zoals opgenomen in de Governancecode Zorg en Code Goed Bestuur in 
het onderwijs. Dit is toegelicht in 3.1.

2.4.2 Waarden en normen
Het vertrouwen in de organisatie is een issue waaraan de Raad van Toezicht sinds de zomer 2019 veel aandacht 
heeft besteed. Onder andere in zijn contacten en overleggen met de ondernemingsraad. Van belang is dat Elker de 
professionele aanspreekcultuur door ontwikkelt. De interim-bestuurder heeft een start hiermee gemaakt via onder 
andere zijn ontmoetingen met medewerkers. 
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De Raad van Bestuur besluit in diens overleg met de directie en het management, de besluitvorming wordt schriftelijk 
vastgelegd en de tegenspraak hierin wordt conform de WOR en de WMCZ uitgevoerd. De verschillende gremia krijgen 
voorgenomen besluiten ter advisering of ter instemming voorgelegd. Er is een klachtenregeling voor medewerkers en 
een vertrouwenspersoon voor medewerkers, deze rapporteert jaarlijks in juli anoniem aan de Raad van Bestuur over 
het afgelopen jaar. Er is een klokkenluiderregeling beschikbaar, die is openbaar en voor alle medewerkers toegankelijk 
via intranet. 

2.4.3 Randvoorwaarden en waarborgen voor invloed van belanghebbenden
Binnen Elker is de medezeggenschap als volgt ingericht. De Raad van Bestuur overlegt structureel conform de 
planning en controlcyclus met medezeggenschapsorganen (cliëntenraad, POR, MR en OR). De onderlinge werkwijze 
is vastgelegd in overeenkomsten met de verschillende gremia en worden jaarlijks herijkt in de scholingsdagen waar 
de Raad van Bestuur aansluit om de onderlinge samenwerking te evalueren. Naast structureel overleg met de gremia 
informeert de Raad van Bestuur ad hoc de voorzitters en dagelijks besturen over bijzonderheden en ontwikkelingen. 

Cliëntenraad 
Eind 2019 is de cliëntenraad opgeheven vanwege het vertrek van de laatste leden uit de cliëntenraad. Dit ten gevolge 
van de beëindiging van de behandeling van de cliënten bij Elker. Elker dient in het kader van de WMCZ en Jeugdwet 
een cliëntenraad te hebben en cliëntparticipatie in te richten. In 2020 wordt opnieuw inrichting gegeven aan 
cliëntparticipatie en een cliëntenraad. Hiertoe wordt in 2020 een voorstel neergelegd. 

Pleegouderraad Elker Pleegzorg
De Pleegouderraad (POR) Elker is er om op beleidsmatig niveau de belangen te behartigen van de pleegouders 
van Elker Pleegzorg. De POR bestaat thans uit pleegouders met verschillende pleegzorgachtergronden zoals 
bestand-, netwerk- en crisispleegzorg. In 2019 is de POR uitgebreid met een netwerkpleegouder. Deze uitbreiding 
vormt een goede aanvulling voor het adviesorgaan van Elker. Ook is de POR betrokken bij het Landelijk Overleg 
PleegOuderRaden (LOPOR).

De POR heeft in 2019 gebruikgemaakt van haar adviesrecht in diverse zaken die bij Elker aan de orde waren.  
Te denken valt bijvoorbeeld aan het aftreden van de voorzitter van Raad van Bestuur en van een aantal leden van de 
Raad van Toezicht. De voorzitter van de POR heeft deelgenomen in de adviescommissie bij het aanstellen van leden 
van de Raad van Toezicht en bij het opstellen van de profielschets voor de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur 
aan het einde van het verslagjaar en het begin van 2020.

Daarnaast is de POR in 2019 door de gedragswetenschapper van de afdeling Pleegzorg geïnformeerd over de 
onderzoeken met betrekking tot Breakdowns (een voortijdige, onverwachte en negatieve uitplaatsing) en het effect 
van interventie ‘Specialistische begeleiding/behandeling Pleegzorg’. Dit jaar wordt de POR nader over de uitkomsten 
geïnformeerd. 

Met de kwaliteitsadviseur van Elker heeft de POR nauw contact met betrekking tot (het wijzigen van) de protocollen 
en maakt de POR, indien dit nodig is, gebruik van het adviesrecht. In 2019 heeft de POR over het protocol “Weglopers” 
een advies afgegeven. 

Met betrekking tot de C-toets heeft de POR dezelfde vragen aangehouden als in de vorige toets, om tot een 
vergelijking te komen. 

Jongerenraad
Binnen de Justitiële Jeugdinrichting en op de afdeling JeugdzorgPlus zijn jongerenraden ingesteld. De jongerenraden 
zijn dynamische overlegorganen. Het streven is om een jongere van elke groep in de jongerenraad te hebben. Binnen 
de jongerenraad worden met name onderwerpen besproken die rechtstreeks van invloed zijn op het verblijf van de 
jongeren binnen de afdeling JeugdzorgPlus en de Justitiële Jeugdinrichting. Daarbij is onderwijs ook een belangrijk 
onderwerp. Een afvaardiging van de cliëntenraad is regelmatig aanwezig bij de vergadering van de jongerenraden om 
op die manier ook als cliëntenraad goed geïnformeerd te blijven. 
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Onderwerpen die in 2019 besproken zijn: 
• Gevolgen voor de jongeren van de sluiting van de Justitiële Jeugdinrichting
• Samenstelling maaltijden op de leefgroep 
• Aanbod onderwijs 
• Aanbod activiteiten  
• Verlofevaluatie
• Meedenken met PBS/ invulling voor beloningssysteem
• Jongeren zijn geïnterviewd voor een boekje “survivalgids” voor en door jongeren

Ondernemingsraad (OR) en medezeggenschapsraad (MR)
De binnen Elker functionerende ondernemingsraad en medezeggenschapsraad (hierna: medezeggenschapsorganen) 
zijn gekozen en voeren de taken uit conform de WOR, WMS en de vastgestelde reglementen. De 
medezeggenschapsorganen voeren zeswekelijks overleg met de Raad van Bestuur. In 2019 zijn onderstaande 
onderwerpen besproken in de Overlegvergadering van de OR met de Raad van Bestuur.
• Strategische huisvesting/vastgoed
• Functiehuis
• Contract JeugdzorgPlus Groningen/Drenthe
• Samenwerking / aanbesteding Friesland
• Project Spoed voor Jeugd (samenwerking tussen Accare, Molendrift, Lentis en Elker)
• Sluiting JJI Veenhuizen
• Verlofbeleid
• Employability
• Organisatieontwikkeling/reorganisatie
• Financiële problematiek Elker
• Onderwerp externe inhuur komt regelmatig terug
• Ziekteverzuim
• Juridische fusie 
• Proces nieuwe bestuurder 

De ondernemingsraad heeft ingestemd met “rookvrij Elker”, achterwachtregeling, gesprekscyclus 
functioneringsgesprekken, employability, verlofbeleid en harmonisatie van de gedragscode. De ondernemingsraad 
heeft de Raad van Bestuur advies uitgebracht over de voorgenomen besluiten ten behoeve van het oprichten 
van de Vakgroep Inhoud & Wetenschap, de herinrichting bestuursbureau, cliëntadministratie en zorgcontrol, het 
managementstatuut, sluiting JJI Veenhuizen, benoeming interim bestuurder, implementatie MoreCare4 en strategische 
huisvesting. Daarnaast adviseerde zij de Raad van Toezicht over het voornemen ontslag bestuurder.
De medezeggenschapsraad van Portalis heeft in 2019 de Raad van Bestuur geadviseerd op de voorgenomen besluiten 
ten aanzien van de praktijkschool Fryslân, de aanstelling van de interim teamleider op de locatie Kortehemmen, 
vakgroep Inhoud & Wetenschap, proces ontslag bestuurder, aanvullende grote thema’s en de activiteitenplanning. 

De medezeggenschapsraad stemde in met de verzoeken van de Raad van Bestuur op de voorgenomen besluiten 
over de gesprekscyclus, het formatieplan, de nieuwe perspectieven van Portalis, rookvrij Elker, fusie, gedragscode, 
vakantieregeling personeel, de schoolgids en urenberekening onderwijstijd. 

