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INLEIDING

De uitdaging
In het tweede transitiejaar werd Rubicon vooral uitgedaagd in het met gemeenten tot goede
afspraken komen omtrent de transitie en de transformatie van de jeugdzorg.
Sinds de transitie van de jeugdhulp naar gemeenten zijn bijvoorbeeld de administratieve
lasten voor Rubicon enorm toegenomen. Het zwaartepunt lag in 2016 op het goed inrichten
van de administratieve organisatie.
Rubicon staat voor kwalitatieve en solide hulpverlening. Jongeren, ouders en gezinnen
dienen te worden geholpen. Hier ligt onze eerste prioriteit. Dat neemt niet weg dat we oog
hebben voor de positie van de gemeenten. Slinkende budgetten leggen een claim op de
transformatie. Rubicon bekijkt voortdurend op welke wijze de hulp kan worden verbeterd.
Samenwerking met partners uit de keten is hierbij het uitgangspunt. Minder schotten, een
betere procesgang, het koppelen van expertise en dergelijke zijn goed voor onze cliënten en
komen het budget ten goede.
Na een korte voorbereiding startte Rubicon in 2016 met de opvang van Alleenstaande
Minderjarige Vreemdelingen. Jonge asielzoekers zijn al lang op de vlucht als ze in Nederland
aankomen. Ze hebben over het algemeen al een hele geschiedenis achter de rug. Ze
hebben dingen gezien en meegemaakt die niet voor kinderogen zijn bedoeld. Met deze
beelden groeien ze op en hun gedrag is daarom niet altijd begrijpelijk.
Ze zijn echter vooral kinderen, jongeren. Hun normaliteit moet voorop staan. Dit betekent dat
we niet te snel aan de haal gaan met het idee van vlucht en trauma. Zo verliezen we de
jonge asielzoeker uit het oog.
Al met al was 2016 een spannend jaar. Er is hard gewerkt. De vele opeenvolgende
veranderingen en de onzekerheden die hier mee gepaard gingen, hebben veel inzet van
onze medewerkers gevraagd. Ondanks alles hebben we onze cliënten vooruit geholpen. En
dat is een pluim waard.

Ward Vijgen,
Bestuurder
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Cliënten in zorg
Het aantal cliënten in zorg wordt weergegeven in ‘unieke jeugdigen’.

Cliënten in zorg in het jaar:
Stand per 1 januari:
Instroom:
Uitstroom:
Stand per 31 december:

2014
842
911
770
983

2015
994
874
935
933

2016
933
473
516
890

Meer informatie en cijfers kunt u vinden op onze website in ons jaardocument 2016.
Werkgebied in 2016
Rubicon jeugdzorg levert voornamelijk jeugdzorg aan de gemeenten in Limburg. Deze zijn
samengevoegd in een drietal jeugdzorgregio’s, namelijk Zuid-, Midden- en Noord-Limburg.
De regio’s Midden- en Noord-Limburg zijn voor Rubicon de hoofdregio’s.
Daarnaast wordt vanaf 2016 zorg en opvang verleend aan AMV (Alleenstaande Minderjarige
Vreemdelingen met verblijfstatus) in opdracht van het NIDOS. Dit betreft ca. 80 jongeren.
De toepassing van het woonplaatsbeginsel houdt echter in, dat ook sporadisch contracten of
afspraken worden gemaakt met andere jeugdzorgregio’s.
Het gaat voornamelijk om pleegzorg, een hulpvorm die door het woonplaatsbeginsel een
landelijke dekking heeft.
Voor meer informatie verwijzen we graag naar ons jaardocument 2016.
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Innovatie en maatschappelijke
ontwikkelingen
Met innovatie spelen we in op de veranderende behoeften van onze cliënten en
veranderingen in het maatschappelijk veld. Waar zitten onze cliënten op te wachten? Welke
ontwikkelingen om ons heen raken ons – en daarmee onze cliënten? Daarnaast zoeken we
naar de verbetering van onze efficiency. Met innovatie werken we aan de continuïteit en
groei van Rubicon, zodat we onze cliënten vooruit kunnen blijven helpen.

