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Voorwoord 

Het jaar 2017 is een bijzonder jaar voor de stichtingen Lindenhout en Entrea: er wordt een 
bestuurlijke fusie gerealiseerd in april van dat jaar.  
Hierdoor ontstaat de stichting Entrea-Lindenhoutgroep, met daarin de jeugdhulp van Entrea en 
Lindenhout, het speciaal onderwijs van Entrea Onderwijs en de onderzoeksactiviteiten van de BV 
Praktikon.  
De essentie van de jeugdhulp die Entrea en Lindenhout bieden is de orthopedagogiek. Dat betekent 
dat de nadruk ligt op de jeugdige in zijn context: gezin, familie, school, buurt, netwerk, enz. De 
orthopedagogiek betreft de situaties waarin opvoeden en opgroeien ernstig bemoeilijkt of 
belemmerd wordt, door een veelvoud aan factoren die zich afzonderlijk of tegelijk voordoen. 
Waar problemen in opvoeden en opgroeien zich opstapelen, waar het complex en moeilijk is, daar 
kunnen Entrea en Lindenhout helpen. 
De inzet van specialistische interventies door daartoe opgeleide professionals helpen om de 
verstoorde opvoed- en opgroeisituatie te doorbreken, te normaliseren en te stabiliseren. 
Dit geldt evenzeer voor het speciaal onderwijs, waarbij de klassensituatie en de inzet van de 
leerkracht en andere specialisten helpen om passend onderwijs te realiseren. 
 
Een groot deel van de hulp wordt in de thuissituatie van het kind geboden, of op school en in de 
buurt. Echter, een eveneens groot deel van de kinderen woont thuis bij een ander: in een 
vervangende opvoedsituatie, met pleegouders, gezinshuisouders of pedagogisch hulpverleners. 
 
De kinderen, jeugdigen en gezinnen waar Entrea en Lindenhout mee te maken krijgen, hebben baat 
bij tijdige hulp die beschikbaar en bereikbaar is: in de buurt en zonder wachttijden. Bovendien 
hebben zij belang bij een juiste bejegening, bij een stevige alliantie tussen hulpverlener en gezin, bij 
transparantie in de afwegingen die gemaakt worden en het daarin actief kunnen bijdragen en 
beslissen. Het zijn belangrijke werkzame factoren van goede hulp. 
Continuïteit van zorg en continuïteit van zorgverlener (vertrouwde gezichten) doen ertoe en bepalen 
mede het succes van de hulp. Dit alles in de wetenschap dat ieder kind er één is, uniek en dus met 
een unieke vraagstelling waar antwoord op gevonden moet worden. 
 
Onmisbaar is verantwoordelijk opdrachtgeverschap door gemeenten: op basis van een heldere visie 
bepalen wat gerealiseerd moet worden ten dienste van de kinderen in hun gemeente; neergelegd in 
meerjarige afspraken en ingekocht tegen faire tarieven. 
Samen met opdrachtgevers, collega-organisaties, jeugdigen en ouders kan het zorglandschap niet 
alleen ingericht worden, maar vooral ook werkzaam gemaakt worden. 
 
We zijn er druk mee geweest in 2017 en nog niet mee klaar. 
In dit jaarverslag staan onze belangrijkste resultaten en bevindingen opgeschreven. 
We willen ze van harte delen, verdiepen en verbeteren met alle betrokkenen. 
 
 
Annet van Zon 
Annemarie Profittlich  
Raad van Bestuur 
  



 
 
 

Jaarverslag 2017  Pagina 6 

Bericht Raad van Toezicht 
2017 gaat de boeken in als het memorabele jaar, waarin de fusie van Stichting Entrea Onderwijs, 
Stichting Entrea Jeugdzorg en Stichting Lindenhout is gerealiseerd. 1 April 2017 vormde het 
feestelijke sluitstuk van vele voorbereidingen die zo'n anderhalf jaar in beslag hadden genomen en 
een stevig beroep deden op de beide bestuurders, hun medewerkers, en de beide afzonderlijke 
Raden van Toezicht. Nieuwe statuten onder de gefuseerde organisatie hebben het fundament gelegd 
voor een krachtigere organisatie die in de onzekere wereld na de landelijke transitie in de jeugdzorg 
beter voorbereid is op alle uitdagingen en nieuwe vraagstukken. Aandacht voor innovatie, voor actief 
accountmanagement, voor integratie van zorg en onderwijs, en voor zorg op maat staan centraal in 
de nieuwe organisatie. 
 
De fusie tussen de organisaties betekende ook een fusie tussen de twee Raden van Toezicht. Met 
externe begeleiding is de nieuwe raad samengesteld. Uit de twaalf leden van de oorspronkelijke 
Raden van Toezicht zijn uiteindelijk zes leden toegetreden tot de nieuwe raad, drie uit de geledingen 
van Lindenhout en drie uit de geledingen van Entrea. In de nieuwe raad zijn drie commissies 
gevormd: de auditcommissie, de remuneratiecommissie, en de commissie veiligheid en kwaliteit. 
Nieuwe afspraken zijn gemaakt over de remuneratie, waarbij ervoor gekozen is ruim binnen de 
gestelde normen van de NVTZ te blijven. Eind 2017 heeft de vice-voorzitter, mr. Hans Arnoldy, 
aangegeven zijn functie ter beschikking te stellen. Monique Visser is Hans Arnoldy opgevolgd als vice-
voorzitter, en een selectieprocedure voor een nieuw lid is succesvol afgerond: drs. Eline Holten 
treedt in 2018 aan als nieuw lid van de Raad van Toezicht.   
 
De bestuurders van de oorspronkelijke fusiepartners vormen gezamenlijk het nieuwe collegiale 
bestuur van de gefuseerde organisatie, waarin de bestuurder van Lindenhout de rol van voorzitter 
vervult en de bestuurder van Entrea de rol van lid. Binnen de nieuwe Raad van Bestuur is een heldere 
taakverdeling overeengekomen tussen de twee bestuurders. De arbeidsvoorwaarden van de nieuwe 
Raad van Bestuur zijn vastgesteld binnen de normen van de wet normering topinkomens. 
 
In 2017 zijn nog de jaarrekeningen vastgesteld van de twee fusiepartners afzonderlijk. Vervolgens is 
een selectietraject bewandeld om een nieuwe accountant te benoemen van de gefuseerde 
organisatie. Een nieuw treasurystatuut is eveneens vastgesteld. Verdere vermeldenswaardige 
besluiten zijn de goedkeuring van de verkoop terrein Neerbosch in Nijmegen, goedkeuring verkoop 
vier registergoederen Scherpenkampweg Nijmegen, goedkeuring gecombineerde verkoop en 
verhuur registergoed Van Hogendorplaan in Doetinchem, en de goedkeurende besluitvorming over 
deelname aan de 'Coöperatie Rondom Wijchen'. Het jaarplan en de begroting 2018 zijn goedgekeurd 
binnen de kaders van een eind 2017 gestarte bredere discussie over de strategische koers van entrea 
lindenhout. Die koers zal in 2018 verder vorm moeten krijgen, terwijl ook de integratie van de 
verschillende bedrijfsonderdelen verder vorm zal krijgen. Veel aandacht zal daarin ook worden 
besteed aan de kwaliteit van werk en de werksatisfactie, uiteraard allemaal in het teken van de 
kwaliteit van het primaire proces: de kinderen en jongeren stonden centraal en blijven centraal staan. 
 
Het succes van de fusie en van de gefuseerde organisatie zal zich de komende jaren verder moeten 
gaan bewijzen. De Raad van Toezicht kijkt hierbij terug op een constructief proces waarbij aan alle 
betrokkenen veel waardering moet worden gegeven en dat geeft vertrouwen in een solide en 
slagvaardige toekomst. 
 
Namens de Raad van Toezicht, 
Ruud Coolen van Brakel, voorzitter 



 Alles op  
alles zetten
 altijd 
de juiste 
hulp
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1 Profiel van de organisatie 
1.1 Algemene identificatiegegevens 

Verslagleggende rechtspersoon Stichting Entrea/Lindenhout-groep 

Bezoekadres Heijenoordseweg 1 

Postcode en plaats 6813 GG Arnhem 

Postadres Postbus 332 

Postcode en plaats 6800 AH Arnhem 

Telefoonnummer: 026 – 354 33 33 
Identificatienummer Kamer van Koophandel 68436246 

E-mailadres info@entrealindenhout.nl 

Internetpagina Entrealindenhout.nl 

 

1.2 Profiel 
Het specialisme van de orthopedagogiek: kinderen horen thuis of zo thuis mogelijk  

De kern van de orthopedagogiek is het herstellen van de verstoorde opvoedrelatie: de “gewone” 
opvoedrelatie schiet te kort. Het kind ontwikkelt zich niet goed, de wederkerigheid van de relatie is 
niet meer goed werkzaam.  
Het specialisme van de orthopedagogiek en de orthodidactiek zien we als essentie van de jeugdhulp 
en speciaal onderwijs die geboden worden vanuit entrea lindenhout.  
De inzet van specialistische interventies door daartoe opgeleide professionals helpt om de 
verstoorde opvoed-,leer- en opgroeisituatie te doorbreken, te normaliseren en te stabiliseren.  
Dit geldt evenzeer voor het speciaal onderwijs, waarbij de klassensituatie en de inzet van de 
leerkracht en andere specialisten helpen om te normaliseren en te stabiliseren.  
Het aan kunnen gaan van een helende opvoedrelatie vraagt om vertrouwen, voorspelbaarheid en 
continuïteit. De beste omstandigheid is in het gezin en/of de familie; daarna komen vervangende 
kleinschalige (gezins)vormen. Het verblijf in een groep is soms nodig om gerichte behandeling te 
ontvangen of nieuw gedrag te leren; deze vormen van verblijf zien we als tijdelijk en aanvullend op 
“thuis”.  
 
Het specialisme van de orthodidactiek: kinderen horen in het reguliere onderwijs  

Entrea Onderwijs is gespecialiseerd in het geven van onderwijs aan kinderen met een complexe 
ontwikkelingsproblematiek in de basisschoolleeftijd. De vastgelopen ontwikkeling wordt weer op 
gang gebracht en het zelfvertrouwen van de leerlingen hersteld. Doordat leerlingen hun autonomie 
vergroten, kunnen ze optimaal tot hun recht komen binnen de maatschappij.  
Van belang is om opbrengstgericht onderwijs aan alle leerlingen te bieden, waarbij het schoolaanbod 
gebaseerd is op de individuele ontwikkelingsperspectieven van de leerlingen. De doelen gesteld 
worden zijn ambitieus én realistisch. We sluiten zoveel mogelijk aan bij de wensen en behoeften van 
de leerling en de ouders, gericht op de toekomst van de leerling. We willen in elke leerling het beste 
naar boven halen.  
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We zoeken samen met onze partners in de regio naar oplossingen voor leerlingen die regulier 
onderwijs volgen en daarbij extra ondersteuning nodig hebben. We sluiten met ons aanbod aan bij 
de werkwijze en vraag van de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs, waarbij we werken 
volgens de hoofdlijnen preventief, curatief en nazorg.  
Waar nodig werken we nauw samen met ketenpartners Jeugdhulp, kinderpsychiatrie en 
opvoedingsondersteuning.  
Speciaal Onderwijs wordt zo kort als mogelijk , maar ook zo lang als nodig ingezet.  
 
Relatie als kloppend hart  

Opvoeden is in relatie staan.... Analoog aan de relatie als kloppend hart van de (ortho)pedagogiek, 
staat de relatie in de dienstverlening centraal. De mate waarin professionals in staat zijn om een 
werkzame / groeizame relatie aan te gaan met kinderen, jongeren en ouders, bepaalt in hoge mate 
het succes van de hulp.  
De kwaliteit van de dienstverlening wordt tijdens het hulpverleningsproces waargemaakt en wordt 
bepaald door de ervaring van kinderen en ouders: heb ik er iets aan gehad? Heeft het mij geholpen? 
Ouders en kinderen voelen zich beter geholpen wanneer er sprake is van écht contact, van 
aandachtig luisteren, van er zijn op de momenten die ertoe doen, van voortdurend afstemmen en 
finetunen: bereiken we wat we wilden bereiken?  
Vanuit de relatie, een krachtige alliantie, kan ook heel goed stelling genomen worden omwille van 
het kind: hier is de grens die het speelveld bepaalt! En wat moet er gebeuren om op het speelveld te 
blijven?  
 
De kwaliteit van de opvoed- en hulpverleningsrelatie onder alle omstandigheden, ook als het 
complex, ingewikkeld en problematisch is, is de grote kracht van entrea lindenhout. 

 
We kunnen het niet alleen  

“Je hebt de gemeenschap nodig om een kind op te voeden”. Professionals van entrea lindenhout zijn 
zich hiervan bewust en maken hiervan gebruik: specialistische interventies en bijzondere 
opvoedsituaties worden onderdeel gemaakt van het gewone leven van kinderen en gezinnen. 
We zijn er steeds op gericht om onszelf weer terug te trekken, zodat de nieuw ontstane situatie als 
het “nieuwe normaal” verder kan. 
Complexe vraagstukken hebben een complex antwoord nodig. We werken samen met andere 
deskundigen waar dat helpend is. Er is één plan: van de jongeren of van het gezin. Daarbinnen wordt 
aan diverse onderdelen gewerkt door degenen die de beste kennis hebben. We doen niets zonder 
kind, jongere en ouders. 
  



2. Kernprestaties

 Veilig, 
warm en 
stabiel
zo thuis 
mogelijk
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2 Kernprestaties 
2.1 Samenvatting kernprestaties 
 
  2017 2016 2015 
Lindenhout    

Unieke cliënten 2.638 2.573 3.170 
Omzet (* € mln)  39,1 40,4 36,5 

Medewerkers (fte) 288 297 282 
    
Entrea Jeugdzorg    

Unieke cliënten 1.862 1.887 * 
Omzet (* € mln) 23,1 25,3 26,5 

Medewerkers (fte) 251 245 270 
 
*een wijziging in het registreren van cliënten gedurende de intakefase laat dit cijfer niet meer vergelijkbaar zijn met de jaren 
daarna. 
 
In onderstaande paragrafen worden de prestaties met betrekking tot de hulpverlening en 
medewerkers verder besproken. De financiële prestatie komen later in dit jaarverslag aan de orde. 
 
2.2 Hulpverlening 

 
Soms hebben kinderen of jongeren in hun leven hulp nodig, in het bijzonder als hun problematiek 
niet oplosbaar is (bijvoorbeeld Autisme Spectrum Stoornissen ASS) en het gedrag moeilijk 
hanteerbaar is voor het kind en het gezin. Als het kind in een nieuwe levensfase komt (bijvoorbeeld 
puberteit) of er dienen zich ingrijpende gebeurtenissen aan (bijvoorbeeld een scheiding) zien we 
kinderen vaker opnieuw een beroep doen op jeugdhulp. Het terugkeren van zo’n kind heeft dan niets 
te maken met de vorige behandeling, maar is een nieuwe vraag. Ter wille van de statistiek is daarom 
het begrip “unieke cliënt” ingevoerd: als het moment van instroom langer dan 180 dagen na het 
vorige moment van uitstroom ligt, telt de instromende cliënt als een nieuwe cliënt. Is die termijn 
korter, dan wordt de instroom geacht verband te houden met de voorafgaande hulpvraag. Een cliënt 
met meerdere elkaar opvolgende hulpvragen telt dan dus éénmaal mee. 
Een hulpverleningstraject kan bestaan uit één of meerdere vormen, ook wel modules genaamd. 
Hieronder kijken we naar de ontwikkelingen in onze cliëntenpopulatie en de vormen van 
hulpverlening waar zij gebruik van maken. 
 
2.2.1 Cliënten 

 
Voor Lindenhout zien we het volgende beeld: het totale aantal cliënten dat op enig moment in zorg 
geweest is gedurende een jaar, is in 2017 met (afgerond) 3% gestegen ten opzichte van 2016. Nog 
niet zo heel lang geleden, in 2012 waren dat er nog 4.164. In de aanloop naar de transitie in 2015 
daalde dat naar 3.762 (2014). Na een aantal jaren waarin het aantal cliënten fors afnam, lijkt die 
daling zich nu dus te stabiliseren.  
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Een vergelijkbaar beeld zien we ook bij Entrea: de lichte daling van 1% ten opzichte van 2016 kunnen 
we daar ook zien als een stabilisering van de cliëntenpopulatie. 
 