Externe stakeholders 
In 2019 zijn meerdere bijeenkomsten geweest met stakeholders. De Raad van Bestuur heeft in 2019 regelmatig 
overleg gevoerd met de bestuurders van collega-instellingen in de provincie. Directie en management hebben drie 
stakeholderbijeenkomsten gehouden, één aan de Hoogeweg met de gemeenteraad van Midden-Groningen en een 
andere bijeenkomst was op het MKD in Veendam met de gemeenteraad Veendam. In beide bijeenkomsten hebben de 
gemeenteraden een beter beeld gekregen van wat Elker doet en hoe het hele afstemmingstraject tussen de sociale 
teams en het team Aanmelding & Advies van Elker verloopt. Daarnaast is er in mei een bijeenkomst geweest aan de 
Hoogeweg waar alle wethouders Jeugd van de provincie Groningen en Drenthe bij aanwezig waren. De 18 aanwezige 
wethouders vonden het erg interessant om te zien hoe de jongeren hier wonen, behandeld worden en werken aan 
perspectief. Daarnaast hebben de Raad van Bestuur, accountmanager en leidinggevenden contact onderhouden met 
wethouders van de afzonderlijke gemeenten. 
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Op de locatie Hoogeweg is er tweemaandelijks overleg met de wijkbewoners, het zogenaamde Naburenoverleg. 
Hierin worden onderwerpen als overlast voor de buurt en dergelijke besproken en worden de bewoners van de wijk 
geïnformeerd over ontwikkelingen binnen Elker.

Aan locatie Haydnlaan heeft vorig jaar twee keer een overleg met de wijk plaatsgevonden naar aanleiding van het 
aangepaste rookbeleid en signalen met betrekking tot overlast van de jongeren. Genodigden waren de buren in 
de directe omgeving, wijkagenten en medewerkers van WIJ Groningen. Een aantal collega’s heeft verteld over de 
ontwikkelingen op de behandelgroepen, het rook- en gezondheidsbeleid. Ook is er een prettig en open gesprek 
gevoerd over de ervaren klachten en wat Elker hieraan kan doen of reeds doet. 

Ook zijn er gedurende het jaar meerdere bijeenkomsten georganiseerd voor verwijzers over crisis/spoedhulp 
tijdens de Week tegen Kindermishandeling, een informatiemiddag Hulp bij Scheiding en een informatiebijeenkomst 
traumasensitief werken. Daarnaast verstuurt Elker zes keer per jaar een e-mailnieuwsbrief naar stakeholders en 
verwijzers om hen te informeren over de ontwikkelingen bij Elker. 

2.4.4 Invulling naleving Governancecode Zorg 2017
De Raad van Bestuur voert conform statuten en reglementen de dagelijkse leiding en draagt zorg voor bestuurlijke, 
juridische, zorginhoudelijke, organisatorische en financiële borging van de activiteiten van de stichtingen. De Raad van 
Bestuur legt verantwoording af over het totale beleid van de instelling aan de Raad van Toezicht.

In 2019 heeft door het vertrek van de bestuurder, wijzigingen in de samenstelling van de Raad van Toezicht geen 
zelfevaluatie kunnen plaatsvinden. De zelfevaluatie van de Raad van Toezicht staat gepland in juli 2020. In een 
startbijeenkomst van de Raad van Toezicht in diens nieuwe samenstelling wordt er geëvalueerd en een visie op 
toezicht opgesteld. 

2.4.5 Besturing gericht op de maatschappelijke doelstelling
In het najaar van 2019 heeft Elker een start gemaakt met het opnieuw verwoorden van haar maatschappelijke 
doelstelling. Dit is in 2020 uitgemond in het strategisch meerjarenperspectief van Elker.

Binnen de Raad van Toezicht alsmede binnen het MT staat de bedoeling van de organisatie centraal: dat is het ijkpunt 
voor besluiten van Elker. Dit is onder andere tot uiting gekomen bij de vaststelling van het Strategisch Vastgoedplan 
van Elker. 

De interim-bestuurder heeft de Raad van Toezicht via voortgangsverslagen op de hoogte gehouden van de externe en 
interne ontwikkelingen van Elker respectievelijk de uitvoering van zijn opdracht. Sinds zijn aantreden vergadert het MT 
in nieuwe samenstelling, dit wil zeggen: inclusief de inhoudelijke managers, elke 14 dagen. In de MT-vergaderingen zijn 
onder andere de maandrapportages steeds geagendeerd. De interim-bestuurder voert periodiek werkoverleg met de 
leden van het MT over de voortgang binnen het organisatieonderdeel waarvoor zij verantwoordelijk zijn. De begroting 
voor 2020 is eind 2019 opgesteld vergezeld van een uitvoerige toelichting, het zogenaamde Begrotingsboek en begin 
2020 vastgesteld.

Om de financiële en cliëntregistratie in de jeugdhulp te optimaliseren qua inhoud en proces is sinds september 2019 
een internal auditor binnen Elker actief, die periodiek rapporteert aan de Raad van Bestuur. Voor het jaar 2020 heeft 
de interim-bestuurder een auditplan vastgesteld. Ten slotte voert de interim-bestuurder wekelijks overleg met de 
interim-manager HR en Finance , de interim-controller en de interim strategisch HR-adviseur over de voortgang van de 
bedrijfsvoering van Elker, onder andere over meerjarenraming liquiditeit. 

2.4.6. Toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling (verslag van de Raad van Toezicht)
De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht bij Elker zijn:
• Toezicht houden op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting;
• Beoordeling van verzoeken tot goedkeuring van de Raad van Bestuur met betrekking tot een aantal belangrijke 

onderwerpen;
• Het aangaan of verbreken van duurzame samenwerkingen met rechtspersonen of organisaties;
• Zorgdragen voor een goed functionerend bestuur;
• Zorgdragen voor een goed functionerend toezicht.
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De kwaliteit en onafhankelijkheid van de Raad van Toezicht wordt geborgd in de statuten en het reglement Raad 
van Toezicht. Hierin zijn onder andere (her)benoeming, schorsing en ontslag van leden van de Raad van Toezicht 
vastgelegd. Er is een algemeen profiel Raad van Toezicht en beschrijving van de specificaties voor de verschillende 
deskundigheden binnen de Raad. Bij het ontstaan van een vacante positie in de Raad wordt in de Raad van Toezicht 
het specifieke profiel voor de openstaande positie bijgesteld naar deskundigheden, vaardigheden en diversiteit die 
vereist is conform de Governancecode. 
De bezoldiging van de Raad van Toezicht is niet afhankelijk van de (financiële) resultaten van de zorgorganisatie en is 
passend bij de maatschappelijke positie van de zorgorganisatie conform de WNT. Dit is toegelicht in 3.3.
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3. Algemeen beleid

3.1 Visie, strategie en meerjarenbeleid

Binnen de context van een transformerende jeugdzorg in combinatie met een toenemende druk op de financiering als 
gevolg van krappere overheidsbudgetten, heeft Elker eind 2019 een basis gelegd voor haar toekomstvisie. Bedoeld 
als inspirerend kader en leidraad voor cruciale (strategische) keuzes die in 2020 gemaakt moeten worden, vanuit een 
heldere opvatting op de identiteit van onze organisatie. 