Crisisgroep Jong
Begin 2016 werd Crisisgroep Jong heropend. De groep is fantastisch verbouwd en
gerestyled door Stichting Het Vergeten Kind. De opening was een ware happening. De
locatie ziet er geweldig uit en is nu nóg meer een plek waar jongeren vanuit een crisissituatie
even tot zichzelf mogen komen, om van daaruit aan de slag te gaan met hun perspectief.
Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen
De opstart van ons nieuwe cluster Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV) heeft
de nodige energie gevraagd. Veel was nieuw! De jeugd moest aan elkaar wennen, onze
nieuwe medewerkers moesten meteen vol aan de bak en de samenwerking met NIDOS
moest vorm krijgen. Daarnaast opereerden we in een gevoelig politiek krachtenveld. Het was
zaak een goed contact te onderhouden met onze omgeving. Goede communicatie met
buurtbewoners was van cruciaal belang.
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Bezoek van de Inspectie Jeugdzorg
In januari en februari werd Rubicon geconfronteerd met een (onverwacht) bezoek van de
Inspectie Jeugdzorg, gericht op de kwaliteit van onze pleegzorg. Op een schaal van
‘Voldoende, Matig, Onvoldoende’ is het eindoordeel van de Inspectie dat de kwaliteit van de
uitvoering van pleegzorg door Rubicon Voldoende is. Dat ook onze pleegouders het hier
mee eens zijn mag blijken uit de enquête die onder hen is afgenomen, waarin men ons een
7,9 geeft voor de begeleiding die zij ontvangen van hun pleegzorgwerker.
Drie CEDEO erkende trainingen
Rubicon heeft inmiddels drie CEDEO erkende trainingen: Nieuwe Autoriteit en Geweldloos
Verzet, Oplossingsgericht Werken en het Vlaggensysteem. De trainers van het KEItrainingsbureau kwamen periodiek bijeen om elkaar bij te praten en te ondersteunen op het
vlak van de inhoud van de trainingen en de trainersvaardigheden.
Mensenhandelproblematiek
Rubicon bood hulp aan alle betrokkenen bij mensenhandelproblematiek. Dat hield
bijvoorbeeld in dat we gezinnen ondersteunden waarvan één van de kinderen in handen van
een loverboy was gevallen. Deze hulpvorm heet Gevangen in Liefde. Voor Gevangen in
Liefde werd samengewerkt met
Helse Liefde. Medewerkers zijn
getraind in de methodiek en
stellen zichzelf vragen als: “Om
hoeveel slachtoffers gaat het?”,
“Welke signalen zie je?” en “Wat
zegt de wet over mensenhandel?”
Daarnaast is gesproken over het
profiel van slachtoffers en de
manieren waarop
mensenhandelaren te werk gaan,
maar ook over de redenen
waarom slachtoffers terug gaan
naar de dader.
KEI-trainingsbureau
In 2016 maakte het KEI-trainingsbureau veel meters met onze trainingen voor professionals.
We startten met de training Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet én de intervisie bij de
kinderopvang. In de Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet Residentieel en NIEUWE
Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet Ambulant stroomden ook externen in. De
driedaagse training Oplossingsgericht Werken startte en ook hierbij waren externe
deelnemers aanwezig.
Banden met ketenpartners
Op allerlei manieren heeft Rubicon in 2016 de banden met ketenpartners aangehaald. We
namen deel aan ontwikkeltafels. Ons KEI-trainingsbureau organiseerde trainingen bij
partners. Er werden afspraken gemaakt met ketenpartners over de trainingen ‘Kinderen uit
de Knel’, ‘Gevangen in Liefde’ en ‘Als praten niet je ding is’. In 2016 werd opnieuw een
Rubicon In(ter)Actie dag (RIA dag) georganiseerd.
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Kwaliteit van zorg
Om goede en veilige zorg te bieden aan onze cliënten, is onder meer een regelmatige
toetsing van onze processen nodig. Rubicon heeft een HKZ certificaat om aan te tonen dat
onze processen aan de HKZ kwaliteitsnormen voldoen. Verder vragen we bijvoorbeeld aan
onze cliënten wat zij van de ontvangen zorg vinden. De resultaten van deze metingen
worden als uitgangspunt genomen voor de verbetering van onze zorg