  2017 2016  
Lindenhout    

Totaal aantal cliënten in zorg 2.638 2.573 +3% 
    
Entrea Jeugdzorg    

Totaal aantal cliënten in zorg 1.862 1.887 -/-1% 
 
 
In plaats van naar het totale aantal gedurende een jaar kun je ook kijken naar standcijfers: hoeveel 
cliënten zijn op een peildatum in zorg? Als we daarvoor de jaarwisseling nemen, zien we in 
onderstaande tabel het aantal cliënten in zorg per de eerste dag van het betreffende jaar. De 
cliënten maken soms gebruik van meerdere zorgvormen. Ze staan ingedeeld naar de zwaarste 
zorgvorm.  
 

 
 
In 2017 waren er in het begin van het jaar 1.548 cliënten in zorg. Op het eind van het jaar waren dat 
er nog 1.513, een daling van ruim 2%.  
 

 
 
Bij Entrea zien we juist een lichte stijging van het aantal cliënten als we de stand van begin en einde 
jaar vergelijken. Kleine fluctuaties zijn natuurlijk altijd aan de orde. Het beeld van stabilisatie van de 
grote dalingen rondom de transitie lijkt dominant. 
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Hulpvormen 

Toch zien we in deze cijfers ook een bijzondere ontwikkeling. De heersende beleidsvisie is dat 
kinderen zoveel mogelijk thuis moeten wonen, en als dat niet kan in een situatie die daar zo veel 
mogelijk op lijkt. Voor kinderen die niet meer thuis kunnen wonen, heeft pleegzorg dan de voorkeur 
boven residentiële woonvormen. Toch zien we zowel bij Lindenhout als bij Entrea dat het aantal 
kinderen in pleegzorg daalt en dat het aantal residentiële plaatsingen juist is toegenomen. De groei 
zit met name in de gezinshuizen.Dit kan duiden op de complexiteit van de problematiek van de 
kinderen. Overigens spoort dit beeld met de landelijke ontwikkelingen. 
 
2.2.2 Wachtlijst 

 
Cliënten kunnen niet altijd meteen in zorg terecht. Soms kiezen ouders daar zelf voor (na de vakantie 
starten bijvoorbeeld), soms moet er gewacht worden tot er genoeg kinderen zijn om een 
groepsbehandeling te kunnen starten, vaak is de beschikbare capaciteit om op dat moment aan de 
specifieke zorgvraag te voldoen. Uiteraard is het niet wenselijk dat gewacht moet worden tot zorg 
gestart kan worden. Gebruikelijk is een grens van 6 weken te hanteren: korter wachten is normaal, 
langer wachten moet voorkomen worden. Altijd wordt een inschatting gemaakt van 
veiligheidsrisico’s. Zo nodig wordt hulp dan onmiddellijk gestart.  
In onderstaande tabel laten we de het aantal kinderen/jeugdigen zien dat nog niet in zorg is. Het gaat 
dus om nieuwe aanmeldingen die wachten op het starten van zorg. We laten de aantallen zien die 
horen bij het begin en het eind van 2017.  
 
Aantal wachtenden Lindenhout 1-1-2017 1-1-2018 
Korter dan 6 weken 100 87 
Langer dan 6 weken 50 54 
 
Het totale aantal wachtenden is in 2017 afgenomen bij Lindenhout. Het aantal dat langer dan 6 
weken wacht is echter hoger dan de norm van 50 die gehanteerd wordt. 
 
Entrea kent een intakefase in het aanmeldingsproces. Aan cliënten die in de intakefase zitten is wel 
een hulpverlener toegewezen, maar is de zorgvorm waarvoor aangemeld is nog niet beschikbaar. In 
de tabel zien we dat onderscheid terug. 
 
Aantal wachtenden 
Entrea 

 1-1-2017 1-1-2018 

Korter dan 6 weken Intakefase 76 83 
 Niet in zorg 4 4 
Langer dan 6 weken Intakefase 80 76 
 Niet in zorg 8 12 
 
Het aantal wachtenden bij Entrea is hoger dan wenselijk is. Omdat het merendeel daarvan in de 
intakefase zit, is er wel oog voor de veiligheid van betrokken kinderen. Er wordt inmiddels specifiek 
beleid gevoerd om het aantal wachtenden terug te dringen. 
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2.3 Medewerkers 
 
Aantal medewerkers 

Het aantal medewerkers en het aantal FTE zijn in 2017 bij Lindenhout een fractie gedaald, bij Entrea 
is het een fractie gestegen. 
 
Lindenhout 2017 2016 2015 

Aantal medewerkers 374 376 363 
Aantal FTE 288 297 282 

Entrea    
Aantal medewerkers 355 350 380 

Aantal FTE 251 245 270 
 
Lengte dienstverbanden 

Zowel bij Lindenhout als bij Entrea was de gemiddelde lengte van het dienstverband eind 2017 11,5 
jaar. Eind 2016 was dit bij allebei nog 11,9 jaar. 
 
Man/vrouw-verdeling 

De jeugdzorg is een sector die een sterke ondervertegenwoordiging van mannen kent. Het is al jaren 
ongeveer een vijfde van het medewerkersbestand. Bij Entrea is dat in 2017 gewijzigd: het percentage 
mannen daalde naar 15, 86% 
 
Lindenhout 2017 2016 2015 

Vrouwen 301 (80%) 297 (79%) 292 (80%) 
Mannen 73 (20%) 79 (21%) 71 (20%) 

Entrea     
Vrouwen 84,14% 79,20%  79,58% 
Mannen 15,86% 20,80% 20,42% 

 
Leeftijdsopbouw 

De gemiddelde leeftijd van de medewerkers van Lindenhout eind 2017 is 44,6 jaar. Eind 2016 was 
dat 44,7 jaar. De leeftijdsopbouw is grotendeels onveranderd gebleven.  
Het personeelsbestand van Entrea is jonger. We zien dat in de leeftijdsopbouw, maar ook in de 
gemiddelde leeftijd. Eind 2017 is dat 43,4 jaar, eind 2016 nog 43,1 jaar. Met name de groep 55+ 
heeft een impact op de bedrijfsvoering omdat zij vanuit de cao recht hebben op vitaliteitsverlof. 
 
Lindenhout 2017 2016 2015 

Jonger dan 25 jaar 2% 1% 0% 
25-34 jaar 21% 20% 16% 
35-44 jaar 27% 28% 30% 
45-54 jaar 24% 25% 27% 

55 jaar en ouder 26% 26% 27% 
Entrea    

Jonger dan 25 jaar 8,7% 14,7% 5,3% 
25-34 jaar 22,5% 18,4% 17,5% 
35-44 jaar 20,9% 20,4% 22,9% 
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45-54 jaar 24,8% 23,8% 25,3% 
55 jaar en ouder 23,1% 22,7% 29,0% 

 
In- en uitstroom (inclusief ziektevervanging) 

In 2017 hebben 56 medewerkers Lindenhout verlaten. Er zijn 54 medewerkers ingestroomd. Voor 
Entrea was dat respectievelijk 51 en 56 medewerkers.  
  
Lindenhout 2017 2016 2015 

Instroom 54 87 35 
Uitstroom 56 74 129 

Uitstroom (%) 15% 20% 28% 
Entrea    

Instroom 56 65 35 
Uitstroom 51 89 128 

Uitstroom (%) 14,45% 25,4% 33,7% 
 
 
Ziekteverzuim medewerkers exclusief zwangerschapsverlof (Vernetdefinitie) 

 
Verzuimpercentage 2017 2016 2015 

Lindenhout  5,8% 4,1% 4,8% 
Entrea  5,64% 6,35% 8,25% 

 
Het verzuimpercentage 2017 onder medewerkers van Lindenhout bedroeg 5,8%.Dat is conform de 
sector. Bij Entrea lag het verzuim een fractie lager, op 5,64%. 
 
Zowel Lindenhout als Entrea zijn eigenrisicodrager voor de WGA en voor de Ziektewet (medewerkers 
die ziek uit dienst gaan). In 2017 zijn drie medewerkers van Lindenhout uitgestroomd in de Ziektewet 
en zijn twee medewerkers ingestroomd in de WIA.  
 
Verdeling medewerkers over soorten functies 

De medewerkers zijn als volgt verdeeld over de functiecategorieën (conform indeling CAO 
Jeugdzorg): 
 
Lindenhout 2017 2016 

Primair proces  308 (82%) 309 (82%) 
Management 6 (2%) 7 (2%) 

Strategie, beleid en organisatie 24 (6%) 20 (5%) 
Ondersteuning 36 (10%) 40 (11%) 

Entrea   
Primair proces  278 (78%) 270 (77%) 
Management 8 (2%) 10 (3%) 

Strategie, beleid en organisatie 18 (5%) 21 (6%) 
Ondersteuning 51 (15%) 49(14%) 

 
Onder primair proces wordt verstaan; alle Jeugdzorgwerkers (B, C, Pleegzorg, MDFT, SPH, PMTO), 
gedragswetenschappers, begeleiders YOIN, medewerkers Entreeteam, therapeuten en logopedistes. 
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Fulltime/parttime 

Lindenhout kende eind 2017 65 fulltime werkenden (17%). Bij Entrea zijn er dat 52 (14,7%). Maar 
liefst 30% van de medewerkers van Entrea heeft een contract van minder dan 24 uur per week. Bij 
Lindenhout is dat 10%. De verdeling over de deeltijdfactoren is als volgt:  
 
Lindenhout 2017 2016 2015 

Tot 8 uur per week 10 (3%) 6 (2%) 2 (1%) 
8 tot 16 uur per week 7 (2%) 3 (1%) 10 (3%) 

16 tot 24 uur per week 20 (5%) 26 (7%) 40 (11%) 
24 tot 32 uur per week 191 (51%) 187 (50%) 161 (44%) 
32 tot 36 uur per week 81 (22%) 73 (19%) 85 (23%) 

36 uur per week of meer 65 (17%) 81 (21%) 65 (18%) 
Entrea    

Tot 8 uur per week 34 (9,6%) 33 (9,4%) 35 (9,2%) 
8 tot 16 uur per week 20 (5,6%) 21 (6%) 19 (5%) 

16 tot 24 uur per week 55 (15,5%) 57 (16,3%) 68 (17,9%) 
24 tot 32 uur per week 120 (33,8%) 128 (36,6 %) 125 (32,9%) 
32 tot 36 uur per week 74 (20,8%) 64 (18,3 %) 69 (18,2%) 

36 uur per week of meer 52 (14,7 %) 47 (13,4%) 64 (16,8%) 
 
 
Ontwikkelingen 

Het jaar 2017 heeft vooral in het teken gestaan van de voorbereidingen op de fusie, de zogenaamde 
“rits”.Voorafgaand aan de oprichtingsdatum van entrea lindenhout, 1 april 2017, is er met de bonden 
een sociaal plan overeengekomen. Dit sociaal plan heeft de functie om negatieve gevolgen als gevolg 
van fusie of reorganisatie op te vangen en is een verplichting vanuit de cao. Entrea Onderwijs met 
een andere wet- en regelgeving (o.a. andere cao) en bekostigingswijze is hier buiten gehouden. 
 
Vanaf medio 2017 zijn alle arbeidsvoorwaardelijke regelingen, zoals een reiskostenregeling en een 
verlofregeling geïnventariseerd met als doel om deze per 1-1-2018 – de overgangsdatum van de 
bedrijfsbureaus van Entrea en Lindenhout - te harmoniseren. Dat is in grote lijnen gelukt, het 
merendeel van deze regelingen is per 1-1-2018 geharmoniseerd. 
In dezelfde periode – vanaf medio 2017 – is gestart met de voorbereidingen voor de integratie van 
beide bedrijfsbureaus in de holding per 1-1-2018. Inzet was om ervoor te zorgen dat medewerkers 
voor de jaarwisseling een nieuw contract als voortzetting van het oude dienstverband zouden 
ontvangen. In oktober is een adviesaanvraag – conform de afspraken uit het sociaal plan – naar de 
TOR gegaan en dat heeft begin december geresulteerd in een  advies. Uitgangspunten van deze 
integratie waren overgang van onderneming en behoud van werkgelegenheid. 
In 2017 was goed te merken dat de arbeidsmarkt krapper en krapper aan het worden is. Het wordt 
over alle linies moeilijker om de juiste kandidaten met een goede mix van ervaring en opleiding te 
vinden. 
 
Entrea en Lindenhout zijn beiden aangesloten bij de Werkgeverij, een werkgeversvereniging van  
samenwerkende organisaties in zorg, welzijn en onderwijs. Doel van deze vereniging is het 
uitwisselen van werk en medewerkers om in tijden krimp medewerkers te behouden voor deze 
sectoren. Door de aantrekkende arbeidsmarkt lijkt de doelstelling te verschuiven van behoud voor de 
sector naar mobiliteit voor medewerkers. 
 



3. Maatschappelijk ondernemen

 Veilig, 
warm en 
stabiel
zo thuis 
mogelijk
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3 Maatschappelijk ondernemen 
 

Het specialisme van de orthopedagogiek  

De essentie van de jeugdhulp die Entrea en Lindenhout bieden is de orthopedagogiek. Dat 
betekentdat de nadruk ligt op de jeugdige in zijn context: gezin, familie, school, buurt, netwerk, enz. In 
die context wordt opgevoed, staan volwassenen in betekenisvolle relatie tot kind en jeugdige en helpen 
deze om zich te ontwikkelen, te ontplooien, te vormen tot stabiele en gelukkige volwassenen die 
participeren in de samenleving en hun bijdrage daaraan leveren.  

De orthopedagogiek betreft de situaties waarin opvoeden en opgroeien ernstig bemoeilijkt of 
belemmerd wordt, door een veelvoud aan factoren die zich afzonderlijk of tegelijk voordoen. Waar 
problemen in opvoeden en opgroeien zich opstapelen, waar het complex en moeilijk is, daar kunnen 
Entrea en Lindenhout helpen.  
De inzet van specialistische interventies door daartoe opgeleide professionals helpen om de 
verstoorde opvoed- en opgroeisituatie te doorbereken, te normaliseren en te stabiliseren. Dit geldt 
evenzeer voor het speciaal onderwijs, waarbij de klassensituatie en de inzet van de leerkracht en 
andere specialisten helpen om de schoolcarrière te doorlopen.  

Continuïteit  

De kinderen, jeugdigen en gezinnen waar Entrea en Lindenhout mee te maken krijgen, hebben 
baatbij tijdige hulp die beschikbaar en bereikbaar is: in de buurt en zonder wachttijden. Zij hebben recht 
op de best mogelijke behandeling: interventies van hoge kwaliteit die excellent worden uitgevoerd door 
bekwame professionals.  

Bovendien hebben zij belang bij een juiste bejegening, bij een stevige alliantie tussen hulpverlener en 
gezin, bij transparantie in de afwegingen die gemaakt worden en het daarin actief kunnen bijdragen 
en beslissen. Het zijn belangrijke werkzame factoren van goede hulp. 
Continuïteit van zorg en continuïteit van zorgverlener (vertrouwde gezichten) doen ertoe en bepalen 
mede het succes van de hulp. Dit alles in de wetenschap dat ieder kind er één is, uniek en dus met 
een unieke vraagstelling waar antwoord op gevonden moet worden.  

Duurzame arrangementen  

Een groot deel van de hulp wordt in de thuissituatie van het kind geboden, of op school en in 
debuurt. Echter, een eveneens groot deel van de kinderen woont thuis bij een ander: in een vervangende 
opvoedsituatie, met pleegouders of gezinshuisouders of pedagogisch hulpverleners. Voor deze laatste 
groep geldt het belang van de continuïteit heel in het bijzonder de thuis-bij-een- ander-situatie. Kinderen 
lijden onder afgebroken plaatsingen, doorplaatsingen en dergelijke. Continuïteit van plek, ook als het heel 
moeilijk wordt, dat helpt kinderen.  
 
Robuuste organisatie  

De essentie van het perspectief van kinderen, jeugdigen en gezinnen is een robuuste organisatie 
diehet volgende waar kan maken:  

• continuïteit van hulpverlener, hulpverlening en opvoed/opgroei-arrangementen;  
• in de buurt en beschikbaar;  
• creatief in het vinden en bieden van maatwerkoplossingen;  
• vernieuwer die de beste kwaliteit biedt;  
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• zoveel mogelijk een one-stopshop; een organisatie die je niet doorverwijst, maar zelf het 
meeste in huis heeft.  