In dat kader is de missie van Elker als volgt verwoord: 
Onze drijfveer is om hulp te bieden aan kinderen, jongeren en hun ouders, zodat elk kind veilig opgroeit en zich kan 
ontwikkelen. Wij richten ons op het creëren van perspectief en deelname aan de samenleving. In het behandelen, 
onderwijzen en begeleiden maken wij het verschil!
Elker werkt daarbij vanuit de volgende visie:

Algemeen
• Elk kind, jongere en gezin en systeem verdient perspectief
• De professional heeft handelingsruimte om in samenwerking met ouders en het kind/de jongere dat te doen wat

nodig is voor het gewenste resultaat

Jeugdhulp
• De beste plek voor een kind of jongere om op te groeien is thuis. Als dat thuis niet mogelijk is creëren we een goed

(tijdelijk) alternatief
• “Thuis” is onderdeel van effectieve behandeling en begeleiding. Een passende onderwijsplek is hiermee losmakelijk

verbonden
• Behandelen en begeleiden vanuit het perspectief van het kind in samenspraak met de ouder/opvoeder
• Kort als het kan, langer durend en intensiever als het moet

Onderwijs
• De beste plek voor een kind is zo regulier mogelijk onderwijs dicht bij de mogelijkheden van het kind. Als dat

onderwijs niet te realiseren is, dan hebben of creëren wij een gespecialiseerd onderwijsaanbod op maat
• Onderwijs vindt plaats vanuit het perspectief van het kind. Leerlingen zijn indien mogelijk altijd betrokken bij het

inrichten van hun onderwijsprogramma. Daarbij werken we altijd nauw samen met ouders/verzorgers
• Voor elke leerling werken we aan een passend vervolgonderwijs of werk/dagbesteding

En doen dat vanuit en gericht op onderstaande kernwaarden (vijf V’s): 
• Vertrouwen
• Vakmanschap
• Verbinding
• Verantwoordelijkheid
• Veiligheid
De kernactiviteiten die voortvloeien uit de kernwaarden van Elker zijn:
• Het bieden van hoogwaardige (hoog) specialistische hulp bij complexe opvoed-, opgroei-, behandel- en

onderwijsvraagstukken aan kinderen en jongeren tussen 0 en 27 jaar en hun gezin (-systeem) in het noorden van
Nederland met de regio Groningen als primair werkgebied.

• Het behandelen, begeleiden en onderwijzen van kinderen en jongeren met ingewikkelde gedragsproblemen
gericht op hun (maatschappelijk) perspectief en deelname aan de samenleving.

• Het creëren van samenhang in de behandeling en begeleiding enerzijds en onderwijs anderzijds voor kinderen
en jongeren met gedragsproblemen.

• In samenwerking draagt Elker vanuit haar expertise en vakmanschap bij aan de verdergaande transformatie van
jeugdhulp en speciaal onderwijs gericht op optimalisatie van het zorglandschap en van passend onderwijs. Elker
toont zich betrokken bij de brede maatschappelijke opdracht, neemt hierin haar verantwoordelijkheid en neemt
het waar mogelijk en gepast het voortouw als expert op het bied van specialistische hulp bij complexe opvoed-,
opgroei- en onderwijsvraagstukken.
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3.2 Algemeen beleid en belangrijke gebeurtenissen in het 

verslagjaar

3.2.1 Veranderopgaven organisatie
In de eerste helft van 2019 is voorgesorteerd op drie grote dossiers: een juridische herstructurering, aanpassing van 
de organisatiestructuur (organisatieontwikkeling) en strategische heroriëntatie op de huisvesting van Elker. Door het 
onvoorziene vertrek van de Voorzitter van de Raad van Bestuur medio juli 2019, zijn de ingezette veranderingen na 
een korte pauzesituatie, onder leiding van de nieuw aangetreden bestuurder, opgepakt en in aangepaste vorm en visie 
verder ontwikkeld. Besluitvorming en resultaten staan gepland in 2020. 

3.2.2 Naamgeving
Vanaf 1 juli 2019 hanteert de instelling één merknaam: Elker Jeugdhulp & onderwijs. De naamgeving van de 
afzonderlijke stichtingen is niet veranderd. Deze nieuwe merknaam past bij de ambities van Elker in de veranderende 
markt voor jeugdhulp en speciaal onderwijs. Naast de impact voor (aangepaste) huisstijl en communicatie uitingen, is 
er ook impact op verdere integratie van de samenstellende onderdelen binnen de organisatie. Daarmee verdwijnen 
bestaande namen als Juvaid en Wilster. In verband met de herkenbaarheid van de school voor met name externe 
leerlingen en in verband met de naam van de school in de systemen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap en de Inspectie Onderwijs, blijft de naam van Portalis gehandhaafd. Portalis is hierdoor de nieuwe naam 
van de scholen van Elker Jeugdhulp & onderwijs.

3.2.3 Transformatie JeugdzorgPlus
Elker biedt JeugdzorgPlus, de zwaarste vorm van jeugdhulp. Elker onderscheidt zich van andere instellingen 
voor JeugdzorgPlus door de korte verblijfsduur. Daarnaast slaagt het Servicepunt JeugdzorgPlus - een 
samenwerkingsverband van ketenpartners in het Noorden - erin voor een groot aantal kinderen een alternatief te 
vinden voor een gesloten plaatsing. Zowel regionaal als landelijk staat de transformatie van JeugdzorgPlus hoog op 
de agenda. Deze transformatie is mede ingegeven door de beweging naar nul. Een en ander is landelijk neergelegd 
in de rapporten ‘De best passende zorg voor kwetsbare jongeren’ en ‘Ik laat je niet alleen’. Elker participeert in het 
landelijke bestuurlijke platform JeugdzorgPlus van Jeugdzorg Nederland. Met de contractpartners rond JeugdzorgPlus 
is in 2019 uitvoerig gesproken over met name financiering (financierbaarheid) en inhoudelijke doorontwikkeling zoals 
die momenteel landelijk in gang is gezet. Met daarbij een beweging naar minder geslotenheid en meer en meer inzet 
op kleinschalige voorzieningen. Afgesproken is om in gezamenlijkheid (RIGG, JHRD en Elker) een toekomstvisie en 
uitvoeringsplan te realiseren en aan te sturen op bestuurlijke besluitvorming hierover medio 2020. 

3.2.4 Besluit Rijk tot sluiting van de JJI in Veenhuizen
In het kader van een landelijke stelselwijziging Jeugd en de wens om de capaciteit van de Justitiële Jeugdinrichtingen 
(JJI) in heel Nederland te verkleinen, heeft de Minister van Rechtsbescherming in juni 2019 besloten dat de JJI van 
Elker in Veenhuizen per 1 januari 2021 gesloten wordt. Dat betekent dat er een gedwongen reorganisatie volgt en dat 
de medewerkers die op deze locatie werken boventallig worden. Voor hen zal het Sociaal Plan gaan gelden. In de 
tweede helft van 2019 zijn hiervoor de voorbereidingen getroffen, inclusief een adviesaanvraag OR. In samenwerking 
tussen Elker en de Dienst Justitiële Inrichtingen wordt constructief toegewerkt naar een verantwoorde afbouw, waarbij 
ook gesproken wordt over herplaatsingsmogelijkheden van personeel binnen DJI. Tegenover de sluiting van de JJI 
staat dat de minister in het kader van de beoogde stelselwijzing ook wil investeren in een kleinschalige regionale 
voorziening (KV), te beginnen in de regio’s waar JJI’s verdwijnen (Noord en Zuid). Het ministerie wil daarmee in de 
regio een combinatie realiseren tussen strafrechtelijke plaatsen en civielrechtelijke plaatsen. De voorbereidingen 
voor een dergelijke Gecombineerde Kleinschalige Voorzieningen zijn in mei 2020 gestart. Elker participeert daarin. 
Belangrijk aandachtspunt is de financiering; zal deze alle kosten dekken. Op basis van een definitief plan (met doelen 
en financiering) zal Elker beslissen over de start van een dergelijke voorziening in 2021.

3.2.5 Onderwijs
Sluiting van de JJI betekent ook dat de onderwijslocatie in Veenhuizen worden opgeheven. Daar staat tegenover dat 
de groei van het aantal externe leerlingen in Groningen (niet gebonden aan verblijf in een jeugdzorginstelling) zich 
onverminderd doorzet. 

Er is veel vraag naar de specifieke onderwijskennis van Elker. Voorbeelden daarvan zijn: BOOG en het MKD. 
Bij Behandeling en Ondersteuning in Onderwijs/Opvang en Gezin (BOOG) wordt door een team van ambulant 
hulpverleners in de hele provincie Groningen en in de randgemeenten van Drenthe behandeling geboden aan 
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kinderen in de basisschoolleeftijd. Het doel hierbij is het versterken van vaardigheden van het kind en/of de leerkracht, 
behoud en/of toeleiding naar onderwijs en opvoedondersteuning aan ouders. Tevens is het Medisch Kinderdagverblijf 
(MKD) een plek waar specialistische (onderwijs)kennis is gebundeld. Binnen het MKD worden kinderen tot 6 jaar met 
bijvoorbeeld een ontwikkelingsachterstand en/of gedragsproblemen kortdurend behandeld in combinatie met het 
aanbod van onderwijs, welke in samenwerking met het RENN4 wordt verzorgd. Dit alles met de visie dat ieder kind 
het recht heeft om binnen zijn/haar mogelijkheden deel te nemen aan onderwijs. In samenwerking met de Gemeente 
Midden-Groningen worden er preventief medewerkers van Elker ingezet op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en 
scholen ter ondersteuning van professionals. Een ander voorbeeld is uitbreiding van de inzet in het Orthopedagogisch 
Didactisch Centrum (OPDC) in Drachten en 5 trajecten in scholen waarbij ondersteuning wordt verleend aan interne 
zorgstructuur en de aanpak van leerlingen met een zware ondersteuningsvraag op de gedragsmatige kant.