Cluster Ambulant/Pleegzorg
De in 2015 gevormde regioteams in het cluster Ambulant/Pleegzorg hebben zich in 2016
onder begeleiding van teamcoaches verder bekwaamd in zelforganiserend werken. Rubicon
kent teams in de regio Noord-Limburg (Venray), de regio Venlo-Peel en Maas, de regio
Venlo-Beesel, de regio Roermond en de regio Weert.
Op basis van de doelstellingen van het A3 jaarplan voor het Cluster Ambulant/Pleegzorg
heeft elk team een eigen jaarplan gemaakt.
Daarnaast hebben de
vakgroepen zich in 2016
verder ontwikkeld.
Rubicon heeft in 2015 de
aanwezige expertise
namelijk gebundeld in
een aantal vakgroepen.
Deze vakgroepen zijn
inhoudelijk
verantwoordelijk voor de
methoden en
methodieken die door
Rubicon worden ingezet.
Vanuit verschillende
vakgroepen zijn
verbetertrajecten ten
behoeve van
behandelingen opgepakt
en werden nieuwe initiatieven ontwikkeld. Een belangrijke gezamenlijke actie was het
introduceren van het werken met NJI richtlijnen voor jeugdzorg. Daar waar dat mogelijk is,
wordt samenwerking gezocht met netwerkpartners om van en met elkaar te leren.

Cluster Verblijf
In 2016 lag het accent binnen het cluster Verblijf op het borgen van de uitgangspunten van
een goed pedagogisch leefklimaat als voorwaarde voor behandeling.
Meer en meer ontmoeten wij jeugdigen met een behoorlijk trauma in de residentie. Het is
een reden te meer om veel aandacht te hebben voor een leefklimaat waarin stabilisatie en
het scheppen van veiligheid voorwaarden zijn voor jeugdigen om zich te kunnen ontwikkelen
en groeien. Dit vraagt om medewerkers die goed toegerust zijn om een voorspelbaar
basisklimaat neer te zetten, met veel aandacht voor veiligheid en het dagelijks leven.
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De visie, inzichten en uitgangspunten van de methodiek Nieuwe Autoriteit en Geweldloos
Verzet zijn vaste elementen geworden bij het aanpakken van ongewenst,
grensoverschrijdend gedrag. Samen met belangrijke personen uit het netwerk van de
jeugdigen wordt invulling gegeven aan waakzame zorg.
In 2016 is de samenwerking met ketenpartner ‘Vincent van Gogh voor geestelijke
gezondheidszorg’ verder vormgegeven. Crisisgroep Jong, bestemd voor jeugdigen in de
leeftijd van 14 tot 22 jaar met jeugdzorg- en/of ggz-problematiek, draait succesvol.
Op het terrein in Horn is de
expertise van ketenpartner ‘Metggz’
met die van Rubicon
samengebracht om invulling te
geven aan ‘matched care’ in plaats
van ‘stepped care’, waardoor we de
jeugdigen daar waar ze verblijven
de juiste zorg kunnen bieden. Het
doel is: de juiste hulp op het juiste
moment. Dit kan leiden tot kortere
doorlooptijden.

Cluster AMV
In 2016 zijn we van start gegaan met de inrichting van het cluster AMV (Alleenstaande
Minderjarige Vreemdelingen). Alle AMV staan onder toezicht van NIDOS als wettelijk
vertegenwoordiger en aan allen is een voogd(es) toegekend. Onze mentoren en de voogden
van NIDOS werken zeer nauw samen in het belang van deze jongeren.
Om onze medewerkers voldoende toe te rusten hebben we hen, naast de training
‘Vernieuwde methodiek AMV opvang’, ook getraind in Nieuwe Autoriteit en Geweldloos
Verzet.
Rubicon onderhoudt nauwe contacten met de diverse gemeenten, het onderwijs en
organisaties zoals Vluchtelingenwerk en Algemeen Maatschappelijk Werk. Zij worden
ruimschoots voordat een jongere 18 wordt betrokken bij het proces naar werk en
zelfstandigheid.
Omdat de jongeren geen netwerk
hebben en veel moeite hebben met
de Nederlandse taal wordt royaal
ingezet op vrijetijdsbesteding. Het is
belangrijk dat een jongere snel goed
integreert omdat maar een hele korte
tijd beschikbaar is voordat ze op
eigen benen moeten gaan staan. Dit
is zonder een achterliggend netwerk
bijna onmogelijk.
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Cliënttevredenheid
Goed cliënttevredenheidsonderzoek start niet met een vragenlijst. Het start met nadenken,
samen met cliënten en collega’s, over het doel dat het onderzoek moet dienen, het
formuleren van de onderzoeksvraag en het omschrijven van de doelgroep. Van groot belang
is het bepalen van de best passende wijze en het optimale tijdstip om de onderzoeksvraag
aan cliënten voor te leggen.
Rubicon zoekt steeds naar de beste manier om feedback van cliënten te vergaren, om de
geboden hulp zo goed mogelijk op onze cliënten te kunnen afstemmen.