Deze maatschappelijke rol vervullen we niet solistisch maar binnen een landschap van uiteenlopende 
partners waarin we in dialoog met onze stakeholders tal van initiatieven ontwikkelen en in het besef 
dat onze verantwoordelijkheid als maatschappelijke organisatie een verantwoordelijkheid in zich 
draagt die verder reikt dan onze primaire opdracht. Op deze plaats gaan we in op dat landschap en 
beschrijven we wie onze partners zijn en welke de belangrijkste initiatieven zijn in ons werkgebied, 
waarbij aangetekend moet worden dat dit overzicht bedoeld is om een indruk te geven en zeker niet 
uitputtend is. 
 
3.1  Partners 
 
 De Werkgeverij is een innovatief samenwerkingsverband van werkgevers en hun werknemers in 

Zorg, Welzijn, Kinderopvang en Jeugdzorg binnen Gelderland, waar ook Entrea en Lindenhout 
aan deelnemen. In 2017 is De Werkgeverij van start gegaan. In het arbeidsmarktconcept van De 
Werkgeverij vormen de deelnemende werkgevers consortiumpartners. De partners delen 
onderling werk en medewerkers, gebaseerd op goed werkgeverschap, goed werknemerschap en 
vertrouwen. Medewerkers van deze organisaties kunnen zich op basis van vrijwilligheid 
aanmelden en zich beschikbaar stellen voor ander werk en/of opdrachten bij de andere 
deelnemende werkgevers. Het mes snijdt aan twee kanten: aan de ene kant kunnen werkgevers 
flexibel inspelen op onder- en overbezetting, aan de andere kant krijgen medewerkers meer 
mogelijkheden op het gebied van mobiliteit, meer werkzekerheid en kunnen zij hun 
inzetbaarheid vergroten. Hiermee blijft de kwaliteit van zorg en dienstverlening voor cliënten 
gewaarborgd. 
De Werkgeverij is een initiatief van Branche Jeugdzorg Gelderland en wordt ondersteund door 
WZW, FCB, PGGM en de Gelderse gemeentes en vakbonden. 
Met de vakbonden FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn, FBZ en Nu’91 is voor boventallige 
medewerkers een Sociaal Convenant afgesloten, in aanvulling op sociale plannen. 

 De Werkgeversvereniging voor Zorg en Welzijn (WZW) kent ook het platform Duurzaam 
Diensten Delen. Daarin worden tussen de WZW-partners actief mogelijkheden gezocht en 
ontwikkeld om gebruik te maken van faciliteiten die we elkaar kunnen bieden tegen 
aantrekkelijke voorwaarden. Voorbeelden daarvan zijn het onderling delen van 
Vertrouwenspersonen, of het aan elkaar beschikbaar stellen van opleidingen en trainingen. 

 Lindenhout is lid van FICE en participeert in het bestuur.  
FICE Nederland faciliteert en stimuleert internationale uitwisseling voor jongeren, medewerkers 
en bestuurders. FICE is een wereldwijde netwerkorganisatie van en voor professionals die 
werken met kinderen en jeugdigen. Zij werd in 1948 onder auspiciën van de UNESCO opgericht 
met als hoofddoel: het organiseren van opvang voor verweesde kinderen die door Europa 
zwierven. De naam FICE werd wereldwijd bekend en erkend tot op hoog politiek niveau. Anno 
2016 heeft FICE een consultatieve status bij de UNESCO, ECOSOC en de Raad voor Europa. 
In Nederland is FICE een vast onderdeel geworden van organisaties én individuele personen, 
actief op het terrein van kinderrechten, jeugdzorg, jeugdonderzoek en beleid. Zij speelt een 
prominente rol in de internationale FICE-beweging, leverde recent de internationale voorzitter 
en is de afgelopen jaren actief lid geweest van het dagelijks bestuur. 

 Lindenhout is samen met stichting Karakter (kinder- en jeugdpsychiatrie) en stichting GGNet 
(GGZ-jeugd) partner in stichting De Springplank, waar op één locatie in Apeldoorn 
orthopedagogische daghulp, verblijf, diagnostiek en ambulante hulp wordt geboden. Met beide 

http://www.dewerkgeverij.nl/resources/uploads/2017/01/Sociaal-Convenant_de-Werkgeverij.pdf
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stichtingen wordt samengewerkt in het kader van overlappende problematiek, multi-
probleemgezinnen en consultatie van de psychiater. 

 Lindenhout en Entrea participeren in PACT, een landelijk ontwikkelprogramma, dat investeert in 
de pedagogische omgeving van jonge kinderen door de kwaliteit van de medewerkers te 
versterken. Het project gebruikt de expertise vanuit kinderopvang, onderwijs en zorg. 
Wetenschap en praktijk trekken samen op. PACT werkt aan de kwaliteit van de pedagogische 
professionals van de toekomst met als doel een impuls te geven aan de kwaliteit van de 
omgeving van kinderen (ouders, kind, school, opvang en jeugdzorg). PACT werkt aan de opbouw 
van IKC’s (Integrale Kind Centra). Een bijzondere vorm van samenwerking heeft Entrea met 
basisschool Het Talent in Nijmegen-Noord, waarmee we inmiddels ook een Familieklas 
ontwikkelen: een groep waarin kinderen én hun ouders samen werken aan hun problematiek. 

 Lindenhout en Entrea participeren in de stichting Learning Together. De stichting heeft een 
handelingsgericht model ontwikkeld voor het houden van leerreviews in de jeugdketen (in 
gemeenten)  in Nederland. Learning Together versterkt de “samen leren” praktijk wanneer zich 
ernstige incidenten of calamiteiten hebben voorgedaan. Het model beoogt om in 
gezamenlijkheid en niet-beschuldigend te zoeken naar oorzaken en dieper liggende patronen 
onder incidenten, op zo’n manier dat er door individuele betrokkenen en op systeemniveau 
geleerd wordt. 

 Lindenhout participeert  in de Vereniging Omgangs Kennis Kollektief (OKK) en werkt actief mee 
aan het door-ontwikkelen en verder verbeteren van de methodiek Ouderschap Blijft. Deze 
methodiek wordt ingezet in geval van complexe scheidingen waarbij het kind ernstig bedreigd 
wordt in z’n ontwikkeling. Het thema “hulp bij complexe scheidingen” staat sinds enkele jaren 
maatschappelijk hoog op de agenda; de vraag naar deze vorm van hulp stijgt. 

 Lindenhout en Entrea werken samen met diverse organisaties uit de LVB (Licht Verstandelijke 
Beperking)-sector bij het bieden van hulp aan LVB-moeders (vaak hele jonge moeders) en hun 
kindje(s) in een moeder- en kindvoorziening.  

 Let’s Meet! is een project voor pleegkinderen uit Gelderland.  Let’s Meet! zorgt er voor dat 
pleegkinderen elkaar regelmatig ontmoeten en  vanuit een veilige omgeving ervaringen 
uitwisselen en hun passies en talenten delen. Kinderen in pleegzorg voelen zich vaak anders. 
Voor pleegkinderen is het niet vanzelfsprekend om ervaringen te kunnen delen. Vaak kennen ze 
geen andere kinderen die in een pleeggezin wonen. Ook zijn er in hun eigen omgeving niet altijd 
mogelijkheden om andere pleegkinderen te ontmoeten. Een kernteam van pleegouders en 
medewerkers van Entrea en Lindenhout draagt bij om de Let’s Meet! bijeenkomsten mogelijk te 
maken. Daarbij worden maatschappelijk betrokken mensen en organisaties in Gelderland 
aangespoord om financieel bij te dragen aan het structureel organiseren van deze ontmoeting 
voor kinderen. 

 

3.2 Samenwerking in de regio’s 
 
De gedecentraliseerde jeugdzorg krijgt steeds meer vaste vorm. Wijkteams raken gesetteld en de 
specialistische jeugdhulp kan daar steeds beter op aansluiten. We zijn druk doende inhoud te geven 
aan onze transformatie-opdracht: het ontwikkelen van specialistische orthopedagogische zorg die 
thuis of zo-thuis-mogelijk is. 
 
Midden IJssel/Oost Veluwe 

 In CJG4kracht in Apeldoorn werkt Lindenhout samen met een groot aantal zorgaanbieders. Het 
model blijkt krachtig: korte lijnen, één plan, één regie en directe toegang en geldt als goed 
praktijkvoorbeeld in de zorg voor jeugd. Ditzelfde gebeurt ook in Zutphen en Lochem 
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 Met GGZ en jeugd- en opvoedhulp aanbieders wordt samengewerkt in de zorg voor het jonge 
kind (0-6 jaar) om de expertise in te zetten vanuit een intensieve samenwerking.  

 Het project Spotlight is afgerond en geïmplementeerd als gezamenlijke werkwijze met Dimence 
en Passarel voor observatie binnen de kinderopvang.   

 Samen met collega zorgaanbieders is een intersectoraal Jeugd Fact-team opgestart gericht op 
jongeren van 18-23 jaar die nu bekend staan als zorgmijders. Deze worden actief benaderd en 
hen wordt een intersectoraal hulpaanbod gedaan vanuit GGZ, verslavingszorg, LVB en jeugd- en 
opvoedhulp. 

 De jarenlange samenwerking binnen het OZC (onderwijs zorgcentrum) in Zutphen wordt 
gecontinueerd. 

 
Food Valley 

• Rondom de aansluiting 18-18+ ontwikkelen we een aanbod aan zorg en dienstverlening gericht 
op voortzetting nadat jongeren 18 worden. Met het Groningse model als voorbeeld trekken de 
gemeente Ede, jeugdzorgregio Foodvalley en zorgverzekeraar Menzis met de aanbieders op. Als 
vervolg op dit traject maakt de gemeente Ede afspraken met aanbieders om de schotten tussen 
jeugdzorg en WMO te slechten. 

• Lindenhout participeert in de gemeente Ede in de sociale teams door goed gekwalificeerde 
medewerkers naar de sociale teams te detacheren. Daarbij pariticipeert Lindenhout in de 
“alliantie” van aanbieders en gemeente, waarin de doorontwikkeling van de sociale teams 
centraal staat. 

• We zijn gestopt met de naschoolse dagbehandeling in deze regio. In overleg met de gemeenten 
en aanbieders van kinderopvang en onderwijs ontwikkelen we een alternatief pedagogisch 
ambulant aanbod ter ondersteuning van kinderen binnen die organisaties en het betrekken van 
het gezin bij de hulpverlening. 

 
Centraal Gelderland 

• In samenwerking met de Ommewaai is in 2017 een onderwijs-zorgarrangement gerealiseerd. 
Twee dagen per week zijn JZW-C aanwezig in de klas om een bijdrage te leveren aan 
specifieke ontwikkelingsbehoefte van leerlingen. Tevens werken zij met ouders aan deze 
doelen in de thuissituatie, zodat de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. 

• Lindenhout heeft samen met Driestroom, Puck en Co en twee basisscholen  geparticipeerd in 
een pilot in de gemeente Rheden, waarbij hulpverleners op school aanwezig zijn om 
voorkomende vragen van een antwoord te voorzien en vroege signalen van 
ontwikkelingsbelemmeringen te bespreken. Dit project krijgt momenteel een vervolg in de 
gemeente Velp. We beogen daarbij tevens de toeleiding tot  specialistische zorg te 
vereenvoudigen.  

• Lindenhout participeert  in het gemeentelijk project “passende kinderopvang”. Expertise 
wordt geleverd aan peuterspeelzalen in twee wijken van de gemeente Arnhem.  

• Het jeugdteam Doesburg floreert nog immer en ontwikkelt zich tot een autonoom, 
professioneel en herkenbaar team in de gemeente. Naast Lindenhout nemen ook GGNet, 
Zozijn, MEE en STMR deel aan dit team. 

• Samen met de STMR is een arrangement ontwikkeld, waarin de praktische gezinsbegeleiding 
(WMO) wordt gecombineerd met IAG (Jeugdwet).  Deze dienst is naar aanleiding van 
praktijkervaring en casuïstiek  beschreven en kan nu vermarkt  worden.  
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• Lindenhout heeft het initiatief genomen om de samenwerkingsrelatie met andere 
zorgaanbieders (onder andere JBG, Pro Persona GGNet, Driestroom, Pactum, wijkteams 
Arnhem)  opnieuw vorm te geven en  te verstevigen. Mede hierdoor is de urgentie van 
tansformatie en innovatie goed geagendeerd in de MGR.  

• Vanuit de opdracht van de G7 is er vorm gegeven aan een intersectoraal Spoedhulpteam. 
Tevens is een samenwerkingsconvenant met de GGZ-partners ondertekend.  

• Lindenhout levert een proactieve bijdrage aan de gemeentelijke ontwikkelingen, onder 
andere middels een detachering aan de gemeente Overbetuwe en deelname aan het MDO 
van de gemeente Duiven.  

• Vanuit de portefeuille  “Complexe  echtscheidingen” is de training KUK (Kinderen uit de Knel) 
zeer succesvol geïmplementeerd.  Voorbereidingen voor de DEES  (een methodiek waarbij 
ouders een kwartaal lang de regie “uit handen geven” om een de-escalatie te 
bewerkstelligen) werden in 2017 getroffen, om de portfolio verder uit te breiden en te 
verstevigen. De vraag om ondersteuning bij complexe echtscheidingen is onverminderd hoog 
en urgent.  Lindenhout participeert in de landelijke stuurgroep.  

Achterhoek 

 De samenwerking met partners in de integrale aanpak van de groep thuisloze 18-23 jarigen 
ondervindt in meerdere gemeenten navolging.  

 Om meer te kunnen samenwerken met onderwijs is de dagbehandeling ‘Notendop’ in 2016 
uitgebreid en verhuisd naar het nieuwe schoolgebouw van de Isselborgh (cluster-4 school van 
SOTOG in Doetinchem). In het gebouw hebben ook De Lichtenvoorde en Pluryn een naschoolse 
dagbehandeling. Een goed uitgangspunt voor samenwerking van zorg en onderwijs. De 
samenwerking is in 2017 verder doorontwikkeld. 

 Met voortgezet onderwijs en ROC worden overbelaste leerlingen en hun ouders waar nodig 
ondersteund in hun ontwikkeling en het behalen van een startkwalificatie. Dit doen we met 
behulp van trajectcoaches op school (en deels thuis), of met de “luwte” van de Horizon: een 
daghulp-arrangement met een combinatie van onderwijs en zorg, dat afgelopen jaar verder 
uitgebreid is.  

 Samen met jeugd-GGZ  worden stappen gezet om intensieve samenwerking vorm te geven in de 
TAJ (Transformatie Jeugdzorg Achterhoek). 

 In het Samenwerkingsverband Doetinchem werken we samen in het Intermezzo College en 
leveren wij een sociaal maatschappelijk werker. 

 
Rivierenland 

• Rondom het thema onderwijs-zorgarrangementen is met Entrea in Rivierenland een project 
gestart met als doelstelling de jeugdzorg meer te verbinden met onderwijs. Het betreft hier 
pedagogsiche ondersteuning naar leerkrachten daar waar nodig en hulpverlening aan de 
gezinnen. Dit vanuit de gedachte: zo vroeg mogelijk en zo snel mogelijk erbij zijn. Het Nijmeegse 
De School Als Vindplaats (DSAV) dient daarbij als bron van inspiratie. 

• Met de regio worden afspraken gemaakt over transformatie: kinderen horen thuis of zo thuis 
mogelijk. In het project wrap-around-pleegzorg krijgen pleegouders extra ondersteuning om 
kinderen met complexe problematiek in het gezin te kunnen laten wonen.  

• In Zaltbommel zijn we gestart met “flexibel verblijf” en logeerhuis. Het betreft de leeftijd 8 tot 14 
jaar. Kinderen hebben de mogelijkheid een aantal dagen in de leefgroep te zijn, maar er wordt 
intensief gewerkt aan zo snel mogelijk weer thuis wonen. Daarmee komen er voor deze groep 
ook verblijfsmogelijkheden in de eigen regio en wordt ook letterlijk de afstand naar thuis kleiner. 
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Rijk van Nijmegen 

• In de gemeente Nijmegen werken op alle basisscholen jeugdspecialisten waarmee we 
vroegsignalering en vroeginterventie inzetten om kinderen en hun gezinnen te ondersteunen nog 
voordat problematiek escaleert. In dit project – De School Als Vindplaats –  bereiken we ook veel 
migrantenkinderen. Via de Nijmeegse investeringsagenda Zorg en Welzijn krijgt DSAV een 
structureel karakter en trekt het inmiddels ook landelijk de aandacht. 

• Binnen het team van DSAV is geïnvesteerd in de introductie van Family Check Up als instrument 
voor vroegsignalering. Een team van jeugdspecialisten is door ontwikkelaar Tom Dishion 
(hoogleraar University of Oregon, USA) opgeleid om als facilitator op te treden. 