3.2.6 Spoed voor Jeugd Groningen
In juni 2019 heeft Elker als kernpartner samen met andere (Groningse) jeugdzorgaanbieders, de Groninger gemeenten 
en JB Noord een intentieverklaring opgesteld en ondertekend over de vorming van een gezamenlijke crisisdienst 
in Groningen. Deze integrale crisisdienst is bedoeld voor kinderen en jongeren en hun directe omgeving die in de 
provincie Groningen wonen en te maken hebben met een crisissituatie. Beoogd wordt om een ketenbrede aanpak 
en verbetering te realiseren van de crisishulp. Vanaf de tweede helft van 2019 is invulling gegeven aan de concrete 
vorming en realisatie per 1 juli 2020. Het convenant werd medio 2019 ondertekend, waarna is gewerkt aan een 
Businesscase en zekerheid over financiering. 

3.2.7 Positionering Elker ten aanzien van (hoog)specialistische jeugdhulp in Friesland
Eind 2018 ondertekende Elker het Convenant Hoogspecialistische jeugdhulp Friesland, tezamen met zes collega-
aanbieders en de twintig Friese gemeenten. In de tweede helft startte het Sociaal Domein Friesland de aanbesteding 
Hoogspecialistische jeugdhulp. De gedachte was dat de zeven aanbieders als consortium zouden intekenen op 
deze aanbesteding. In het najaar 2019 besloot Elker niet mee te doen in dit consortium en als onderaannemer 
te participeren met het oog op met name het desgevraagd verlenen van JeugdzorgPlus aan Friese jongeren. 
Elker onderhoudt hierover goede contacten met Jeugdhulp Friesland, met name ook wat betreft de transformatie 
JeugdzorgPlus.

3.2.8 Multidimensionale FamilieTherapie (MDFT)
De samenwerking van de afdeling MDFT met Verslavingszorg Noord-Nederland, Ambiq en de interne samenwerking 
met JeugdzorgPlus in het kader van de transformatieopdracht krijgt steeds meer vorm. Inzet is om met onze 
hulpverlening dichter aan te sluiten op het sociale systeem en daadwerkelijke hulp in de directe omgeving te bieden. 
Ook ter voorkoming van instroom in JeugdzorgPlus. Kracht van MDFT is dat zij op meerdere domeinen werken (ouders, 
jongere, school, omgeving en verblijf). Hierdoor ontstaan er korte en intensieve lijnen met het cliëntsysteem en andere 
betrokkenen daar omheen. Werkzaam in en met een doelgroep dat op het randje van open-gesloten balanceert. 
MDFT is een evidenced based product en draagt bij aan een mooie rol in het Servicepunt JeugdzorgPlus om 
opname in JeugdzorgPlus te voorkomen dan wel te verkorten. Ook daar vindt een mooie samenwerking plaats met de 
ketenpartners zoals JB Noord en gemeenten. 

3.2.9 Kleinschalige voorziening Moesstraat
In 2019 is Elker samen met Factor 5 gestart met een kleinschalige voorziening in de Moesstraat. Beide organisaties 
signaleerden een groep jongeren die onvoldoende bediend kon worden door de beschikbare zorg in de keten. Het 
gaat om een kwetsbare doelgroep die al meerdere jaren in de hulpverlening bekend is, maar waar geen passende 
voorziening voor gevonden kon worden. Enerzijds heeft deze groep baat bij de gespecialiseerde hulpverlening van 
Elker, maar anderzijds vragen zij ook om een vorm van begeleiding voor langere duur richting (meer) zelfstandigheid. 
Daarom is Elker deze samenwerking met Factor 5 aangegaan. Factor 5 is sterk in het bieden van langdurige 
begeleiding, terwijl de kracht van Elker ligt op het gebied van specialistische behandeling en begeleiding. 

De kleinschalige voorziening in de Moesstraat is de start of een voortzetting van een (behandel)traject. Een deel 
van de jongeren aan de Moesstraat heeft een behandeltraject (deels) afgerond en is daardoor klaar om door te 
stromen. Bij deze jongeren is de basis gelegd binnen een gesloten/open driemilieuvoorziening of behandelgroep. De 
behandeling moet verder bestendigen en het trainen van vaardigheden dient voortgezet te worden. 
Er kan ook rechtstreekse instroom plaatsvinden als een jongere deze context nodig heeft, weinig tot geen motivatie 
heeft voor behandeling en waarbij uitval van hulpverlening, plaatsing in JeugdzorgPlus en het wisselen van organisaties 
voorkomen kan worden. 
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In de aanpak en benadering staat normaliseren en de jongere centraal. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden en 
kwaliteiten van de jongere en wordt systemisch samengewerkt met alle betrokken partijen. Hierbij gaat het om ouders, 
familie, steunfiguren, vrienden, verwijzers, ketenpartners, onderwijs en/of dagbesteding. De begeleiding bestaat uit 
dagelijkse opvoeding en begeleiding bij onderwijs, dagbesteding en vrijetijdsbesteding. De begeleiding is gericht op 
onder meer het leren van structuur en regelmaat, sociale vaardigheden/verbreden sociaal netwerk en het aanleren 
van praktische vaardigheden voor het versterken van de autonomie. De begeleiding wordt op maat geboden; doen 
wat nodig is. Soms licht en soms intensief, altijd afgestemd op de hulpvraag en mogelijkheden van de individuele 
jongere. De aanpak en benadering aan de Moesstraat is gericht op vertrouwen, het durven aangaan van een relatie en 
continuïteit in de woonplek en begeleiding. De Moesstraat biedt de mogelijkheid om meer kleinschalig en individueel 
te werken met jongeren, waarbij Elker kan bewegen tussen afstand en nabijheid. Dit wordt gedaan door een combinatie 
van aanwezigheid en toezicht van begeleiding en tegelijkertijd het maken van individuele afspraken, waarbij de jongere 
een deel eigen regie heeft.

3.2.10 Trajectzorg richting zelfstandig wonen
Elker biedt binnen de afdeling Beschermd Wonen en de Trainingshuizen trajectzorg richting zelfstandig wonen. 
Dit wordt gedaan in samenhang met de afbouw  JeugdzorgPlus, de behandelgroepen, de afdeling ambulant en de 
meer zelfstandige woonvormen van Beschermd Wonen. Daarnaast wordt hierin ook samengewerkt met betrokken 
ketenpartners zoals FACT, Factor 5 ,Flinq, VNN en GGZ instellingen. Trajectzorg omvat het inrichten van het zorgtraject 
ten dienste van de jongere. Elker realiseert dit middels Kleinschalige Voorzieningen door de cliënt zo weinig mogelijk 
van verblijfsplek naar verblijfsplek over te laten gaan en de betrokken hulpverlener mee te laten gaan met de jongere 
wanneer deze wel verhuist. De overgangen die plaatsvinden worden zo zorgvuldig mogelijk ingericht, waarbij de 
cliëntvraag centraal staat. Indicaties worden afgeschaald bij een afnemende hulpvraag. In 2019 is er gestart met een 
onderzoek naar vijftien cliënten die deze vorm hebben doorlopen; hoelang deze gebruik hebben gemaakt van de zorg, 
van welke zorg en hoeveel dit heeft gekost. Aan de hand hiervan wordt er verder gekeken naar trajectfinanciering. Dit 
wordt verder uitgewerkt in 2020.  