Cluster Ambulant/Pleegzorg
In het cluster Ambulant/Pleegzorg is de Pleegzorgmonitor vanaf 1 januari 2016 bij elke
nieuwe plaatsing ingezet.
Daarnaast is de werkgroep ‘Effectief werken, werken met vragenlijsten’ vanuit de
verschillende vakgroepen in het leven geroepen. We merken dat de instrumenten die we
gebruiken om cliënttevredenheid en effectiviteit te meten, niet altijd voldoende respons
opleveren. Het aantal reacties van cliënten op exit vragenlijsten is laag. In een verbeterplan
zijn maatregelen genomen om de respons te verbeteren. Dit heeft er onder meer toe geleid
dat medewerkers in gebruiksvriendelijkere documenten gemakkelijker resultaten weer
kunnen geven en meer actief worden herinnerd aan het uitzetten van acties.

Cluster Verblijf
In het cluster Verblijf heeft in 2015 een
cliënttevredenheidsmeting
plaatsgevonden. Rubicon heeft intern
afgesproken dat cliënttevredenheid om
de twee jaar per cluster wordt gemeten,
naast het reguliere meetinstrument dat
wordt gevormd door de exit
vragenlijsten. In 2016 werd
cliënttevredenheid daarom alleen met
exit vragenlijsten gemeten. Het
resultaat van de exit vragenlijst meting
is 7,56. De norm is 7,5.

Cluster AMV
Binnen het cluster AMV is afgesproken
dat wij samen met de jongeren bij hun
vertrek een exit vragenlijst invullen.
Stichting NIDOS houdt zich bezig met
het landelijk onderzoeken van de
resultaten van AMV die de afgelopen
jaren zijn uitgestroomd.

9| Rubicon jeugdzorg

HOOFDSTUK 5

Medezeggenschap cliënten
De medezeggenschap in het cluster Ambulant/Pleegzorg is geformaliseerd in de
Pleegouderraad. De Pleegouderraad is vier maal met de Clusterleider bijeengekomen. Ook
de Bestuurder sloot een keer aan. De samenwerking verloopt in een positieve en
constructieve sfeer.
In het cluster Verblijf zijn groepsgesprekken en netwerkavonden uitgelezen momenten waar
cliënten hun mening naar voren kunnen brengen. Jeugdigen en ouders worden daarnaast
steeds nadrukkelijk uitgenodigd zitting te nemen in de cliëntenraad.
Jongeren van de behandelgroepen oudere jeugd en de gezinshuizen nemen geregeld deel
aan activiteiten van CliC (Cliënt Centraal in jeugdzorg) waarbij cliënten, professionals,
bestuurders van gemeenten en beleidmedewerkers met elkaar in gesprek gaan over de
ontwikkelingen in de jeugdzorg.

HOOFDSTUK 6

Financieel beleid
Rubicon jeugdzorg streeft naar een gezonde vermogenspositie. Daarbij dienen de structurele
baten en lasten met elkaar in evenwicht te zijn. Incidentele middelen worden ingezet voor
incidentele projecten.
In het segment jeugdzorg is 2016 afgesloten met een klein positief resultaat.
Gedurende 2016 is veel aandacht geweest voor het factureringsproces en de betaling door
de gemeenten van de betreffende facturen. Hierdoor heeft de liquiditeit onder druk gestaan.
Voor meer informatie verwijzen we naar onze jaarrekening.
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Hoogtepunten
Januari/februari – Week van Het Vergeten Kind
In het kader van de Week van Het Vergeten Kind werd op
30 januari Crisisgroep Jong heropend na een stevige
verbouwing.
Bij de grootse opening waren, naast onze eigen jongeren,
ook ex-pupillen, (oud)collega’s van Rubicon en Vincent
van Gogh, collega’s uit het werkveld en
beleidsmedewerkers en wethouders van de gemeenten
uit Noord en Midden-Limburg aanwezig. Bekende
Nederlander Juvat Westendorp opende samen met onze
jeugd het pand.
Voor de jeugd op het terrein was het ook een topweek.
De film die in het kader van deze Week op ons terrein
werd gemaakt, werd vertoond in theater Tuschinski in
Amsterdam. Onze jeugd mocht over de rode loper en als
ware filmsterren de première van hun film aanschouwen.