• Dit vindplaats-gerichte werken krijgt in Wijchen vorm in Vroeg Ambulant, waar we in een 
netwerkteam samen met wijkteam, schoolmaatschappelijk werk en jeugdspecialisten van Entrea 
en Pluryn middels een vroeg interventie kinderen en ouders zo snel mogelijk proberen te helpen 
en tevens een beroep op een maatwerkvoorziening trachten te voorkomen. 

• In het project Passende Kinder Opvang (PKO) werkt Entrea samen met onder meer Driestroom 
door jeugdspecialisten begeleiding te laten geven aan kinderopvang en buitenschoolse opvang. 
Ook hier staan vroeginterventie en vroegsignalering voorop en moet het project leiden tot 
minder plaatsingen op specialistische dagopvang. 

• Ook in andere projecten wordt het vindplaats-gericht werken verder vorm en inhoud gegeven: in 
Baby in Zicht werken we samen met de verloskundigen in het ziekenhuis om ouders te 
begeleiden in hun zorg voor hun pasgeboren kind. Met IrisZorg en ProPersona ontwikkelen we 
hulpverleningsmodellen voor de kinderen van hun cliënten. Met het Amalia Kinderziekenhuis 
werken we samen rondom de zorg voor chronisch zieke kinderen en de impact die hun ziekzijn 
heeft op hun thuissituatie.  

• In het belang van de kinderen en gezinnen die onze hulp nodig hebben, werkt Entrea steeds 
nauwer samen met de verschillende aanbieders in onze regio’s. Zo werken we samen met 
IrisZorg als het om kinderen van ouders met verslavingsproblematiek gaat. We werken met Pro 
Persona samen als het gaat om kinderen van ouders met psychiatrische problemen, met Karakter 
als het gaat om psychiatrische problematiek bij kinderen die om gedrags- of opvoedproblematiek 
bij ons in zorg zijn. Deze samenwerking zorgt ervoor dat we steeds beter vanuit één plan rondom 
een gezin samen optrekken en daardoor de zorg effectiever in zetten. 

 
Wonen & Opgroeien; thuis bij een ander 

 Eind 2017 werkt Lindenhout samen met ongeveer 40 onderaannemers. Het gaat hoofdzakelijk 
om gezinshuizen, die met Lindenhout verbonden zijn via het franchiseconstruct van 
Gezinshuis.com. Daarnaast heeft Lindenhout intensieve samenwerkingsrelaties met een aantal 
andere gezinshuisvarianten die zich richten op het ‘zo thuis mogelijk’ laten wonen van kinderen 
en jongeren. Er wonen eind 2017 ongeveer 170 jeugdigen in een van de aan Lindenhout 
verbonden gezinswoonvormen. Gaandeweg hebben er specialisaties plaatsgevonden: er zijn 
gezinshuizen die zich met name richten op een lang verblijf in het gezinshuis (gezinshuizen om in 
op te groeien), maar er zijn ook huizen die zich richten op crisisopvang (de logeerhuizen) of op 
zelfstandig leren wonen (de mentorhuizen). In 2017 is er sprake geweest van een groei in de 
gezinshuiszorg. 

 Entrea heeft nog een aantal verblijfsgroepen 12- en 12+. Twee groepen zijn specifiek ingericht 
om de transfer naar thuis zo snel en adequaat als kan te faciliteren. Voor de opvang van 
migrantenmeiden wordt samengewerkt met het Time Out-huis in Nijmegen. 

 Lindenhout werkt ultimo 2017 samen met 600 pleeggezinnen, ten behoeve van ruim 700 
kinderen. Ruim 42% van de pleeggezinnen komt uit het netwerk van het kind. 
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 Entrea begeleidt ultimo 2017 268 pleegkinderen in 242 pleeggezinnen; 47% van de 
pleeggezinnen zijn afkomstig uit het netwerk van het kind. 

 Daarnaast onderhouden Lindenhout en Entrea structurele samenwerkingsrelaties met de 
stichtingen Blanco, Kind aan Huis (Dushihuis), De Kleine Prins (Villa Achterstraat), Stichting 
Meander, De Driestroom, ’s Heeren Loo en de Perspektiev-groep voor het bieden van diverse 
vormen van gezinshuiszorg en residentiële zorg (vaak crisisopvang). Hiervan maken een kleine 
30 kinderen gebruik. 

 Rondom de kinderen die voor korte of langere tijd wonen in pleeggezinnen of gezinshuizen doen 
zich soms ingewikkelde vraagstukken voor in de persoonlijke problematiek van die kinderen, of 
met betrekking tot moeilijkheden in gezin of netwerk. Rondom een aantal van die vraagstukken 
werkt Lindenhout graag samen met specialisten op een specifiek gebied. Zo zijn er 
samenwerkingsverbanden met Intermetzo, ’s Heerenloo, Horizon, Melody Psy Care en nog een 
groep van andere partners.  

 In alle regio’s waar we actief zijn, speelt de ‘transformatie-opdracht’. Daar waar in 2015 en in 
2016 vooral het inregelen van het nieuwe stelsel de prioriteit had, is in vrijwel alle regio’s in 
2017 de start gemaakt met het debat over de beste manier om de doelstellingen van de 
stelselwijziging ook daadwerkelijk te gaan bereiken. In alle regio’s zijn we betrokken bij dit 
debat, en hebben we een aandeel in zowel het leveren van input op de visie en de meest 
effectieve werkwijze, als op het leveren van nieuwe praktische oplossingen voor een vaak acute 
en altijd complexe vraag rondom kinderen.  

 Op het gebied van pleegzorg en (semi-)residentiële zorg (inclusief gezinshuizen) werkt Entrea 
samen met het RIBW, Pluryn, Driestroom en IrisZorg. De samenwerkende aanbieders streven 
ernaar dat cliënten (kinderen en jongeren) optimaal kunnen participeren in de samenleving, hun 
talenten en eigen kracht benutten en zo veel mogelijk thuis in de eigen gezinssituatie kunnen 
opgroeien. Waar dat (tijdelijk) niet mogelijk is, staan we garant voor kwalitatief hoogwaardige 
maatwerkvoorzieningen. De inzet is gericht op het verkorten van de duur van verblijf. 

 Ook zijn Lindenhout en Entrea betrokken bij enkele landelijke trajecten op dit terrein: de 
totstandkoming van de methodiekhandleiding pleegzorg; het traject ‘ruimte voor jeugdhulp in 
gezinsvormen’; het traject ‘versterken van de kracht van pleegouders’ en het traject ‘actieplan 
pleegzorg’ (opdracht van VWS). Al deze trajecten hebben vorm gekregen in 2017, maar worden 
in 2018 (en verder) uitgevoerd. 

 
Dagbehandeling en specialistische opvang 

De in 2016 ingezette lijn in de reguliere en naschoolse dagbehandeling om meer nadruk te leggen op 
de samenwerking met thuis en school (waar het kind verblijft) is doorgezet in 2017. De 
jeugdhulpverleners hebben steeds intensiever contact met ouders en leerkrachten om het geleerde 
van de dagbehandeling over te brengen naar de thuis- en schoolsituatie. Dagbehandeling is daarmee 
een oefengroep om nieuw gedrag te leren dat overgebracht wordt naar andere situaties. 
 
In ons speciaal onderwijs worden we steeds vaker geconfronteerd met kinderen die het zeer moeilijk 
vinden om in groepen te functioneren. Voor de leeftijd van 4 tot 7 jaar hebben we hier 
dagbehandeling voor in onze combigroepen. We onderzoeken samen met het speciaal onderwijs hoe 
we dat voor kinderen in de leeftijd van 7 tot 13 jaar inrichten, opdat schooluitval en thuiszitten 
worden voorkomen. Ook willen we met deze voorziening kinderen die vanwege gedragsproblemen al 
thuiszitten weer schoolgaand laten worden. 
Naast deze vormen van dagbehandeling kennen we ook vormen van specialistische opvang. Hier 
vindt geen behandeling plaats maar worden ouders ondersteund, ontlast, door kinderen kortdurend 
op te vangen, bijvoorbeeld enkele dagdelen na schooltijd, op zaterdag of door middel van 
logeerweekenden. Deze vorm van ondersteuning stelt ouders in staat hun kind toch zelf op te 
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voeden en voorkomt zwaardere hulp. Vaak gaat het om kinderen die eerder in behandeling zijn 
geweest. 
 
YOIN 

YOIN neemt een bijzondere plaats in binnen Lindenhout. Binnen YOIN begeleiden we (fluctuerend) 
90 – 166 alleenstaande minderjarige vluchtelingen (amv) in opdracht van de organisatie die de 
voogdij invult voor de jongeren, het Nidos.  
De jongeren wonen overwegend in kleinschalige opvanghuizen (3-4 amv) waarbij woonbegeleiders 
niet permanent in het huis aanwezig zijn. Op het hoogtepunt waren er 35 huizen in 9 Gelderse 
gemeenten, naast 3 woongroepen waar wel 24/7 begeleiding is.  
 
YOIN werkt vanuit de gedachte dat  
[1] maatwerk de standaard is voor begeleiding (zelfredzaamheid ontwikkelen)  
[2] de begeleiding niet ophoudt als de jongere 18 wordt, maar daarna doorgaat (levensloop centraal)  
[3] en dat het vluchten voor de jongere is gestopt als hij of zij bij ons komt: als er naast begeleiding 
ook hulp nodig is dan bieden we die en plaatsen we niet door.  
 
Het feit dat YOIN onderdeel is van Lindenhout is voor beide van grote waarde: gespecialiseerde 
hulpverlening is nabij voor YOIN en YOIN levert een geweldige impuls aan de cultuursensitiviteit van 
de (traditioneel) “witte” jeugdzorg. De helft van de 40 medewerkers van YOIN heeft een achtergrond 
uit een andere cultuur en vanuit YOIN wordt het initiatief genomen bewezen effectieve interventies 
specifiek voor mensen met een vluchtelingenverhaal geschikt te maken. De ontwikkeling van de 
Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling voor mensen met een Vluchtelingenverhaal (IAG-V) is daar 
een mooi voorbeeld van, de ontwikkeling van een cultuursensitief netwerk binnen Lindenhout én 
Entrea een ander. 
 

3.3 SROI 
Een actief beleid op SROI is er in 2017 niet geweest. Binnen Lindenhout (en dan vooral YOIN) is wel 
ingezet op het werven en aannemen van medewerkers met een migratieachtergrond, vooral met de 
gedachte om deze in te zetten voor YOIN en daarmee beter aan te sluiten bij de leefwereld van de 
doelgroep. Voor deze MBO-functie is SKJ-registratie niet vereist.  
Voor de overige hulpverlenende functies in het primair proces is deze registratie wel vereist, en dat 
maakt SROI lastig. Kandidaten met een SKJ-registratie en een afstand tot de arbeidsmarkt zijn er 
eigenlijk niet. 
Wel is binnen Entrea Jeugdzorg, Entrea Onderwijs en Lindenhout in 2017 onderzoek gedaan naar de 
registratie van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt en het doelgroepenregister. 
Achterliggende reden is het voeren van een goede registratie en daarmee optimaal gebruik van 
subsidies en loonkostenvoordelen. Omdat dit onderzoek in 2018 doorloopt, zijn eind 2017 de 
uitkomsten hiervan nog niet duidelijk. 
Een aantal gemeentes die rondom Arnhem liggen hebben de handen ineen geslagen om beleid te 
gaan maken op het gebied van SROI. Begin 2018 krijgt dit een vervolg voor werkgevers in zorg en 
welzijn. Inzet is om te komen tot beleid en werkafspraken om SROI niet alleen een contractuele 
verplichting te laten zijn, maar ook een meerwaarde. 

De verplichting tot het voldoen aan inspanningen op het gebied van Social Return maakt in een 
aantal contracten deel uit van de voorwaarden.  Voor een organisatie als de onze, die bestaat uit 
overwegend HBO+ opgeleide werknemers is dat geen sinecure. Binnen het verband van de WZW zijn 
we een discussie opgestart over de vraag hoe wij als instellingen over SROI met gemeenten in 
gesprek kunnen gaan om ons maatschappelijke potentieel op een meer bij onze kerncompetenties 
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passende wijze kunnen inzetten zodat het maatschappelijk rendement daarvan voor gemeenten in 
totaal groter wordt, maar voor elk van de instellingen bestaat uit een rol die meer bij de eigen 
centrale doelen past. 
 
Voor alle daarvoor geschikte werkzaamheden (denk aan groenonderhoud) wordt zo veel mogelijk 
gebruik gemaakt van bedrijven die daartoe mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt inzetten 
 
SROI maakt standaard deel uit van ons inkoopbeleid, waarmee we onze leveranciers ook laten 
bijdragen aan onze SROI. 
 
3.4 Duurzaamheid 
 
Lindenhout en Entrea hebben de ambitie om duurzaam bij te dragen aan de beste zorg voor jeugd in 
de regio’s waar we actief zijn. Dit doen we door het bieden van optimale oplossingen voor complexe 
opvoedvraagstukken, als jeugdhulpspecialist in wijk en buurt en als specialist in “bij een ander” 
wonen en opgroeien. 
Daarnaast gaat duurzaamheid uiteraard over de ecologische omgeving. We omarmen duurzaamheid 
als uitgangspunt voor de bedrijfsvoering. Bij de inkoop van voeding en bedrijfsbenodigdheden wordt 
duurzaamheid steeds als selectiecriterium meegenomen. Hierbij valt te denken aan het gebruik van 
fair trade producten, milieubelasting van printers en kopieerapparaten en bijvoorbeeld standaard 
dubbelzijdig kopiëren.  
Lindenhout voert een pilot uit met zonnepanelen op het dak. Alle panden in eigendom van 
Lindenhout en Entrea zijn of worden uitgerust met led-verlichting en met automatische in- en 
uitschakeling. Onze energie is 100% ‘groen’ en we bevorderen waar mogelijk bewustwording en 
energiezuinig gedrag door medewerkers. Werkplek-onafhankelijk werken wordt gestimuleerd en 
mogelijk gemaakt door mobiele apparatuur. Ons afval wordt duurzaam verwerkt en zo mogelijk 
wordt gerecycled meubilair ingekocht. Voor afval, schoonmaak en energie krijgen we momenteel al 
certificaten. Ook op ons duurzaamheidsbeleid worden we getoetst door Lloyds (HKZ). Het beleid is 
duurzaamheid integraal mee te nemen in al onze activiteiten. 
 
 
  



4. Toezicht, bestuur en medezeggenschap

 Samen 
op weg
naar samen
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4 Toezicht, bestuur en medezeggenschap 
4.1 Bestuur en management 

De doelstelling van entrea lindenhout ligt vast in de statuten: 

 
Entrea lindenhout kent het Raad van Toezichtmodel en wordt bestuurd door een tweehoofdige Raad 
van Bestuur. Daarnaast kent entrea lindenhout de volgende organen: 

• Raad van Medewerkers: Transitie Ondernemingsraad; 
• Raad van Cliënten: samengesteld uit (ex-)cliënten, ouders en niet-cliënten, met een eigen agenda 

die de strategische uitvoering van het werk kritisch beschouwt en van adviezen voorziet; 
• Raad van Pleegouders: het medezeggenschapsorgaan van pleegouders. 

 
Het jaarverslag heeft betrekking op alle rechtspersonen met dezelfde beleidsbepalende 
zeggenschap. Dit betreft de volgende rechtspersonen: 

• Stichting Entrea/Lindenhout-groep 
• Stichting Lindenhout 
• Stichting Entrea Jeugdzorg 

De verantwoording voor Entrea Onderwijs vindt plaats in een separaat verslag conform de richtlijnen 
van het Ministerie van Onderwijs. De activiteiten op het gebied van onderzoek vinden plaats in 
Praktikon BV met de Entrea Jeugdzorg als enige aandeelhouder. In financieel opzicht is Praktikon in 
de jaarrekening van entra lindenhout als deelneming opgevoerd. 
 
  

Artikel 2 
 
De stichting Entrea/Lindenhout-groep heeft ten doel het bieden van hulp aan jeugdigen die in 
hun ontwikkeling/schoolcarrière vastgelopen zijn of dreigen vast te lopen alsmede het gezin 
waarvan die jeugdigen deel uitmaken. De activiteiten zijn gericht op het voorkomen, 
verminderen of opheffen van problemen of stoornissen van pedagogische, geestelijke, sociale 
of lichamelijke aard die de ontwikkeling van jeugdigen naar volwassenheid ongunstig kunnen 
beïnvloeden, dan wel het zelfstandig maatschappelijk functioneren belemmeren. 
 