3.2.11 Monitor Pleegzorg
Elker is in april 2019 met 5 pleegzorgwerkers gestart met het uitproberen van de Monitor Pleegzorg. In juni 2019 heeft 
Elker dit geëvalueerd. De ervaringen waren positief en besloten is de monitor te gaan gebruiken bij elke jaarlijkse 
evaluatie. In eerste instantie alleen voor de hulpverleningsvariant van pleegzorg. In september zijn de resultaten van de 
pilot teruggekoppeld tijdens een teambijeenkomst. Dit was meteen de kick-off voor het algemene gebruik.
De proef met de Monitor Pleegzorg is geslaagd en dit instrument wordt daarom nu breed ingevoerd. De Monitor 
Pleegzorg helpt pleegzorgbegeleiders om de ontwikkeling van een pleegkind te volgen en de risico’s op een 
voortijdige afbreking van de plaatsing - een breakdown - in beeld te brengen. De gegevens die Elker met behulp van 
de monitor genereert, worden gebruikt om de pleegzorgbegeleiding verder te verbeteren. Ook wordt de informatie uit 
de landelijke benchmark daarbij gebruikt.

3.2.12 Nieuw Cliëntinformatiesysteem
In juli 2019 is op basis van een uitgewerkte businesscase besloten over te stappen van het huidige 
Cliëntinformatiesysteem USER naar MoreCare4. Het huidige systeem voldoet niet aan de wensen en bovendien zijn de 
structurele kosten voor USER hoog. Diverse Cliëntinformatiesystemen zijn onderzocht op geschiktheid en MoreCare4 
kwam als beste naar voren. De ambitie is om 1 oktober 2020 over te stappen van USER naar MoreCare4.

3.2.13 HKZ
De jaarlijkse audit in het kader van het HKZ-keurmerk heeft een zeer positief resultaat opgeleverd. Dit jaar hebben 
de auditoren, op basis van de begin september 2019 uitgevoerde audit, geen enkele nieuwe minor (verbeterpunt) 
aangereikt. Oftewel: Elker werkt conform de HKZ-kwaliteitsrichtlijnen. Een mooie prestatie waar Elker als organisatie 
trots op is.

3.2.14 Voorbereiding reorganisatie Elker
Naast het vormgeven van een algemene Toekomstvisie voor Elker en het nemen van een besluit over aanpassing van 
de concernstructuur, zijn eind 2019 ook de voorbereidingen getroffen voor een reorganisatie van de ondersteunende 
diensten. Een verbetertraject ten behoeve van het proces van aanmelden tot zorgverlening vindt begin 2020 plaats.
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3.2.15 Sociaal Plan
Op 7 oktober 2019 werd met de vakbonden overeenstemming bereikt over het verlengen van de looptijd van het 
vigerende Sociaal Plan met twee jaar.

3.3 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap

In het concept inkoopbeleidsplan staat het volgende over duurzaamheid/ MVO geschreven:
Elker heeft aangegeven dat zij naast het leveren van kwalitatief goede en veilige zorg ook waarde hecht aan 
duurzaamheid. Met duurzaam inkopen wordt bedoeld het toepassen van milieu- en sociale criteria bij het 
inkoopproces, met als doel de daadwerkelijke levering van producten, diensten of werken die aan deze milieu- 
en sociale criteria voldoen. Met sociale aspecten wordt bijvoorbeeld gedoeld op arbeidsomstandigheden, zoals 
het vermijden van kinderarbeid. Bij milieuaspecten gaat het om het effect van het product op het milieu, bijvoorbeeld 
door energie- of materiaalgebruik.

Uitgangspunt hierbij is: inkoop inventariseert bij aanbestedingen die zich daarvoor lenen, wat de markt te bieden 
heeft op het gebied van duurzaamheid en welke kosten daaraan verbonden zijn. Daarnaast geldt dat voor het 
totaal aan duurzaam inkopen de TCO niet substantieel mag stijgen. In inkoop- en aanbestedingstrajecten wordt in 
selectiecriteria, minimumeisen en in contractbepalingen gekeken naar het uitsluiten van niet-duurzame producten en 
diensten.

Op milieugebied voert Elker reeds een aantal zaken uit:

Registraties
Elker registreert jaarlijks:
• Energieverbruik van elektra (kWh), aardgas (m3);
• Waterverbruik in m3;
• Afvalcijfers (kg of m3) per afvalstroom.

In 2019 heeft dit ertoe geleid dat Elker geïnvesteerd heeft in energiezuinige verlichting. Daarnaast aanschaf van alleen 
nog apparatuur (ICT-apparatuur, bruin- en witgoed) met een laag energieverbruik (hoogste energieklasse).

Afvalpreventieplan
Elker is gestart met een afvalpreventie, waarin een aantal preventiemaatregelen zijn benoemd:
• opnemen van inkoopeisen die later ongewenst afval voorkomen (leveranciers moeten afval meenemen en op 

milieuvriendelijke wijze afvoeren);
• reductie van verpakkingsmaterialen;
• vervangen gevaarlijke grondstoffen door milieuvriendelijke grondstoffen.

Catering en voeding
Elker is gestart met een preventieplan om de hoeveelheid swill (voedselafval) te beperken:
• afspraak voor stuksverpakking in plaats van grootverpakking;
• bewustwording bij groepen over budgetten;
• de keuzemogelijkheden tussen verschillende ingrediënten beperken.

Duurzame reinigingsmiddelen voor reinigen ruimten en sanitair 
Zowel Elker als het schoonmaakbedrijf maken alleen gebruik van minder milieubelastende reinigingsmiddelen. Deze 
voldoen aantoonbaar aan de eisen van EU Ecolabel of Nordic Swan.
Bij ICT- en telefonieproducten wordt er gekeken naar energy-star eisen, functies voor energiebeheer (slaapstand). Bij 
de reproductieapparatuur wordt fse-papier gebruikt en staat de apparatuur default ingesteld op zwart-wit afdrukken.

Los van het inkoopbeleid is er in 2019 een werkgroep duurzaamheid geïnstalleerd met vertegenwoordigers uit diverse 
onderdelen van de organisatie. Hieruit zijn een aantal initiatieven voortgevloeid, zoals minder vlees op de groepen aan 
locatie Haydnlaan en inzet van herbruikbare waterflessen.
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3.4 Naleving gedragscodes

De gedragscodes van de stichtingen zijn voor alle medewerkers toegankelijk via intranet. Eind 2018 is de Appical-app 
geïntroduceerd, dit is een on boarding app voor nieuwe medewerkers en daar staat ook de gedragscode in. Sindsdien 
krijgen alle nieuwe medewerkers bij indiensttreding toegang tot deze app. Hiermee wordt het Elker-gevoel bevorderd 
en gestimuleerd. In de eerste helft van 2019 is veel tijd gestoken in het toewerken naar één organisatie. Onder de 
noemer Samen1 is het hele traject rond de naamgeving met de medewerkers gedeeld en zijn hierin meegenomen en 
bij betrokken. In januari werd gestart met nieuwjaarsbijeenkomsten met een animatie waarin het nieuwe logo en de 
nieuwe huisstijl werden onthuld. Daarna werden medewerkers via Samen1-nieuwsbrieven op de hoogte gehouden. Om 
de onderlinge verbinding te stimuleren vonden er duo-interviews plaats waarin collega’s van verschillende afdelingen 
met elkaar in gesprek gingen. Deze interviews werden gedeeld op intranet en werden zeer gewaardeerd door de 
medewerkers.

3.5 Risico en toekomst

Strategisch spelen de gewenste transformatie van het jeugdzorglandschap, de budgettaire tekorten bij gemeenten en 
de ontwikkeling van de vraag een belangrijke rol. Deze kunnen op niet al te lange termijn gevolgen hebben voor de 
positie van Elker als aanbieder van jeugdhulp. In de loop van 2019 kwam zowel landelijk als binnen Elker steeds meer 
aandacht voor de ‘beweging naar 0’ (onder andere plaatsingen in de JeugdzorgPlus) en het streven naar kleinschalige 
woon- en behandelvoorzieningen voor jongeren. Deze ontwikkelingen zijn met name van belang voor de toekomst van 
het aanbod JeugdzorgPlus en van het aanbod verblijf in de overige jeugdhulp. Elker beschikt over de expertise om 
kleinschalige voorzieningen te realiseren (onder andere gezinshuizen en beschermde woonvormen). Het MT speelt 
een centrale rol in het volgen van deze ontwikkelingen en het ondernemen van actie daarop. 