Maart – Bezoek van Inspectie Jeugdzorg
Op een schaal van ‘Voldoende, Matig, Onvoldoende’ is het
eindoordeel van de Inspectie dat de kwaliteit van de
uitvoering van pleegzorg van Rubicon Voldoende is! Ook
onze pleegouders zijn positief: ze geven een 7,9 voor de
begeleiding door hun pleegzorgwerker.

Mei – Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet
Drie collega’s reisden af naar het congres Nieuw Autoriteit en
Geweldloos Verzet in Malmö in Zweden. Met een blog hielden
ze belangstellenden op de hoogte van de inspirerende
informatie die tijdens dit congres werd gedeeld. ‘Behavior of a
child is an invitation to renewing the relation’. Ofwel: laten we
kinderen niet loslaten, laten we blijven investeren en herstellen
in de relatie want kinderen hebben hier recht op!
Het congres gaf een nieuwe boost aan het verbreiden van
Nieuw Autoriteit en Geweldloos Verzet. Zowel binnen als buiten
Rubicon trainen we hulpverleners in deze succesvolle
methodiek.
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Juni – Rubicon In(ter)Actie dag: jeugdzorg in uw buurt
Op 1 juni jl. presenteerden wij ons tijdens onze jaarlijkse
Rubicon In(ter) Actie dag aan gemeentes, collegainstellingen en ketenpartners. Rubicon toonde zich in al
haar veelzijdigheid en met al haar innovatieve
ontwikkelingen. 'Onze' cliënten namen onze bezoekers mee
in de wereld van Rubicon, vertelden over hoe het is binnen
de jeugdzorg en lieten zien hoe Rubicon hen vooruit helpt.
Het vervulde ons met trots! We verzorgden zeven
verschillende workshops, de meeste meerdere malen
gezien het aantal bezoekers. Het was een prachtige,
waardevolle en zeer goed bezochte dag.
September – RubiconRit
Bij Rubicon wonen ongeveer
vijftig kinderen in de leeftijd van
vier tot achttien jaar op het
Rubicon terrein in Horn, en nog
véél meer in pleeggezinnen.
Voor hen wordt jaarlijks een
motortocht georganiseerd,
waarbij ze achter op de motor, in
een zijspan of op een trike een
tocht van ongeveer
vijfenzeventig kilometer door het
Limburgse landschap maken.
Halverwege is er een kleine
pauze en na afloop een hapje en
een drankje voor alle
deelnemers.
We boften dit jaar zó met het
weer! Het was een geweldige
dag met een geweldige opkomst
en een geweldige sfeer.
Oktober/november – Week van de Pleegzorg
Onder het motto ‘pleegouder zoekt
pleegouder' is Pleegzorg breed onder
de aandacht gebracht van gemeenten
en overige geïnteresseerden. Het
aantal aanmeldingen voor
informatiebijeenkomsten voor aspirant
pleegouders steeg aanmerkelijk. Ook
Stichting Kinderpostzegels zette zich
in voor Pleegzorg, waardoor zelfs
scholen aandacht aan pleegzorg
besteedden. Voor onze pleeggezinnen
organiseerden we nationaal een super
gezellige Pleegzorg Familiedag op
Duinrell.
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November – Nieuwe website
Onze website www.rubiconjeugdzorg.nl werd getransformeerd
naar een site met een eigentijdse
uitstraling die ook op tablets en
telefoons kan worden bekeken. Met
veel foto's, een simpeler menu en een
goede zoekfunctie is de site hele
verbetering voor onze bezoekers.

November – Week tegen de kindermishandeling
In Nederland worden 119.000 kinderen per jaar
mishandeld. Dat is gemiddeld één kind per klas.
Veel te veel natuurlijk! Rubicon organiseerde op
dinsdagmiddag 15 november een interactieve
presentatie in het kader van de Week tegen
Kindermishandeling met als titel:
'De maanden en jaren NA kindermishandeling'.
De voorbereidingen bleken welbesteed: de
presentatie werd een succes.

Ultimo 2016…
… zijn we op weg naar
nieuwe hoogtepunten!
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Hoofdkantoor

Hoofdkantoor

Bergerweg 23

Bergerweg 23

6085 AS Horn

6085 AS Horn

Postbus 4702

Postbus 4702

6085 ZG Horn

6085 ZG Horn

T: 0475-588400

T: 0475-588400

E: info@rubicon-jeugdzorg.nl

I: www.rubicon-jeugdzorg.nl
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