Daarnaast heeft de stichting ten doel het verrichten van onderzoek om aan de hulpvraag van 
jeugdigen die in hun ontwikkeling en/of schoolcarrière vastgelopen zijn of dreigen vast te lopen 
tegemoet te kunnen komen alsmede het gezin waarvan de jeugdigen deel uit maken. 
 
De stichting is voorts bevoegd tot al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdeling 
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 
 
De stichting gaat bij het nastreven van haar doel uit van gelijkwaardigheid opdat een ieder op 
grond van eigen overtuiging en verdraagzaamheid jegens die van anderen, tot de 
verwerkelijking van het doel van de stichting een bijdrage kan leveren. 
 

Bron: statuten Stichting Entrea/Lindenhout-groep 
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4.2 Raad van Toezicht 

De samenstelling van de RvT op 31 december 2017 is als volgt: 
 
Voorzitter De heer R.J.W.M. Coolen van Brakel 

Directeur/bestuursvoorzitter Instituut voor verantwoord medicijngebruik (IVM), 
Utrecht 
Directeur Justus Magnus BV, Nijmegen 
Vicevoorzitter Lid Raad van Toezicht Stichting KOH, Eindhoven 
Lid Raad van Advies van GIMS (Global Initiative on Medication Safety) 

Vicevoorzitter Mevrouw M.B. Visser 
Senior controller Hogeschool Windesheim 
Lid Raad van Toezicht Stichting Hilverzorg 
Lid Raad van Toezicht Stichting Zonnehuisgroep IJssel-Vecht 
Lid Raad van Toezicht Stichting Thuiszorg het Friese Land 
Lid Raad van Toezicht Stichting Katholiek Onderwijs Flevoland Veluwe 
Lid Raad van Toezicht Stichting Hondsrug College 
Lid Raad van Commissarissen NV Waterbedrijf Drenthe 
Secretaris bestuur Stichting Steunfonds Jeugdzorg Overijssel 

Leden   De heer H.A. Arnoldy 
Voorzitter Raad van Toezicht Kaliber Kunstenschool 
Bestuurslid Stichting Instrumentenbeheersfonds 
 
Mevrouw D.S. Terporten-Hop 
Rechter rechtbank Midden-Nederland 
Lid Raad van Toezicht Stichting Kardera 
 
De heer W.J.A. Lensen 
Directeur Stichting Venloop 
Bestuurslid Stichting Venloop Innovations 
 
Mevrouw M.J. van Strien 
Programmadirecteur Connecting Mobility bij het Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat 
Voorzitter Raad van Toezicht Woonzorgconcern IJsselheem, Kampen/Zwolle 
Voorzitter Raad van Toezicht Quadrant kindercentra, Gouda 
Lid Raad van Toezicht Schouwburg en Cinema Gouda 

 
 

Toezichtsvisie en toetsingskader 

De Raad van Toezicht kent drie hoofdfuncties; toezichthouder, adviseur en werkgever van het 
bestuur van de organisatie.   
 
Het beleid van de Raad van Bestuur is onderhevig aan het toezicht van de Raad van Toezicht. Deze 
ziet er op toe dat op een te verantwoorden wijze de doelstellingen worden behaald die wettelijk en 
maatschappelijk van Lindenhout mogen worden verwacht.  
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De Raad van Toezicht richt zich bij zijn beoordeling van het beleid naar de maatschappelijke functie 
van de organisatie. De Raad van Toezicht verzamelt impliciet (bijvoorbeeld door gebruik te maken 
van de verschillende achtergrond van zijn leden) en expliciet (bijvoorbeeld door nader onderzoek, 
overleg, raadpleging etc.) informatie over het belang van de relevante maatschappelijke 
belanghouders bij het resultaat of bij de gang van zaken van de organisatie. Die informatie vormt de 
belangrijkste bron voor het stellen van zijn ijkpunten van toezicht.  
 
De Raad van Bestuur heeft vooraf geen goedkeuring nodig voor zijn beleid, behalve voor die 
beslissingen die in de statuten met name zijn genoemd (artikel 10, lid 5), waarvoor voorafgaand aan 
besluitvorming door de Raad van Bestuur de specifieke goedkeuring van de Raad van Toezicht vereist 
is. Tevens behoeft de Raad van Bestuur vooraf goedkeuring voor het vaststellen en/of wijzigen van 
zijn bestuursreglement en de onderlinge taakverdeling. 
 
Voor al het overige beleid verantwoordt de Raad van Bestuur zich in beginsel achteraf. Daarnaast ligt 
in een informatieprotocol vast welke informatie de Raad van Toezicht bereikt en met welk doel.  
 

4.3  Raad van Bestuur 
 
De Raad van Bestuur werd in 2017 gevormd door Annet van Zon en Annemarie Profittlich. 

De nevenfuncties van Annet van Zon zijn: 
 Bestuurslid Jeugdzorg Nederland 
 Bestuurslid Werkgeversvereniging WZW 
 Lid Adviesraad HAN-Sociaal 
 Bestuurslid FICE 
 
In het kader van gezamenlijke methodiekontwikkeling vervult Annet van Zon de volgende functies: 
 Bestuurslid stichting Learning Together 
 Bestuurslid Jeugdzorg in de Buurt 
 

4.4 Medezeggenschap en cliëntparticipatie 

 
4.4.1 Raad van Medewerkers 

 
Transitie Ondernemingsraad 

Met het oog op de te verwachten fusie van Lindenhout en Entrea zijn de ondernemingsraden en 
bestuurders van Lindenhout en Entrea overeengekomen dat een TOR wordt opgericht. De TOR is 
belast met de toepassing van de WOR op het overleg en de besluitvorming over de werkzaamheden, 
inrichting en vormgeving van de nieuw te vormen organisatie en over onderwerpen van 
gemeenschappelijk belang. 
 
Gedurende zijn bestaan heeft de TOR de opdracht de medezeggenschapsstructuur voor de 
toekomstige organisatie te bepalen en daarvoor het conceptreglement op te stellen. Op de 
fusiedatum gaat de TOR over in een tijdelijke ondernemingsraad, die zo spoedig als mogelijk maar in 
ieder geval binnen zes maanden na de fusiedatum verkiezingen heeft uitgeschreven voor de vorming 
van een ondernemingsraad voor de nieuwe organisatie. 
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De TOR vertegenwoordigt voor zover het zijn mandaat betreft de ondernemingsraden van 
Lindenhout en Entrea, en voorts formeel de medewerkers van entrea lindenhout. De afzonderlijke 
ondernemingsraden vertegenwoordigen de medewerkers van de eigen organisaties. 
 
De TOR bestaat uit alle leden van de beide afzonderlijke ondernemingsraden, met een maximum van 
20 zetels. 
 
Het dagelijks bestuur van de TOR wordt gevormd door 4 leden, onder wie de huidige voorzitters van 
de beide ondernemingsraden. Het voorzitterschap van de TOR is een gedeeld voorzitterschap, 
ingevuld door de voorzitters van beide afzonderlijke ondernemingsraden. Beide voorzitters verdelen 
hun portefeuilles, het dag-voorzitterschap tijdens de vergaderingen en de vertegenwoordiging in 
rechte in de komende TOR-periode. 
 
De volgende advies- en instemmingsvragen zijn in 2017 neergelegd bij de TOR: 

 Overgang medewerkers naar entrea lindenhout 
 reiskostenregeling dienstreizen 
 reiskostenregeling woon-werkverkeer 
 integratie servicebureau 
 verhuizing Scherpenkampweg 
 Vakantie verlofregeling 
 Inschalingsregeling 
 
In de eerste helft van 2017 hebben de OR van Entrea en de OR van Lindenhout separaat 
gefunctioneerd. 
 
Bij Entrea zijn de volgende advies- en instemmingsvragen in 2017 neergelegd bij de OR: 

 Leidraad klacht- en tuchtrecht 
 Klokkenluidersregeling 
 Verzuimbeleid 
 Fietsplan 
 Privacyreglement cliëntgegevens 
 Splitsing ambulant-pleegzorg 
 
Bij Lindenhout is in 2017 de instemmingsvraag inzake het opleidingsbeleid neergelegd bij de OR. 
 
In de aanloop naar de vorming van de TOR en naar aanleiding van de (voorgenomen) fusie hebben 
zowel de OR van Lindenhout als de OR van Entrea de volgende advies- en instemmingsaanvragen in 
2017 behandeld: 

 Aanpassing managementstructuur 
 Tijdschrijven 
 Sociaal plan 
 Bestuurlijke fusie Entrea en Lindenhout 
Beide ondernemingsraden  zijn als toehoorder betrokken geweest bij de besprekingen over het sociaal 
plan. 
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4.4.2 Raad van Cliënten 

Lindenhout  
 
Algemeen 

De Raad van Cliënten (RvC) bestaat uit zeven leden: ervaringsdeskundigen (ouders en jongeren) en 
maatschappelijk betrokkenen die vanuit de “klantpositie” hun bijdrage leveren. De RvC fungeert als 
strategisch gesprekspartner van de Raad van Bestuur en bepaalt haar agenda vanuit ontwikkelingen 
binnen de Jeugdzorg, Lindenhout, gemeenten en signalen vanuit cliënten.  
 
De RvC heeft in 2017 acht keer vergaderd waarvan één vergadering gezamenlijk met de RvC van 
Entrea in het kader van de voorgenomen bestuurlijke fusie met Entrea.  
 
De Raad heeft zelf een bijeenkomst georganiseerd met cliënten en professionals die verbonden zijn 
aan het verschillende hulpaanbod omtrent specialistische ambulante hulp die door Lindenhout wordt 
uitgevoerd.   
Ook heeft de RvC in 2017 een onderzoek uitgevoerd om bij jongeren uit logeer/gezinshuizen of de 
verblijfgroep van Lindenhout bevindingen naar boven te halen over de rol van vertrouwenspersonen 
in hun leven.  
 
Thema’s 2017 

 Intensieve ambulante hulpvormen 
Om een beter beeld krijgen van de specialistische ambulante hulpvormen die Lindenhout 
aanbiedt heeft de Raad zich eind 2016 door IAG, PMTO en MDFT- professionals laten informeren. 
Vervolgens heeft de Raad in 2017 een bijeenkomst georganiseerd met jongeren, ouders en 
professionals om adviezen te verzamelen. Deze zijn gebundeld in een beeldverslag wat gedeeld is 
met de professionals van Lindenhout om in de teams te bespreken. De deelnemers hebben het als 
zeer waardevol ervaren om vanuit de verschillende perspectieven dilemma’s, ervaringen en 
inzichten te delen. De mogelijkheid om vaker ontmoetingen te organiseren met jongeren, ouders 
en professionals wordt onderschreven. 

 
 Advisering Raad van Bestuur ten aanzien van de voorgenomen bestuurlijke fusie tussen 

Lindenhout en Entrea 
De RvC heeft zich gedurende het voorgenomen fusietraject goed laten informeren door de 
Bestuurder en heeft actief deelgenomen aan diverse bijeenkomsten die in het kader van de 
medezeggenschap zijn georganiseerd. De Raad heeft hierbij op verschillende momenten haar 
advies gegeven vanuit het perspectief van de cliënt en heeft een formele schriftelijke reactie 
gegeven op de adviesaanvraag over de voorgenomen fusie. De RvC adviseerde positief over het 
voornemen de juridische fusie tot stand te brengen. 
 

 Rol vertrouwenspersonen 
Naar aanleiding van een aantal signalen uit logeer/gezinshuizen en de verblijfgroep over de rol 
van de vertrouwenspersonen AKJ heeft de bestuurder van Lindenhout de RvC gevraagd 
opdrachtgever te zijn om de rol van vertrouwenspersonen voor deze doelgroep jongeren te 
onderzoeken. De RvC heeft besloten het initiatief op te pakken om zelf een onderzoek uit te 
voeren nadat zij een concreter beeld van de signalen hadden. Het onderzoek is uitgevoerd 
middels een vragenlijst, interviews met jongeren en gesprek met de vertrouwenspersonen AKJ. 
De uitkomsten zijn teruggekoppeld aan de bestuurder die het advies over neemt.  De opbrengst 
van het onderzoek en de hoofdvraag: “Hoe organiseer/stimuleer je op een goede manier 
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vertrouwenspersoonsfunctie voor jongeren waarbij jongeren zelf de regie hebben en het aansluit 
bij de behoefte van jongeren”,  zal door de bestuurder vanuit Jeugdzorg Nederland besproken 
worden met het AKJ en de Vereniging Nederlandse Gemeenten, die als opdrachtgever voor de 
AKJ-vertrouwenspersonen fungeert.  

In 2018 zal de RvC zich vanwege verandering in de samenstelling reflecteren op hun rol en verbinding 
leggen met de RvC in het kader van de fusie entrealindenhout. De RvC zal in dit kader deelnemen aan 
de gezamenlijke waardendialogen met stakeholders waarbij ook ‘de stip op de horizon’ uitgangspunt 
zal zijn.                                                                                                                                                              
Daarnaast zal de RvC zich in 2018 verbinden inhoudelijke thema’s middels het organiseren van 
ontmoetingen met cliënten en professionals om hier vervolgens advies over uit te kunnen brengen.  
 
Entrea 
 

Algemeen 

De Raad van Cliënten (RvC) bestaat uit oud cliënten, (ouders van) cliënten en maatschappelijk 
betrokkenen. Deze samenstelling is in 2017 hetzelfde gebleven maar er zijn wisselingen geweest qua 
personen. Ook is halverwege 2017 de wijze van ondersteuning door de organisatie aangepast. Waar 
eerst de bestuurder op vraag aansloot, sluit zij nu standaard om de keer aan en wordt voor de 
andere vergadering, afhankelijk van het onderwerp, een manager of deskundige gevraagd om aan te 
sluiten.   

 
De raad van cliënten is in 2017 tien keer bij elkaar geweest en waren daarnaast op vraag aanwezig bij 
bijeenkomsten rondom de fusie en een bijeenkomst met Jeugdzorg Nederland. 
Daarnaast hebben leden van de RvC deelgenomen aan verschillende bijeenkomsten op het gebied 
van ervaringsdeskundigheid. Opgedane ervaringen zijn besproken tijdens de vergadering  en de RvC 
geeft over deze onderwerpen advies en/of monitort de voortgang. 

 
De RvC heeft een definitief advies uitgebracht over de voorgenomen fusie met Lindenhout (na het 
pre advies in 2016). Dit advies was neutraal omdat de RvC nog onvoldoende in kon schatten wat voor 
ouders en cliënten voordeel van de fusie kon zijn na de eerdere reorganisaties. De voortgang van de 
fusie staat als vast onderwerp van gesprek met de bestuurder geformuleerd.  Ook heeft een  eerste 
gezamenlijk overleg plaats gevonden met de raad van cliënten van Lindenhout. Naast de 
overeenkomsten die beide raden hebben, zijn er ook verschillen in organisaties geconstateerd; 
Entrea heeft nog residentie groepen en dit levert andere thema’s en vragen op. Beide raden geven 
aan dat “de rits een keer in elkaar zal moeten schuiven”, dit moet geleidelijk verlopen. Wanneer het 
primaire proces meer in elkaar gaat schuiven, vormt de RvC zich van zelf waarschijnlijk ook meer 
gezamenlijk. 
 
Het gezamenlijk aandachtspunt voor 2017/2018 was dat een fusie vraagt om management aandacht. 
De RvC’s willen blijven volgen wat dit betekent voor de cliënten. Afgesproken is dat de raden elkaar 
informeren op belangrijke punten en dit bespreken in de eigen raad, daar waar samen opgetrokken 
kan worden, wordt dit gedaan.  
 

Thema’s 2017 

De volgende onderwerpen zijn besproken in de RvC in 2017: 

- Maandelijks terugkerend onderwerp: actuele ontwikkelingen Entrea en rondom de fusie (wat 
zijn gevolgen voor de cliënten, hoe worden zij geïnformeerd, vinger aan de pols houden), 
actuele ontwikkelingen jongerenraad en de actuele ontwikkelingen in de buitenwereld  
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- Ontwikkelingen Entrea Onderwijs regio Nijmegen en samenwerking met Entrea zorg.. 
De RvC heeft geadviseerd andere namen voor Entrea Onderwijs te gebruiken en de 
samenwerking met zorg voor ouders duidelijker te positioneren. 