Deze ontwikkelingen hebben ook gevolgen voor het speciaal onderwijs dat Elker via Portalis, de school van Elker, 
aanbiedt. Portalis beschikt over de kennis en ervaring met kleinschalig onderwijs. De slagvaardigheid van Portalis als 
relatief kleine onderwijsorganisatie blijkt daarin van meerwaarde te zijn.
Wat betreft de bedrijfsvoering en financiën van Elker, is gewerkt aan de aanscherping van de interne controle en 
beheersing (zie ook de desbetreffende gedeelten van dit jaarverslag). Specifieke risico’s die zich in de loop van 2019 
hebben gemanifesteerd, zijn:
• De onzekerheid over de financiering van de exploitatie 2020 en de kosten van sluiting van de JJI eind 2020. Elker 

heeft haar formele positie geborgd via het indienen van bezwaar en uitbrengen van haar zienswijze op de toewijzing 
van het Ministerie.

• Het uitblijven van concrete toezeggingen in de (aanvullende) kostendekkende financiering van JeugdzorgPlus, 
niet alleen voor de jaren 2019 en 2020, maar ook voor de komende jaren. Voor het einde van 2020 zal daarover 
duidelijkheid komen.

• De onzekerheid over de heffing van Vennootschapsbelasting met het verschijnen van de Regelingen ter zake 
in december 2019 en de noodzaak daarvoor een bedrag op te nemen in de Jaarrekening 2019. Dit heeft grote 
gevolgen voor de liquiditeit. De begroting 2020 kent een meerjarenraming liquiditeit. Over de tekorten hierin wordt 
intensief overleg gevoerd met de gemeenten.

• Het ziekteverzuim in 2019 was hoog, met name binnen de afdeling JeugdzorgPlus. Eind 2019 zijn de nodige 
maatregelen getroffen wat betreft verzuimmanagement. 

• In de tweede helft van 2019 was de bedrijfsvoering van Elker belegd bij interim-managers. Vanaf oktober 2019 is 
planmatig gewerkt aan de vervanging door vaste krachten. Medio 2020 kon dit proces worden afgerond en zijn een 
bestuurder, een concerncontroller en een manager serviceorganisatie in vaste dienst gekomen van Elker.

• Het achterblijven van de kostendekkende indexering voor de gestegen personeelskosten als gevolg van de CAO 
Jeugdzorg 2019 – 2020. Zowel samen met collega-aanbieders als landelijk wordt hiervoor regelmatig aandacht 
gevraagd bij de betrokken overheden.

• De technische veroudering van delen van het vastgoed en leegstand hebben geleid tot nieuw beleid inzake 
vastgoed, vastgelegd in het strategisch vastgoedplan. In 2020 wordt uitvoering gegeven aan dit plan. 
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4. Bedrijfsvoering
De financiële positie van instellingen voor jeugdhulp in Nederland is wankel. Een belangrijke factor daarin 
is het ontbreken van kostendekkende financiering door gemeenten, die op hun beurt kampen met forse 
budgetoverschrijdingen als gevolg van de stijging van de vraag naar jeugdhulp. In die kostendekkende financiering 
is het achterblijven van de indexering van tarieven een belangrijke factor. De CAO Jeugdzorg kent een stijging van 
gemiddeld 4%, Elker krijgt vooralsnog voor het jaar 2020 niet meer dan 2,5% indexatie. 

In het verslagjaar is intensief overleg gevoerd met de gemeenten in Groningen en Drenthe over een kostendekkende 
financiering van JeugdzorgPlus. Aan het einde van het verslagjaar had dit overleg nog niet geleid tot nieuwe financiële 
afspraken. Wel heeft een onderzoek door EY naar de financiële situatie van de Stichting Het Poortje inzicht gegeven 
in de financiële (on)mogelijkheden. EY constateert onder andere dat het pand aan de Hoogeweg niet geschikt is 
voor getransformeerde JeugdzorgPlus en dat Elker in haar exploitatie onvoldoende ruimte heeft om innovatie en 
transformatie zelf te bekostigen.

In het verslagjaar is na de zomer geïnvesteerd in kwaliteitsverbetering van de bedrijfsvoering. Er is een start 
gemaakt met periodieke auditing op de (tussentijdse) omzetverantwoording wat betreft de beschikbaarheid van de 
zorgtoewijzingen en -indicaties, zodat indien nodig tijdig actie kan worden ondernomen. Dit heeft onder andere geleid 
tot een aanpassing van de rapportages in september en oktober 2019 waarin, zo bleek later de verwachte omzet 
te hoog was ingeschat. Dit heeft geleid tot het besluit alleen die omzet te rapporteren waarvoor de goedgekeurde 
declaratieregels van de gemeenten ontvangen waren. 

Om tot verbetering en borging van dit proces te komen, is besloten tot het samenvoegen van cliëntadministraties 
en zorgcontrol, In de loop van 2020 zal dit leiden tot een afdeling Cliëntbureau, met een duidelijke frontoffice en 
backoffice. In combinatie met een herinrichting van de afdeling Financiën kan het principe van ‘3-lines of defence’ 
worden gerealiseerd binnen het geheel van de bedrijfsvoering.
Een andere bijdrage aan de bedrijfsvoering komt van het besluit tot het vervanging van het cliëntregistratiesysteem 
USER door het systeem MoreCare4. MoreCare4 is meer toegesneden op instellingen voor jeugdhulp dan USER. Ook 
kan daardoor de administratieve last voor de hulpverleners worden verminderd.

4.1 Kwaliteit 

Het Kwaliteitsmanagementsysteem van Elker bestaat grofweg uit de thema’s keurmerk HKZ, prestaties op het gebied 
van outcome van de zorg, cliëntenbeleid- en (pleegouder)participatie, veiligheidsbeleid risicomanagement.
 
Voorbeelden van activiteiten ten aanzien van het kwaliteitsbeleid in het afgelopen jaar waren onder andere:
• Verdergaande harmonisatie van protocollen en procedures en toewerken naar één documentbeheersysteem voor 

de hele organisatie. Planning ingebruikname: 1e kwartaal 2020; 
• Pleidooi houden voor aanschaf van een adequaat systeem voor het melden van incidenten en efficiënt genereren 

van incidentrapportages;
• Ondersteuning inhoudelijke management bij het in kaart brengen van kritische (zorg)processen voor de 

gedragswetenschappers van Elker. Dit loopt door in 2020.
• Ondersteuning bieden aan de interne werkgroep die zich bezighoudt met de landelijke opdracht om 

vrijheidsbeperkende maatregelen terug te dringen binnen de JeugdzorgPlus (Ik laat je niet alleen); 
• Bevorderen risico gestuurd management om op een gestructureerde manier risico’s en kansen in kaart te brengen 

teneinde passende beheers- en/of verbetermaatregelen te kunnen treffen;
• Ondersteunen en faciliteren van professionals en management bij de afweging van een al dan niet verplichte 

inspectiemelding naar aanleiding van een ernstig incident;
• Uitvoeren van meerdere onderzoeken in opdracht van de inspectie, met toenemende aandacht voor de impact op 

professionals;
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• Ontwikkelen van een helder en eenduidig proces in verband met het opvragen van dossiers door (ex)cliënten, 
vanwege toename van aanvragen en het uiterst kritische karakter. Dit loopt door in 2020;

• Ondersteuning bieden in het op zorgvuldige en planmatige wijze afbouwen van de JJI door onder andere het 
starten met het opstellen van een afvoerplan persoonsgegevens. Dit loopt door in 2020;

• Adviseren afdeling Kwaliteit op het gebied van AVG in verband met de samenwerking met de gemeente op het 
gebied van (her)inrichting van de Sociale Kaart, teneinde de veiligheid beter te waarborgen. De gemeente heeft 
laten weten de inbreng van Elker te waarderen en adviezen over te zullen nemen. Dit verbeterproces loopt door in 
2020.

4.2 HKZ

Elker is in het bezit van het HKZ-kwaliteitskeurmerk, volgens het normenkader 2015. Elker heeft het jaarlijkse 
focusbezoek, op 4 en 5 september 2019, afgesloten zonder minors. Dit betekent dat de openstaande minors 
zijn gesloten en dat er geen nieuwe minors zijn geconstateerd. Essentiële processen in de organisatie verlopen 
aantoonbaar doelmatig en gecontroleerd. Bij het systematisch evalueren van het kwaliteitssysteem c.q. kwaliteitsbeleid 
wordt gebruikgemaakt van instrumenten als tevredenheidsonderzoek (cliënten, pleegouders, medewerkers), interne 
en externe audits, (prospectieve) risico-inventarisaties en -analyses en directiebeoordeling. Kwaliteitsdoelstellingen 
worden geïntegreerd in het jaarplan en de periodieke rapportage. Ontwikkelingen worden structureel gevolgd en zijn 
ingebed in de kwaliteitsinfrastructuur, zodat er tussentijds kan worden bijgestuurd. 
Vanuit de afdeling Kwaliteit is er in 2019 actief aandacht geweest voor continuering van de P&C-cyclus door het 
integraal borgen van privacymanagement in het kwaliteitsmanagementsysteem. 

4.3 Prestaties

Elker levert halfjaarlijks de verplichte beleidsinformatie aan bij het Centraal Bureau voor de Statistiek en 
legt verantwoording over prestaties af aan de gemeenten en ministeries. Daarnaast voert Elker doorlopend 
tevredenheidsonderzoek uit onder cliënten en periodiek onder pleegouders. Met landelijk getoetste instrumenten 
wordt de tevredenheid van de cliënten, pleegouders en leerlingen over de hulp- en dienstverlening op tal van 
aspecten gemeten. 

4.4 Outcome

Voor zowel Elker als onze cliënten is het belangrijk te weten wat de relatie is tussen de geboden ondersteuning, inhoud 
van de begeleiding, doorlooptijden en kosten, versus het duurzaam maatschappelijke effect.

In het kader van ROM (Routine Outcome Measurement), wordt met start- en eindmetingen met gevalideerde 
vragenlijsten de probleemafname gemeten. Informanten zijn de jongeren zelf, ouders/verzorgers en leerkrachten (op 
maat). De uitkomsten worden gebruikt in het individuele hulpverleningsproces voor screening/ diagnostiek, vaststellen 
doelen en bij de (eind)evaluatie van de zorg. Op geaggregeerd niveau geven de uitkomsten op termijn inzicht in de 
effecten van trajecten. In 2019 is BergOp voor heel Elker in gebruik, als landelijk erkend systeem voor het invoeren 
en verzamelen van data voor wetenschappelijke doeleinden. Er is aan gewerkt om dit proces en de vragenlijsten te 
integreren in het behandelproces, via de lijn van de gedragswetenschappers. 
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4.5 Doelrealisatie en Goal Attainment Scaling (GAS)

De beoordeling van de cliënt en hulpverlener over het effect van de zorg wordt naast het meten van probleemafname 
bepaald door het scoren op overeengekomen doelen (doelrealisatie, door middel van GAS). De uitkomsten leveren 
input op voor het individuele hulpverleningsproces en bij einde traject, voor het vaststellen van de mate waarin de 
overeengekomen doelen zijn gehaald. De gegevens kunnen verder worden benut om inzicht te krijgen in de mate van 
doelrealisatie op (traject- en) concernniveau. In 2020 zal de doelrealisatie in het nieuwe cliëntvolgsysteem MoreCare4 
worden geïntegreerd. Het uitgangspunt is dat geaggregeerde data beschikbaar zijn voor interne kwaliteitszorg, externe 
verantwoording en wetenschappelijke doeleinden. 

Tevredenheidsonderzoek geeft input voor verbetering van de kwaliteit van de zorg en onderwijs of 
pleegzorgbegeleiding. In verband met de zeggingskracht van de uitkomsten wordt ingezet op het optimaliseren van de 
respons. Hierna volgt een uitwerking van prestaties op het gebied van cliënttevredenheid in 2019: 
Pleegjongeren gaven in 2019 een gemiddeld rapportcijfer van een 7,9. Er deden 114 pleegjongeren van 12 jaar en 
ouder mee (48%). Pleegjongeren geven aan dat ze weten waarom ze in een pleeggezin wonen (98%) en dat ze 
voldoende privacy in hun pleeggezin ervaren (100%). Op deze stellingen is significant hoger gescoord dan drie jaar 
geleden. Pleegzorg gaat jongeren nog meer een stem geven, met elkaar verbinden, de informatievoorziening bij een 
crisisplaatsing verbeteren en nog beter uitleggen wat pleegzorgbegeleiders in pleeggezinnen komen doen.

Het cumulatieve gewogen gemiddelde van de cliënttevredenheid over de jeugdhulp van Elker (exclusief 
JeugdzorgPlus) over heel 2019 is 8,1 voor jongeren en een 8,2 voor ouders. Het cumulatieve gewogen gemiddelde van 
de cliënttevredenheid over JeugdzorgPlus over heel 2019 is een 6,3 voor jongeren en een 7,6 voor ouders. De afdeling 
Kwaliteit levert dit op voor periodieke (externe) rapportages.

4.6 Dashboard Kwaliteit

In 2019 is de eerste versie van het Dashboard Kwaliteit ontwikkeld in de BI-tool. Het dashboard geeft inzicht in de 
outcome indicatoren: mate van reguliere beëindiging, cliënttevredenheid en doelrealisatie. De outcome is (deels) 
geïntegreerd in de kwaliteit infrastructuur en wordt door het management teruggekoppeld aan de teams. Langs deze 
weg kan het bijdragen aan de interne meet-, spreek- en verbetercultuur. De implementatie loopt door in 2020.

4.7 Cliëntenbeleid en (pleeg)ouderparticipatie

Elker draagt zorg voor een betrokken cliënten-, pleegouder- en jongerenraad, goed functionerend klachtrecht, 
open klimaat en meldcultuur met betrekking tot afwijkingen in de zorg door professionals, (pleeg)ouders en cliënten. 
Feedback, klachten en incidenten vormen input voor verbetering van de kwaliteit van de zorg. Elker beschikt over 
diverse protocollen ter waarborging van de rechtspositie van cliënten. Er is aandacht voor het op gepaste wijze 
toepassen en terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen, door vanuit de interne werkgroep expertise en 
kennis te vergaren van jeugdzorgwerkers van de behandelgroepen, docenten, vertrouwenspersonen van Zorgbelang 
en van de jongeren zelf. Op individueel niveau staat het betrekken van cliënten bij hun eigen hulpverleningsproces 
centraal. Hulpverlener en cliënt formuleren samen de doelen in het behandelplan in aansluiting op de toewijzing en 
monitoren de voortgang van de doelen. De hulp wordt afgesloten met een eindrapportage, die in het eindgesprek 
met de cliënt wordt besproken. Via interne dossiercontroles vindt zorgmonitoring plaats en wordt er toegezien op 
rechtmatigheid van zorg en inhoudelijke kwaliteit.
In 2019 is een begin gemaakt met het actualiseren van beleid op het gebied van cliëntparticipatie, waaronder 
inventarisatie van vormen van cliëntparticipatie binnen Elker en het ontwikkelen van nieuw foldermateriaal op het 
gebied van rechten en plichten van cliënten. De afdeling Kwaliteit en Marketing & Communicatie werken in dit kader 
nauw samen. Er is doorlopend samenwerking met de Pleegouderraad (POR) op het gebied van advisering en feedback 
bij actualisatie van pleegzorg gerelateerde documentatie.
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4.8 Veiligheidsbeleid & risicomanagement

Veiligheid binnen Elker is een veelomvattend begrip; het managen van risico’s en kansen neemt een belangrijke plek 
in. Het veiligheidsbeleid omvat voor Elker vier elementen: veiligheid gerelateerd aan cliënt(systeem), medewerker 
gerelateerde veiligheid, informatieveiligheid en gebouwelijke veiligheid. Het bevorderen van het melden van incidenten 
en streven naar verbetering van processen is daar integraal onderdeel van. De afdeling Kwaliteit biedt daarbij 
ondersteuning. 
 
Met Lloyds is afgesproken dat Elker mag experimenteren met het op efficiënte wijze uitvoeren van audits op 
kritische processen en PRI’s (Prospectieve Risico Inventarisatie); meer geïntegreerd in de bestaande infrastructuur 
dan als een losstaand fenomeen. Bij nieuwe of gewijzigde processen wordt vanuit de afdeling Kwaliteit gestuurd op 
risicomanagement door gevraagd en ongevraagd advies te geven over de uitvoering van risicoanalyses. Dit geldt ook 
voor AVG gerelateerde processen. In 2019 is in afstemming met de coördinator Informatiebeveiliging aandacht geweest 
voor het uitvoeren van Data Protection Impact Assessments (DPIA’s) bij nieuwe of gewijzigde systemen. Dit proces 
wordt nader vormgegeven in 2020. 