- De samenwerking met de jongerenraad is nog sterker vorm gegeven door agenda punten uit 
te wisselen. Daarnaast geeft de jongerenraad via de RvC advies aan de raad van bestuur 
indien gevraagd.  
Een van de punten die op tafel kwam via de jongerenraad is dat lichamelijk contact tussen  
jongeren in de groep niet getolereerd wordt in verband met regels en protocollen. Ook zijn  
groepsleiding niet eenduidig in het hanteren van deze regels. Dit maakt dat het een beladen  
onderwerp wordt in plaats van een gewoon onderwerp binnen de ontwikkeling van jongeren.  
De RvC heeft geadviseerd eens in de twee weken dit onderwerp minimaal ter sprake te laten  
komen op 12+ groepen. Doel: het moet een normaal onderwerp worden. En het bespreken  
van regels (waarom is die regel er) is hierbij een aandachtspunt. Via het overleg met  
aandachts- functionarissen veiligheid wonen is dit ingebracht. 

- Communicatie voor en over cliënten; de RvC heeft meegedacht bij het communiceren over de 
fusie en denkt doorlopend na/adviseert over op welke wijze cliënten meegenomen worden in 
ontwikkelingen binnen de organisatie.   

- Nazorg en zorg na 18 jaar. De RvC is geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom nieuw 
aanbod na 18 jaar en heeft advies gegeven aan de kamertraining plus groepen over het nog 
meer vorm geven van nazorg. Jongeren uit de RvC hebben bij verschillende gelegenheden aan 
wethouders en dergelijke het belang van zorg na 18 jaar aangegeven. 
Duurzaamheid; de RvC is geïnformeerd over het voornemen om gezond eten en bewegen een 
belangrijkere pijler te laten zijn binnen de zorg van Entrea. 
Het advies van de RvC was om het niet te groot/beleidsmatig te maken, maar zorg dat  
medewerkers de ruimte krijgen/nemen om de pijlers voeding, zo thuis mogelijke  
woonomgeving en bewegen en cultuur op te pakken. Zorg dat je aanbod hebt maar verplicht  
het jongeren niet, motiveer door voorbeeld gedrag en de mogelijkheden te bieden. De RvC is  
betrokken bij de uitwerking van dit onderwerp doordat verschillende leden aansluiten bij de  
werkgroepjes rondom deze thema’s  
Stip aan de horizon Entrea; de RvC heeft geconcludeerd dat dit veel veranderingen met zich 
meebrengt, maar wel vanuit inhoud. De RvC ziet dit als een kwaliteitsslag. 
Als aandachtspunt heeft de RvC aangegeven; als je eerst pleegzorg of gezinshuis probeert bij 
kinderen die eigenlijk meer nodig hebben, dan loop je het risico dat kinderen gaan ‘hoppen” 
(vaker worden overgeplaatst). advies:   

 - Kijk bij intake beter wat er al is gedaan en is ingezet   
 -Goede diagnostiek of intake procedure (ontwikkelpunt)  
 -Zet de beste specialist aan de voordeur  
 De RvC wordt betrokken bij het vormgeven van het nieuwe intake proces.  

 

4.4.3 Raad van Pleegouders 

Lindenhout 
 
Algemeen 

De Raad van Pleegouders (RvP) bestaat uit vier leden en bestaat uit pleegouders die diverse vormen 
van pleegzorg bieden. De RvP fungeert als gesprekspartner van de Raad van Bestuur en de manager 
Wonen & Opgroeien van Lindenhout. 
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De leden zijn vanuit een bijzondere motivatie betrokken bij pleegzorg en in staat om dynamisch mee 
te denken en te adviseren over beleid en ontwikkelingen in de pleegzorg vanuit de positie van de 
pleegouder.   
De Raad heeft in 2017 zes keer vergaderd met de manager Wonen & Opgroeien en de bestuurder. 
Ook heeft zij deelgenomen aan diverse bijeenkomsten van traject in het kader van de voorgenomen 
bestuurlijke fusie met Entrea. 
 
Thema’s 2017 

 
 Ontwikkelingen binnen pleegzorg, zowel intern als landelijk. 

Dit is een vast agendapunt op de vergaderingen, de Raad wordt geïnformeerd over de 
ontwikkelingen en denkt mee over pleegzorgthema’s. In dit kader heeft de RvP o.a. haar reactie 
gegeven op de kader pleegzorg Centraal Gelderland.  
 

 Pleegkinderen ontmoeten elkaar: Project Let’s Meet! 
De Raad van Pleegouders is initiatiefnemer van het project ‘Let’s Meet!’ waarbij pleegkinderen 
van entrealindenhout in de gelegenheid worden om elkaar op een actieve, laagdrempelige manier 
te ontmoeten. De RvP is vertegenwoordigd in het kernteam bestaande uit enthousiaste 
pleegouders en medewerkers die zich voor langere tijd aan Let’s Meet! verbinden. 
Maatschappelijk betrokken mensen, organisaties en bedrijven worden benaderd het project 
(financieel) te ondersteunen. 
Vanaf 2017 worden er twee keer per jaar voor drie leeftijdsgroepen pleegkinderen Let’s Meet! 
bijeenkomsten georganiseerd. In 2018 zal er geïnvesteerd worden in het vinden van sponsoren 
zodat er op maat aangesloten kan worden bij de behoeften van pleegkinderen. Het project maakt 
een succesvolle ontwikkeling door om structureel voortgezet te kunnen worden. 

 
 Advisering Raad van Bestuur ten aanzien van de voorgenomen bestuurlijke fusie tussen 

Lindenhout en Entrea 
De Raad van Pleegouders heeft zich in 2017 gedurende het voorgenomen fusietraject goed laten 
informeren door de Bestuurder en heeft actief deelgenomen aan diverse bijeenkomsten die in het 
kader van de medezeggenschap zijn georganiseerd. De Raad heeft hierbij op verschillende 
momenten haar advies gegeven vanuit het perspectief van pleegzorg en heeft een formele 
schriftelijke reactie gegeven op de adviesaanvraag over de voorgenomen fusie. De RvP adviseerde 
positief over het voornemen de juridische fusie tot stand te brengen. 

 
 Samenwerking ouders, pleegouders, jeugdzorgwerkers pleegzorg  

In 2017 heeft de RvP in samenwerking met entrealindenhout de miniconferentie ‘Samen voor je 
(pleeg)kind’ voorbereid die begin 2018 georganiseerd wordt. De conferentie is bedoeld om beter 
te gaan begrijpen waarom een goede samenwerking zo belangrijk is. Maar ook om te 
onderzoeken waarom dat zo lastig kan zijn. Vragen die aan de orde komen zijn onder meer: 
waarom is het voor een kind belangrijk dat ouders en pleegouders goed samenwerken? Waarom 
lukt dat soms wel en soms (helemaal) niet? Wat werkt voor pleegouders en wat voor de ouders?  

 
 LOPOR 

De RvP is aangesloten bij de LOPOR neemt deel aan de landelijke bijeenkomsten die de LOPOR 
organiseer in samenwerking met de NVP en SBNP. De verenigingen behartigen landelijk de 
belangen van pleegouderraden en de pleeggezinnen die zij vertegenwoordigen. Er worden 
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gezamenlijk knelpunten verzameld die meegenomen zullen worden in het actieplan ten behoeve 
van pleegzorg dat in opdracht van de Tweede Kamer wordt opgesteld. 

 
In 2018 zal de RvP parallel aan het proces van het samenvoegen van W&O entrealindenhout ook de 
medezeggenschap van beide samenvoegen. Het streven is eind 2018 een gezamenlijke raad te 
vormen.  Gedurende dit proces vindt de RvP het wenselijk om als raden in gezamenlijkheid het 
proces van samenvoegen W&O te volgen en bespreken. 
Daarnaast zal de RvP zich in 2018 verbinden inhoudelijke thema’s middels het organiseren van 
ontmoetingen met pleegouders, ouders, pleegkinderen en professionals om samen en van elkaar te 
leren. 
 
Entrea 
 
Algemeen 

Entrea hecht veel waarde aan betrokkenheid van pleegouders bij het beleid en de ontwikkelingen 
van de organisatie en pleegzorg in het bijzonder. De POR komt op voor de gemeenschappelijke 
belangen van alle pleegouders van Entrea. Zij informeert en adviseert over onderwerpen die 
pleegouders aangaan. In 2017 heeft één POR-lid afscheid genomen en zijn er drie nieuwe leden 
enthousiast van start gegaan. Uit deze nieuwe leden is ook een nieuwe voorzitter voortgekomen. De 
manager Pleegzorg, die de POR samen met een secretaresse ondersteunt, is halverwege het jaar 
vervangen door de manager Wonen en Opgroeien. De afdeling Pleegzorg ressorteert vanaf dat 
moment onder deze manager. 
 
Thema’s 2017 

Hieronder volgen de belangrijkste thema’s die in 2017 door de POR zijn behandeld: 
 
 Advies inzake fusie met Lindenhout 

De POR heeft positief geadviseerd inzake een bestuurlijke fusie met Lindenhout. De verwachting 
dat deze fusie de nieuwe organisatie zal versterken ligt ten grondslag aan dit advies. De POR heeft 
in haar advies gevraagd om nadrukkelijkere aandacht voor en explicietere communicatie met 
pleegouders. Naast een positief advies voor de fusie is er ook een voorlopig positief advies 
gegeven over de concept statuten van de Entrea/Lindenhout-groep.  
 

 Visienota Pleegzorg 
De onder leiding van de manager Pleegzorg ontwikkelde Visienota Pleegzorg is bedoeld om 
ontstane hiaten na de transitie zoveel mogelijk op te vullen. Het document is ook geschreven om 
in te zetten richting gemeentes én het fusieproces met Lindenhout. De POR heeft het document 
bestudeerd en van commentaar voorzien.  
 

 Plan van aanpak (Pleegzorg) 
Naar aanleiding van de hierboven genoemde visienota pleegzorg is er een plan van aanpak 
geschreven dat beschrijft wanneer en onder wiens verantwoordelijkheid de hiaten tussen de 
realiteit van dit moment en de gewenste werkwijze in de toekomst gedicht zullen worden. De 
voortgang van dit plan van aanpak wordt in iedere POR-vergadering besproken.  
 

 Kennismaking POR Lindenhout 
In het kader van de fusie heeft de POR contact gehad met de POR/Raad voor Pleegouders van 
Lindenhout. De rol van beide raden blijkt iets anders te zijn: de POR van Entrea heeft adviesrecht, 
de Raad voor Pleegouders van Lindenhout heeft dit niet.  
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 Communicatie POR en pleegouders 

De nieuwsbrief lijkt het beste communicatiemiddel met pleegouders te zijn. Hierin zal in de 
toekomst ook kort verslag worden gedaan van de besproken hoofdpunten in de POR-vergadering. 
 

 Enquête onder pleegouders 
De resultaten van de onder pleegouders gehouden enquête zijn op verzoek van de POR in de 
vergadering besproken. Deze zullen (begin 2018) via de nieuwsbrief worden teruggekoppeld naar 
pleegouders.  
 

 Miniconferentie Pleegzorg februari 2018 
Het initiatief voor deze conferentie met het thema ‘samenwerken met ouders’ is genomen door 
Lindenhout. De POR heeft de organisator en leider van deze conferentie in een van haar 
vergaderingen ontvangen en input gegeven voor de aanpak van de te organiseren avond.  

 
Ten slotte heeft een aantal POR-leden dit jaar deelgenomen aan: 

• Landelijk symposium van pleegouders en gezinshuizen 
• Workshop ‘Verbeter de pleegzorg in jouw gemeente’ van de NVP 
• Vergadering van de LOPOR 

 
De belangrijkste thema’s voor 2018 zijn: 

• Samengaan POR Entrea en Raad van Pleegouders Lindenhout 
• Verder volgen voortgang plan van aanpak pleegzorg Entrea 
• Volgen ontwikkelingen fusie Entrea Lindenhout en met name gericht op integratie pleegzorg 

entrea-lindenhout 
 

4.4.4 Jongerenraad 

 
 
Meedenken over regels en begeleiding, verbeteringen voorstellen én 
activiteiten organiseren: dat is het belangrijke werk van de Jongerenraad. 
 
 
 

De jongerenraad van Entrea voert een eigen logo. We vinden het belangrijk dat zij zichtbaar zijn en hun stem gehoord 
wordt. 

 
De Jongerenraad vergadert om de 3 weken rekening houdend met de school vakanties. 
 
• Thema’s die in 2018 aan bod zijn gekomen zijn o.a. 
- Veiligheid op groepen 
- Ontwikkelen vlaggensysteem voor jongeren 
- Buddy zijn voor jongere kinderen binnen de jeugdzorg 
- Zakgeld inhouden als straf (is inmiddels afgeschaft) 
- Iedere vergadering is er inbreng vanuit de groepen, kamertraining  
- Ontwikkeling richtlijnen in de Jeugdzorg 
- Eenzaamheid binnen de Jeugdzorg 
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- Cyberpesten 
• Binnen Entrea hebben we  workshops gegeven over jongerenparticipatie en de 

woonvormen en onze activiteiten: 
- Aan jeugdzorgwerkers uit Servië die 1 dag te gast waren bij Entrea 
- Aan medewerkers van Jeugdzorg Nederland 
- We zijn met de wethouder Nijmegen in gesprek gegaan over de 18+ problematiek 
• We hebben voorlichting gegeven op school (streettalk) en gastcolleges gegeven op de 

HAN.  
• We zijn geïnterviewd door de Gelderlander en Elsevier. 
• We hebben deelgenomen aan Rolling Stone Camp Slovenië. (Kinderperspectief). Hier 

heeft iedereen een 5 jarenplan gemaakt. 
• Wij nemen actief deel aan de activiteiten van het JeugdWelzijns Beraad (JWB) 
- Bijeenkomst in Hoenderloo met het thema: "Je bent zoals je bent". 
- Landelijke dag van het JWB met het thema  Dream it, Wish it, do it””   
- We hebben mee gedaan aan de lancering van het dossierspel in Den Haag samen met de 

woordvoerders jeugd uit de tweede kamer. 
- We hebben Het JWB ondersteund op de ‘Voor de jeugd dag’ in Amsterdam 
- Jeugddebat in de tweede kamer 
• Jongeren (3) zitten in de Jongerenraad van ‘het Vergeten Kind’ The Unforgettables 
- 2x werk weekend met the Unforgettables 
- Filmpjes maken en tv opnames 
- Interviews 
- Deelname aan een JongerenBoostcamp in Zuid-Frankrijk!! 

 
 

 
 
 

  



5. Beleid, inspanning en prestaties
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5 Beleid, inspanning en prestaties 
5.1 Kwaliteit 

 
Algemeen 

In toenemende mate definiëren Entrea en Lindenhout in samenspraak met cliënten, opdrachtgevers 
en ketenpartners wat de beoogde resultaten behoren te zijn. Zodat onze cliënten kunnen rekenen op 
de beste hulpverlening die op basis van de ‘state of the art’ kennis geleverd kan worden. Beleid 
wordt meer met onze omgeving ontwikkeld, cliënten worden daar meer en meer bij betrokken. 
Terwijl Entrea en Lindenhout bezig zijn met de transformatie van de zorg, het herijken van beleid en 
het opnieuw definiëren van de relaties met onze omgeving, cliënten voorop, zijn we ook een ander 
proces gestart, namelijk om vanuit de verscheidenheid van Lindenhout en Entrea samen entrea 
lindenhout te worden. Hoewel we als het gaat om waarden, missie en visie verschillende woorden 
gebruiken, constateren we ook dat we werken vanuit dezelfde basisfilosofie: kinderen horen thuis op 
te groeien. Liefst zo gewoon mogelijk. En als dat niet kan, dan tóch zo veel als mogelijk. En bij alles 
wat we doen, vragen we ons steeds af of datgene wat we doen ook echt daaraan bijdraagt. In de 
inleiding van hoofdstuk 3 over Maatschappelijk ondernemen hebben we daar ook al bij stil gestaan. 
Op die plaats keken we naar hoe die visie onze maatschappelijke rol bepaalt. Hier kijken we naar ons 
eigen functioneren en hoe dat bijdraagt aan de uitvoering van deze basisfilosofie.  
 
Servicebureau 

In 2017 zijn we het proces gestart om de beide stafbureaus van Entrea en Lindenhout te integreren 
tot één servicebureau. Formeel begon dat op 1 juli met het onder één management brengen van de 
beide staforganisaties, waarna vergelijkbare onderdelen eerst naast elkaar, maar ook al snel samen 
hun taken gingen oppakken, uitruilen en ontdekken waar ruimte ontstond om meer kwaliteit en 
meer service te bieden, om meer specialisme, meer slagkracht en een groter innovatief vermogen te 
ontwikkelen.  
Op het eind van 2017 is daarin een formele stap gezet: toen zijn alle staf- en 
ondersteuningsmedewerkers overgegaan naar hun nieuwe werkgever, de Entrea/Lindenhout-Groep, 
zoals de formele naam luidt. Dit servicebureau verleent diensten aan twee werkstichtingen, 
waarbinnen de primaire processen van Entrea en Lindenhout worden uitgevoerd. Middels een 
Service Level Agreement worden ook diensten verleend aan Entrea Onderwijs. 
 
Kwaliteitsbeleid 

In het vervolg van dit hoofdstuk kijken we naar een aantal aspecten die bepalend zijn voor de 
kwaliteit van de dienstverlening in de primaire processen. In algemene zin kenmerkt ons 
kwaliteitsbeleid zich door drie aspecten. 
 Het werk van alle medewerkers, en van alle teams is geworteld in dezelfde basisfilosofie. Voor 

zowel Entrea als Lindenhout geldt dat we willen dat kinderen thuis of zo thuis mogelijk opgroeien, 
gaan we uit van hun mogelijkheden. We werken altijd met het kind en z’n gehele context; we zijn 
voortdurend op zoek naar de veerkracht, naar mogelijkheden en eigen kracht van kinderen en 
gezinnen; we zijn altijd alert op de veiligheid van kinderen. 
De uitvoering van de hulpverlening is waardengedreven, wat is vastgelegd in de gedragscode. 
Tevens zijn de jeugdzorgwerkers SKJ of BIG geregistreerd en verbonden aan de daarmee 
samenhangende beroepscode. 
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 Ten tweede kenmerkt ons kwaliteitsbeleid zich in het leren van de effecten zoals ze zich in de 
praktijk en in de theorie voordoen. Resultaten worden gemeten, geduid, besproken en vergeleken 
zodat we het de volgende keer nog beter kunnen doen. Er wordt ruimte genomen om met elkaar 
te delen en van elkaar te leren. Hierbij wordt tevens gebruik gemaakt van de kennis en inzichten 
uit de landelijk ontwikkelde Richtlijnen voor Jeugdhulp en Jeugdbescherming. 

 Tot slot manifesteert het kwaliteitsbeleid zich in de planmatige werkwijze (plan – do – check – 
act). Zowel op de verticale dimensie van het kwaliteitssysteem (planning & controlecyclus) als op 
de horizontale (organisatie en uitkomsten van processen) is dit doorgevoerd.  

 
5.1.1 Kwaliteit en de pijlers van de hulpverlening 

Veiligheid, empowerment en de netwerkbenadering vormen de pijlers van de hulpverlening die 
Lindenhout en Entrea bieden. Ook in 2017 hebben we veel aandacht besteed aan de ontwikkeling 
van deze pijlers. Met de toenemende aandacht voor zelfsturing is de verantwoordelijkheid voor de 
kwaliteit van de gehele hulpverlening meer expliciet ondergebracht bij de teams en de individuele 
medewerkers. Dit betekent dat er korte lijnen zijn tussen het management, beleidsadviseurs, 
gedragsdeskundigen en jeugdzorgwerkers hoe we zorgdragen voor borging en ontwikkeling van de 
kwaliteit. Lindenhout is al langer bezig met dat proces, bij Entrea worden daarin inhaalslagen 
gemaakt. Zo zijn de teamcoaches van Lindenhout in formatie uitgebreid en ook voor Entrea 
beschikbaar gekomen. 
 
De kwalitatieve audit is een belangrijk instrument: de kwaliteit van de hulpverlening ten aanzien van 
veiligheid en netwerkbenadering wordt per team middels een steekproef elk kwartaal in kaart 
gebracht. Er is een uitgebreide evaluatie uitgevoerd over de kwalitatieve audit. Ten aanzien van 
veiligheid is geconcludeerd dat veiligheid goed geïntegreerd is als kernpunt in de hulpverlening aan 
gezinnen en jongeren, maar er blijft actieve aandacht nodig voor de kwaliteit van het beschrijven van 
de afwegingen en conclusies over veiligheid.Ten aanzien van de netwerkbenadering wordt duidelijk 
dat de instrumenten die nu in de hulpverlening zijn ingevoerd, zoals netwerkanalyse, netwerklijst, 
netwerkoverleg, onvoldoende aansluiten op de visie en houding die passen bij de 
netwerkbenadering. Er is een training ontwikkeld gericht op het ontwikkelen van een professionele 
houding en vaardigheden, die recht doen aan de cliënt in zijn context. In de formats HvP, die 
onderdeel uitmaken van de hulpverleningsplanning zijn aanpassingen gedaan, die hierop aansluiten. 
In 2018 wordt deze verandering in kaart gebracht bij de kwalitatieve audit.  
 
In het kader van voorkomen/verminderen van breakdown binnen de pleegzorg, is een 
verbeterinterventie ontwikkeld om een goede samenwerking tussen ouders en pleegouders te 
versterken en te stimuleren. Een succesvolle samenwerking vermindert het risico op breakdown. Ook 
is een onderzoek uitgevoerd naar een andere risicofactor voor breakdown, namelijk de positie van 
eigen kinderen van pleegouders. De inzichten uit dit onderzoek worden in 2018 vertaald naar een 
verbeterinterventie. 
 
In 2017 is er gestart met de training geweldloos verzet/nieuwe autoriteit. De training is ontwikkeld 
op het gedachtegoed van Haim Omer en gericht op het beëindigen of verminderen van destructief, 
oppositioneel, agressief gedrag van kinderen of jongeren, terwijl je als opvoeder toch positief blijft 
communiceren en niet zelf wordt meegesleept in conflict en escalatie. 
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Er is een onderzoek uitgevoerd naar de aard en doelmatigheid van de opvang in logeerhuizen. Een 
van de acties op basis van de uitkomsten, is een aanpassing van het risicotaxatieformulier, dat 
gebruikt wordt bij aanmelding, zodat er uitgebreider informatie wordt verzameld. 
 

5.1.2 Kwaliteit van zorg 

 
5.1.2.1.  Effectieve werkwijzen 

Lindenhout en Entrea maken gebruik van diverse interventies en technieken. Medewerkers worden 
getraind en gecoacht in de juiste toepassing. We ontwikkelen ook zelf zorgaanbod en laat dit extern op 
kwaliteit toetsen zodat het opgenomen kan worden in de database effectieve interventies van het NJI. 
Deze database bevat inmiddels één door Lindenhout ontwikkelde interventie (BAL – Bewust Actief Leren). 
Ook het binnen Entrea ontwikkelde RemWeg maakt daar deel van uit. In de verdere doorontwikkeling van 
interventies als STOP4-7 (Entrea) en IAG-V (Lindenhout) spelen we een belangrijke rol. 
 
5.1.2.2.  Effectmeting 

Effectmeting is geïntegreerd in ons primaire proces zodat dit bijdraagt aan planvorming, evaluatie en 
bijstelling tussen cliënt en hulpverlener. We gebruiken daarbij de vier landelijke prestatie indicatoren 
doelrealisatie, wijze beëindiging, cliënttevredenheid en afname problematiek. Voor deze laatste indicator 
werd vanaf 2014 gebruik gemaakt van de door Lindenhout ontwikkelde AVEO-vragenlijst. Entrea gebruikt 
daarvoor de CBCL/OBVL. In 2017 is besloten voor beide organisaties de CBCL/OBVL als maat afname 
problematiek te gebruiken, waardoor Lindenhout gebruik kan maken van de digitale en logistiek 
ondersteuning zoal die bij Entrea al geïmplementeerd is (ROM-module van BergOp, digitale afname van 
vragenlijsten met een automatische borging in het Care4-dossier, training in het afnemen en bespreken 
van vragenlijsten met cliënten). Overigens is de keuze voor de CBCL geen algemeen verbindende: met 
diverse teams worden gesprekken gevoerd over welk meetinstrument beter aansluit bij de 
behandeldoelen van hun specifieke module. Zo past de TVA (Taken en Vaardigheden van Adolescenten) 
beter bij jongeren die Kamertraining+ volgen. 
 
Alliantie 

Omdat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de alliantie, de werkrelatie tussen cliënt en hulpverlener, 
een grote voorspellende waarde heeft met betrekking tot het resultaat van de hulp, heeft Lindenhout, 
samen met de HAN, een JAS (Jeugd Alliantie Schaal) ontwikkeld. De validering en implementatie van dit 
middel hebben vanwege de nasleep van de transitie het afgelopen jaar nog geen doorgang kunnen 
vinden. Binnen Entrea en Lindenhout willen we in kleinschalige pilots ervaring opdoen met verschillende 
vormen van directe feedback. 
 
Waarden van meten 

Op deze plaats gebruiken we deze prestatie-indicatoren om verantwoordingsinformatie te kunnen 
presenteren. Voor ons, als hulpverleningsinstelling, is het gebruik van deze metingen binnen de 
behandelcontext echter veel belangrijker: ons beleid is erop gericht dat hulpverleners dit soort 
meetresultaten met de betreffende cliënt bespreken en op die manier veel gerichter feedback kunnen 
geven én ontvangen over de kwaliteit van de geleverde hulp. Dit in de wetenschap dat deze wijze van 
bespreken een belangrijke bijdrage levert aan de kwaliteit van de alliantie tussen hulpverlener en cliënt 
en het juist deze alliantie is die een belangrijke bijdrage levert aan de effectiviteit van de hulpverlening. Bij 
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Entrea zijn alle medewerkers getraind in het voeren van die gesprekken. Bij Lindenhout vindt dat nu 
plaats. 
 
In de presentatie van de cijfers wijken Lindenhout en Entrea af. Zo is Lindenhout gewend te rapporteren 
in kwartalen, Entrea doet dat in viermaandelijkse perioden, quadrimesters. Per 2018 rapporteert ook 
Entrea in kwartalen. 
 
Effectmeting: Doelrealisatie 
Op het eind van ieder traject scoren hulpverlener en cliënten de mate waarin vooraf geformuleerde 
behandeldoelen ook daadwerkelijk zijn behaald. Doelen zijn volledig behaald of overtroffen, ze zijn 
deels behaald waardoor de situatie van de cliënt wel is verbeterd, ze zijn niet behaald waardoor de 
situatie van de cliënt onveranderd is, of er is juist een verslechtering van de situatie ontstaan op het 
betreffende gebied. Als norm hanteren we dat minimaal 80% van de scores deels of volledig behaald 
moet zijn. 
Bij zowel Lindenhout als Entrea liggen die scores boven de norm. Bij Lindenhout is dat in 2017 81%, 
bij Entrea zelfs 87%. 
Doelrealisatie wordt zowel bij Entrea als Lindenhout gemeten op het eind van een behandeltraject. 
Zo’n traject kan echter uit meerdere modulen bestaan. Entrea meet ook doelrealisatie op 
moduleniveau. 
 
Doelrealisatie Lindenhout 
 

 
 
 
Doelrealisatie Entrea 
 
Categorie Omschrijving % Trajectniveau % Moduleniveau 
-1 Doel niet gehaald, situatie is ongunstiger 

dan bij start. 
1% 1% 

0 Doel niet gehaald, situatie is gelijk als bij 
start. 

13% 14% 

+1 Doel deels gehaald, situatie gunstiger, 
maar niet conform doel. 

60% 64% 

+2 Doel gehaald.  27% 21% 
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Entrea 2016 en 2017: percentage doelen afgesloten met score +1 of +2 
 
 

 

Effectmeting: Wijze beëindiging 
 
Lindenhout 
Onderstaande tabel toont de mate waarin de cliënt de hulp bij Lindenhout al dan niet volgens plan 
afsluit.  

 
In 2017 is bij Lindenhout besloten een iets andere indeling te maken voor deze registratie. Daardoor 
vallen de resultaten voor “zorg is in overeenstemming met de cliënt beëindigd” nu iets hoger uit dan 
in voorgaande jaren. Maar in het algemene beeld is niet veel veranderd. 
 
Entrea 
Ook bij Entrea liggen de cijfers boven de norm van 80%. In de grafiek hieronder is te zien dat de 
dalende trend ten opzichte van 2016 een halt toegeroepen is. 
 
Reden einde behandeling Entrea in 2017 
 
Categorie % Trajectniveau % Moduleniveau 
Zorg in overeenstemming beëindigd 80% 88% 
Zorg eenzijdig beëindigd door cliënt 9% 6% 
Zorg eenzijdig beëindigd door zorgaanbieder 2% 3% 
Zorg beëindigd door externe omstandigheden 2% 2% 
Reden beëindiging onbekend 6% 2% 
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Entrea: verloop percentage zorgovereenkomsten in overeenstemming beëindigd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Effectmeting: Cliënttevredenheid  
 
De tevredenheid van cliënten over de geboden hulp wordt gemeten met de Exitvragenlijst, deze 
wordt sectorbreed gehanteerd. De lijst bestaat uit een schaalvraag (rapportcijfer) over tevredenheid 
en een aantal vragen (score tussen 0 en 4) over het resultaat van de hulp (de behaalde doelen en in 
hoeverre men schat het in de toekomst zelf te kunnen; ‘Resultaat en toekomst’) en over de kwaliteit 
van de vorm van de hulp (de bejegening en de manier van werken; ‘Verloop’). 
 

Interpretatiekader gemiddelde scores Exit-vragenlijsten 
Gemiddelde score (Gem.) Label  Betekenis 
 
<   2,50   Onvoldoende Negatieve beoordeling Verloop/Resultaat 
     2,50 – 2,75  Aandachtspunt Verloop/Resultaat is aandachtspunt 
     2,75 – 3,00  Voldoende Voldoende beoordeling Verloop/Resultaat 
     3,00 ≥   Goed  Goede beoordeling Verloop/Resultaat 

 
 
Lindenhout 

 
 
De tevredenheid van jongeren is afgelopen jaar iets gestegen. De tevredenheid van ouders is gelijk 
gebleven. 
De scores hebben betrekking op een beperkt aantal van de uitgestroomde cliënten. Niet altijd wordt 
de vragenlijst terugontvangen. De respons onder de cliënten van Lindenhout is 37%.  
De respons op cliënttevredenheid is met ca 30% bij Entrea lager. Het rapportcijfer over 2017 is onder 
de norm van 8,0. Gemeten over het gehele jaar is dat 7,6. De scores op resultaat (3,0) en verloop 
(3,3) voldoen aan de norm van minimaal 3,0. 
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Onderstaande grafiek laat het verloop zien in het rapportcijfer over de laatste vijf quadrimesters. Eind 
2016 begon zich een dalende trend af te tekenen. Die lijkt nu gestopt te zijn. Een nadere analyse laat zien 
dat extreem lage scores bij de module mbt (v)echtscheidingen het beeld vertekenen. In deze trajecten 
lijkt de tevredenheid van cliënten vaak te worden bepaald door hetgeen ze in hun (onderlinge) proces 
meemaken. 
 
Entrea: verloop gemiddeld rapportcijfer cliënttevredenheid  
 
 

 
 

5.1.2.3.  Kwaliteitstoetsing 

Zowel Entrea als Lindenhout zijn gecertificeerd volgens de normen van HKZ 2010.  Hiertoe voert 
Lloyd’s regelmatig audits uit. Bij Lindenhout éénmaal per jaar, Entrea heeft gekozen voor een 
halfjaarlijkse audit. Beide organisaties worden goed beoordeeld in deze audits.  
Alhoewel beide organisaties de privacy van hun cliënten hoog in het vaandel dragen, werden 
opmerkingen gemaakt over de implementatie van de wet Datalekken, waarbij het ontbreken van een 
geformaliseerd meldsysteem met systematische registratie van meldingen aanleiding vormde een 
minor toe te kennen. Entrea heeft die inmiddels succesvol weggewerkt, Lindenhout volgt de 
implementatiewijze van Entrea. In 2018 gaan beide organisaties over op het nieuwe normenstelsel 
2015 van HKZ. Overigens worden zowel Lindenhout als Entrea door de externe auditor 
gecomplimenteerd met hun externe oriëntatie en het feit dat hulpverleners ondanks de woelige 
periode van transitie en daarmee gepaard gaande ontwikkelingen toch de focus op de kwaliteit van 
de hulpverlening weten te houden. 
 