De veiligheid van de kinderen, jongeren en hun systeem staat bij het professioneel handelen binnen Elker voorop. 
Hierbij gaat het zowel om de verantwoordelijkheid van de professional binnen de eigen organisatie (interne protocollen 
en procedures) als om de samenwerking in de keten. Elker beschikt over diverse protocollen op het gebied van 
kindermishandeling (inclusief meldcode, kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik) en incidenten, zoals op het 
gebied van suïcidepreventie. Ten aanzien van cliënt gerelateerde veiligheid is er opvolging van twee belangrijke 
onderzoeken geweest. Het gaat om de veiligheidsbeleving onder jongeren en het onderzoek naar het leefklimaat. De 
uitkomsten van beide onderzoeken worden structureel geborgd door de actie- en/of verbeterpunten vorm te geven 
en te monitoren. Monitoring van het verbeterplan vindt plaats in de werkgroep Rouvoet. 

Onze professionals werken met een zware doelgroep en dit brengt (helaas) af en toe met zich mee dat er heftige 
incidenten gebeuren. De professional wordt door het calamiteiten opvang-team (COT) indien nodig opgevangen en 
ondersteund. Via het incidentregistratiesysteem worden gegevens verzameld over calamiteiten, geweldsincidenten 
en overige incidenten. Er volgt een analyse van de data, waarna eventuele trends worden vastgesteld. Hierover wordt 
periodiek intern gerapporteerd. Vervolgens wordt er een verbeterplan in werking gesteld. Speciale aandacht gaat uit 
naar monitoring van incidenten met betrekking tot seksueel grensoverschrijdend gedrag in het kader van zorg voor 
kwaliteit, veiligheid en welzijn van cliënten.
 
In 2019 liepen er twee onderzoeken naar aanleiding van geweldsincidenten bij Viyuna, in opdracht van de inspectie 
Gezondheidszorg & Jeugd (IGJ). Er is een interne audit uitgevoerd op het Verbeterplan naar aanleiding van het eerste 
geweldsincident. Eind 2019 hebben bestuurder en MT zich gebogen over de positionering van de hulpverlening 
aan minderjarige vluchtelingen binnen Elker. Dit heeft geresulteerd in een notitie, waarin verschillende modellen zijn 
verkend. Dit traject loopt door in 2020. 

Ten aanzien van de medewerker gerelateerde veiligheid zijn er conform het opleidingsbeleid een aantal trainingen 
gegeven aan de medewerkers. Bijvoorbeeld ABC-trainingen, fysieke en mentale weerbaarheid en de Meldcode. De 
afdeling Kwaliteit heeft de uitvoering van het opleidingsbeleid meegenomen in de directiebeoordeling om zodoende 
zicht te krijgen op de nodige verbeteringen.
In nauwe samenwerking tussen de adviseur Arbo & Veiligheid en de afdeling Kwaliteit is in 2019 het aangiftebeleid 
aangevuld en is het agressieprotocol geactualiseerd met betrekking tot. PSA (Psychosociale arbeidsbelasting). 
Actualisatie en harmonisatie loopt verder door in 2020 met betrekking tot de cliënt gerelateerde aspecten. Samen met 
de adviseur Arbo & Veiligheid heeft de afdeling Kwaliteit stappen gezet in de harmonisatie van de werkwijzen van de 
COT’s. Dit wordt in 2020 doorgezet. 

Privacy- en informatieveiligheid is belegd bij de afdeling Kwaliteit; de Functionaris Gegevensbescherming (FG) maakt 
deel uit van het kwaliteitsteam. Het bevorderen van het bewustzijn bij medewerkers krijgt gefaseerd vorm vanuit de 
werkgroep AVG waarin naast FG en beleidsadviseur Kwaliteit, de coördinator Informatiebeveiliging zit. In 2019 zijn de 
volgende thema’s middels flyers en een praatplaat onder de aandacht gebracht: veilig mailen, veilig op pad, veilige 
werkplek. DPIA/BIA is uitgevoerd op onder andere het te implementeren cliëntvolgsysteem MoreCare4. 
Er wordt aandacht besteed aan het bevorderen van AVG-bewustwording door professionals continu te verwijzen 
naar bestaande beleidsrichtlijnen, de AVG, PrivacyApp jeugdhulp en jeugdbescherming en relevante informatie 
van de Autoriteiten Persoonsgegevens. Het uitgangspunt is om het onderwerp Privacy niet als geïsoleerd thema te 
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behandelen, maar als integraal onderdeel van de bestaande (bedrijfs)processen, teneinde duurzame verbeteringen te 
bewerkstelligen.

Datalekken werden in 2019 gemeld aan de FG via een speciaal e-mailadres voor datalekken. Er is op advies van de FG 
gestart met optimalisatie van dit proces door een digitale infrastructuur in te richten voor het melden van datalekken. 
Het digitaal melden en afhandelen van datalekken zal een efficiencyslag teweegbrengen, waardoor datalekken sneller 
afgehandeld kunnen worden en er analyses op geaggregeerd niveau kunnen plaatsvinden. Dit verbeterproces wordt in 
2020 doorgezet.

Ten aanzien van arbo en de veiligheid van de gebouwen en fysieke omgeving heeft 2019 in het teken gestaan van het 
actualiseren van RI&E’s binnen de verschillende afdelingen. In samenwerking met studenten van de minor Integrale 
veiligheid van de Hanzehogeschool is de actualisatie van de RI&E Haydnlaan gedaan. De uitkomsten zijn gepubliceerd 
op intranet. Ook is er een besluit genomen om te gaan werken met het branche RI&E instrument de Risicomonitor. De 
adviseur Arbo & Veiligheid heeft regelmatig afstemming met de medezeggenschapsorganen. Met betrekking tot de 
BHV organisatie is in 2019 voor Elker Jeugdhulp & onderwijs een flyer brandontwikkeling gemaakt dat op de kamers 
van de jongeren is gehangen. Ook zijn binnen Elker rookmelders op de kamers van de jongeren geplaatst. Met behulp 
van de organisatie Precare en soms ook in aanwezigheid van de brandweer, zijn op de grotere locaties van Elker 
brandoefeningen gedaan. Samen met de bewoners worden deze oefeningen geëvalueerd en worden waar nodig 
verbeteringen aangebracht. In 2019 is een nieuw piepsysteem aangekocht en ingevoerd. Eind 2019 is de werving voor 
een nieuwe hoofd BHV in gang gezet.

4.9 Wetenschappelijk en praktijkgestuurd onderzoek

De onderzoekstafel van Elker (bestaande uit inhoudelijk programmaleiders, onderzoeker, gedragswetenschappers en 
schoolpsycholoog) heeft onderzoekslijnen die voor Elker van belang zijn vastgesteld. De drie thema’s zijn: 
1. doelgroep;
2. effectiviteit van behandelprogramma’s/zorgpaden binnen Elker;
3. ontwikkeling van het jonge kind. 
Binnen deze onderzoekslijnen hebben 14 studenten van de Hanzehogeschool, Hogeschool Windesheim, Noordelijke 
Hogeschool Leeuwarden, de RuG, het UMCG en de Radbouduniversiteit praktijkgestuurd onderzoek uitgevoerd. 

Elker heeft daarnaast aan diverse landelijke onderzoeken deelgenomen, bijvoorbeeld follow up onderzoek in de 
JeugdzorgPlus (Verwey Jonker en Hogeschool Utrecht); onderzoek naar de OBVL-K (Praktikon); EXPLORE (Trimbos); 
Seksualiteit (RuG); Mindfulness in de gesloten jeugdzorg (HvA); Vraag en aanbod JeugdzorgPlus (DSP); het onderzoek 
ZOP-MPG naar interventies gericht op zware opvoedproblemen en multi probleemgezinnen (UMCG, NJi, Radboud 
Universiteit en RUG) .
Elker is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland (SEJN). Verder heeft Elker 
deelgenomen aan VONK (Hanzehogeschool en C4youth) en het kennisplatform Kind En (Echt)Scheiding in Noord-
Nederland.
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5. Financieel beleid
Voor het financieel beleid wordt doorverwezen naar de Jaarrekening van 2019. 
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