Naast externe audits kennen Entrea en Lindenhout ook interne audits en Prospectieve Risico-
inventarisaties. In de feitelijke hantering van die instrumenten zijn verschillen te zien. In de 
achterliggende cultuur van kritisch op je eigen functioneren zijn en de best mogelijke zorg aan onze 
cliënten willen bieden verschillen we niet. Een cultuur van reflectie en verbetering kennen we 
allebei. 
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5.1.2.4.  Veiligheid 

Zowel Lindenhout als Entrea toetst systematisch op de wijze waarop we omgaan met de veiligheid 
van onze cliënten. De wijze waarop we dat doen verschilt, de focus en de aandacht echter niet. 
Lindenhout voert driemaandelijks een dossier-onderzoek uit waarin getoetst wordt in hoeverre de 
veiligheid van cliënten adequaat in het oog gehouden wordt: worden risico-taxaties tijdig 
uitgevoerd? Is er aandacht voor de veiligheid? Bij Entrea vinden dergelijke controles ook plaats, zij 
het minder systematisch. Daar worden echter vaker interne audits uitgevoerd op risicovolle 
processen en op plaatsen waar nieuw beleid wordt geïmplementeerd. Ook wordt jaarlijks de 
veiligheidsbeleving van kinderen en jongeren onderzocht door afname van de Veiligheidsbarometer 
bij alle kinderen vanaf 10 jaar in dagbehandeling, groepen en gezinshuizen. De resultaten daarvan 
worden teruggekoppeld met teams en leiden waar nodig tot aanpassingen. Voorts geldt dat alle 
medewerkers. 
Veiligheid van cliënten wordt geborgd door onze werkwijze en processen; we meten structureel in 
het behandeltraject de risico’s, leggen deze vast en formuleren doelen om deze risico’s te 
minimaliseren. Indien risico’s groter worden, werken we met gestandaardiseerde risicotaxatie-
instrumenten en hanteren we protocollen (waaronder de meldcode). 
Alle medewerkers die werkzaam zijn in het primaire proces volgen verplicht de volgende trainingen: 

• Vlaggensysteem: bespreekbaar maken van een normale seksuele ontwikkeling en seksueel 
grensoverschrijdend gedrag.   

• Meldcode: handelen bij (signalen van) kindermishandeling 
Voort worden agressietrainingen aan geboden aan medewerkers. Dat was bij Entrea al gebruikelijk 
voor medewerkers werkzaam in de dagbehandeling en (semi)residentiële groepen, in 2017 is ook 
een specifieke variant voor ambulant werkenden beschikbaar gekomen. 
De training Vlaggensysteem bij Entrea is in samenspraak met de POR, de RvC en de Jongerenraad 
doorontwikkeld tot een training die ook aan pleegouders en jongeren wordt gegeven.  
Entrea heeft een Hoog Risico Team dat geschoold is in Signs of Safety (SOS). Dit team kan op afroep 
ingezet worden bij complexe casussen met onveiligheid ter ondersteuning voor medewerkers. 
Tenslotte zijn er aandachtsfunctionarissen veiligheid en kindermishandeling. 

 
5.1.3 Onderzoek 

Lindenhout is verbonden aan het Lectoraat Werkzame Factoren in de Zorg voor Jeugd van de HAN.  
Dit betekent dat jaarlijks we meewerken aan onderzoekstrajecten. 
Zo hebben Bachelor studenten een onderzoek uitgevoerd naar social media bij pleegzorg en heeft de 
uitkomsten van het onderzoek geleid tot aanpassing van de checklist veiligheid en is er een 
informatieve waaier ontwikkeld. Ook is door Bachelor studenten een onderzoek uitgevoerd naar de 
werkzame factoren van een behandelplek bij gezinshuizen. 
Er zijn twee onderzoeken uitgevoerd in het kader van de opleiding Master Social Work. Het eerste 
onderzoek “Ik los het zelf op” betreft een onderzoek naar de werkzame elementen die het vragen om 
hulp en steun door de cliënt aan het sociaal netwerk bevorderen. Daarnaast is onderzocht wat zowel 
belemmeringen zijn voor cliënten als hulpverleners, en welk type vragen hulpverleners kunnen 
stellen om cliënten te ondersteunen in het (gaan) vragen om hulp en steun. 
In het tweede onderzoek: “Samenwerking tussen ouders en pleegouders: Dat gaat wel heel ver”, is 
onderzocht wat de werkzame bestanddelen zijn om te komen tot een succesvolle samenwerking 
tussen ouders en pleegouders. Het onderzoek heeft tot een publicatie geleid. 
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Praktikon BV is de verzelfstandigde onderzoekseenheid van Entrea. Alhoewel Praktikon onafhankelijk 
opereert in haar activiteiten, is er een intensieve band met Entrea. Zo neemt Entrea deel aan een 
pilot van Praktikon voor de ontwikkeling van de kind- en jeugdvariant van de Zelf Redzaamheids 
Matrix (ZRM). De ZRM wordt gebruikt als meetinstrument voor de mate van zelfstandig functioneren 
op een aantal leefdomeinen. Dit instrument is gericht op volwassenen en daarmee nog niet 
toepasbaar voor alle cliënten van Entrea. Op landelijk niveau wordt binnen diverse pilots gewerkt 
aan de ontwikkeling van een jeugd- en kind-variant van de ZRM. Entrea is deelnemer in dit 
ontwikkeltraject. 
Praktikon voert onderzoek uit voor Entrea (o.a. STOP4-7, Gezin Centraal, FRCM, pilot 
Cliëntenfeedback), ondersteunt Entrea bij de organisatie van onderzoek en worden medewerkers 
van Entrea door Praktikon getraind in hun rol bij de uitvoering van onderzoek.  
Andersom heeft Entrea een bijzondere leerstoel Effectiviteit en Professionalisering in de Jeugdzorg 
gevestigd aan de Radboud Universiteit, welke bekleed wordt door de directeur van Praktikon.  
Verder neemt Entrea actief deel in de diverse landelijke onderzoekoverleggen die via het Nederlands 
Jeugd Instituut worden georganiseerd, de diverse werkgroepen van het SEJN en in PI7 (de zeven  
paedologische instituten). Binnen een van de onderzoekprojecten die vanuit PI7 wordt uitgevoerd, 
voert een medewerker van Entrea haar promotieonderzoek uit. 
Entrea hecht veel waarde aan een actieve participatie in de regionale onderzoek-infrastructuur, i.c. 
van de Radboud Universiteit (RU) en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Aan de RU is de 
door ZonMW als excellente onderzoeksgroep erkende Academische Werkplaats Inside Out gevestigd. 
Entrea is een van de deelnemers daarin. 
Met het Trimbos instituut voert Entrea een onderzoek uit naar de effectiviteit van de Family Check 
Up. Dit onderzoek wordt gefinancierd door het Nuts-Ohra Fonds. 
 

5.2 Klachten 

Interne klachtbehandeling 

 
Lindenhout 
In totaal zijn in 2017 bij de Gezamenlijke Klachtencommissie (GKC) zeven klachten tegen Lindenhout 
ingediend. In één geval werd de klacht niet ontvankelijk verklaard. De klagers waren ingevolge van de 
klachtregeling niet klachtgerechtigd. Eén klacht werd ter kennisneming door de commissie 
ontvangen. 
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Over de inhoud en de afhandeling van de overgebleven vijf klachten kan het volgende gezegd 
worden: 
 
Klacht Uitkomst  
Klager wil dat het eindverslag van het Ouderschap 
Blijfttraject vernietigd wordt i.v.m. onjuistheden.  
 
 
 
Klager is ontevreden over het verloop van de 
Spoedhulpverlening door Lindenhout.  
 
 
 
 
 

Klager is uitgenodigd voor bemiddelingsgesprek 
met manager en gedragswetenschapper. Klager 
heeft hier geen gebruik van gemaakt en heeft de 
klacht niet doorgezet. 
 
Er heeft bemiddelingsgesprek plaatsgevonden met 
manager en jeugdzorgwerker waarbij klager 
ondersteund werd door Zorgbelang. Klacht bleek 
ongegrond vanwege leeftijd van het betreffende 
kind (16+). Manager en klager hebben vervolgens 
contact gehouden om de situatie te volgen. 
 

 
 
Klager is het niet eens met de handelswijze tijdens het 
Ouderschap Blijft traject 
 
 
 
Klagers zijn niet tevreden over de hulpverlening en 
begeleiding door Lindenhout tijdens de opvang van 
hun pleegdochter en haar zoontje.  
 

 
 
Er heeft een bemiddelingsgesprek plaatsgevonden 
met manager en jeugdzorgwerker waarin 
handelingswijze is toegelicht. Klager ziet af van 
klacht.  
 
Door partijen wordt in eerste instantie aangegeven 
het proces in een hernieuwd overleg alsnog te 
willen bespreken en evalueren. Hiermee zijn de 
aanvankelijke klachten opgelost.  
Een discussiepunt blijft het al dan niet doorvoeren 
van enkele aanpassingen in de tekstpassages van 
de eindrapportage. Omdat het partijen niet lukt uit 
deze impasse te komen wordt dit resterende deel 
van het geschil ter beoordeling voorgelegd aan de 
GKC.  
De Klachtencommissie verklaart het onderdeel 
ongegrond. 
 

Klager heeft twee deelklachten m.b.t. 
netwerkpleegzorg traject: 

1) Lindenhout heeft de anonieme melding bij 
Veilig Thuis onvoldoende onderzocht; 

2) De beëindiging van de samenwerking is door 
Lindenhout niet voldoende gemotiveerd. 

 

Ter zitting behandeld. Beide deelklachten worden 
door de GKC ongegrond verklaard. 
 

 

Naar aanleiding van de twee klachten die ter zitting zijn behandeld heeft de GKC geen aanleiding 
gevonden de Raad van Bestuur van Lindenhout adviezen te geven tot het nemen van maatregelen. 
De Raad van Bestuur deelt het oordeel van de Klachtencommissie.  
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In 2017 zijn 27informele klachten middels informele bemiddelingsgesprekken behandeld. 
Dit is vergelijkbaar met het aantal klachten in 2016 (25 informele klachten).  
 

Overzicht informele klachten 2017 

 
Gebied Aantal klachten  Gericht aan 
Wonen & Opgroeien 8 

waarvan:   
6x door cliënt  
1 x door netwerk cliënt 
1 x pleeggezin 

  1x pleegouder        
  6x jeugdzorgwerker pleegzorg        
  1 x pleegouder en jeugdzorgwerker pleegzorg 

Centraal GLD 8 5x jeugdzorgwerker Ouderschap Blijft    
  1 x jeugdzorgwerker MDFT 
  1x jeugdzorgwerker Spoedhulp 
  1 x jeugdzorgwerker IAG              

Foodvalley /Midden 
Ijssel/Oost Veluwe 

 8   7 x jeugdzorgwerker Ouderschap Blijft               
  1 x jeugdzorgwerker IAG                              

Achterhoek  3   3 x jeugdzorgwerker Ouderschap Blijft    
 

Totaal 27  
 

Entrea 
In totaal zijn in 2017 bij de Gezamenlijke Klachtencommissie (GKC) twee klachten tegen Entrea 
ingediend.  
Over de inhoud en de afhandeling van de klachten kan het volgende gezegd worden: 
 
Klacht Uitkomst  
Klagers zijn het niet eens met het besluit dat plaatsing 
van een cliënt bij hen wordt beëindigd.  
 
 
 
Klager is het niet eens met stopzetting kamertraining 
 
 

De klacht wordt ter zitting behandeld. De klacht 
betreffende het feit dat de begeleiding vanuit 
Entrea niet goed is geweest wordt door de GKC 
gegrond verklaard. 
 
De klacht wordt ter zitting behandeld. De 
klachtencommissie verklaart de klacht ongegrond. 

 
Naar aanleiding van de klachten die ter zitting zijn behandeld heeft Entrea een onafhankelijk 
onderzoek ingezet op basis waarvan de beslissing zal worden heroverwogen. Gezien de genomen 
maatregelen ziet de GKC geen aanleiding om hier verder aanbevelingen aan te verbinden. 
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Overzicht informele klachten 2017 

In 2017 zijn er 30 klachten ingediend door cliënten en niet-cliënten van Entrea binnen 24 
hulptrajecten (casussen). De 30 klachten zijn geregistreerde klachten, dat wil zeggen de klachten die 
zijn ontvangen door de Klachtenfunctionaris of zijn gemeld door een manager of medewerker(s) aan 
de Klachtenfunctionaris. Klachten die zelf afgehandeld zijn door medewerkers op een afdeling 
worden niet geregistreerd en komen niet terug in dit verslag.  
 
In het onderstaande overzicht is een overzicht gemaakt van de klachten over specifieke zorgvormen. 
Ook is in de tabel aangegeven in welke categorieën de klachten onder te brengen zijn. De tabel is 
ingevuld met het aantal klachten en niet met het aantal casussen, vervolg klachten zijn dus 
meegenomen als aparte klacht. Soms staan er in de tabel meer categorieën dan klachten vermeld bij 
een afdeling. Dat komt doordat één klacht in meerdere categorieën kan vallen.  
 
Aantal en soort klachten per zorgvorm, ingediend door cliënten in 2017 (ter vergelijking met 2015 en 2016) 
Specifieke zorgvorm  Aantal klachten  Categorie ingediende klachten 2017 

2015 2016 2017 
Pleegzorg  
(pleegzorg, pleegzorg 
crisis, pleegzorg flexibel) 

8 9 6 Bejegening 1 
Behandeling 1 
Communicatie 3 
Procedure 2 

Ambulante 
gezinsbegeleiding  

1 6 5 Bejegening 3 
Communicatie 5 
Procedure 2 

Therapie-
psychomotorische 
therapie (PMT) 

1 0 -  

Therapie- Ouderschap na 
scheiding (ONS)  

6 12 7 Behandeling 1 
Bejegening 2 
Communicatie 4 
Procedure 1 

Relationele 
gezinstherapie (RGT) 

- - 2 Bejegening 1 
Communicatie 1 

Ambulante Spoedzorg en 
kort verblijf  

0 3 2 Behandeling 1 
Procedure 1 

Behandelgroep 12- 4 2 0  
Behandelgroep 12+ 0 2 4 Communicatie 2 

Behandeling 2 
Bereikbaarheidsdienst 0 0 1 Bejegening 1 
Respijtzorg: Logeerhuis  1 1 0  
Gezinshuis  0 1 0  
Kamertraining plus 0 1 1 Procedure 1 
Algemeen (Anoniem) 0 2 2 Communicatie 1 

Procedure 1 
Totaal  21 39 30  

 



6. Financieel

 Alle 
kinderen
een perspectief
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6 Financieel 
6.1 Resultaat 
De Entrea/Lindenhout-groep heeft in 2017 een resultaat behaald van € 1,26 miljoen en is opgebouwd uit 
het resultaat van de onderliggende stichtingen. Deze zijn als volgt: 
Entrea Jeugdzorg € 210.470 (inclusief een resultaat van € 16.977 van Praktikon) 
Lindenhout  € 880.042 
Entrea Onderwijs € 168.743 
 
Ten opzichte van vorig jaar is er sprake van een daling van het resultaat met € 1,78 miljoen (59%). 
Het resultaat van zowel het huidige als het voorgaande jaar wordt beïnvloed door een aantal bijzondere 
posten. Om het resultaat van beide jaren daadwerkelijk met elkaar te vergelijken zijn deze bijzondere 
posten geëlimineerd om tot een genormaliseerd resultaat te komen. Dit leidt tot het volgende resultaat: 
 

 
 
 
  

2017 2016
Resultaat volgens jaarrekening (x € 1.000) € 1.259 € 3.043

Positief beïnvloed door:
Subsidie Transitie Autoriteit Jeugd -576 -2.628
Verkoop panden -738 -912
Tariefsaanpassing personele bekostiging Onderwijs -55
Uitkering reserves vervangingsfonds Onderwijs -24
Correcties voorgaand jaar Onderwijs -56
Korting SLA -114
Diverse jaarrekeningeffecten -219 -400

€ -1.612 € -4.110

Negatief beïnvloed door:
Afboekingen J&O voorgaand jaar 267 269
Afwaardering vaste activa 220
Afkoop derivaten + boeterente 554
Correcties voorgaand jaar Onderwijs 88
Tijdelijke externe ondersteuning directie Onderwijs 76
Kosten behoud historisch archief 130
Diverse jaarrekeningeffecten 388 28

€ 785 € 1.235

Genormaliseerd resultaat € 432 € 168
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6.2 Opbrengsten 
De grootste bron van inkomsten van de Entrea/Lindenhout-groep betreffen de opbrengsten voor Jeugd- 
& Opvoedhulp (J&O). Deze bedragen in 2017 € 52,01 miljoen. Ten opzichte van 2016 is dit een stijging van 
€ 1,83 miljoen (4%). De verdeling van de J&O opbrengsten over de regio’s is als volgt: 
 

 
 
 
De opbrengsten bestaan daarnaast uit: 
 YOIN. De baten gerelateerd aan YOIN betreffen subsidies vanuit Nidos en baten vanuit gemeenten. 

Nidos voert als onafhankelijke (gezins-)voogdij instelling, op grond van de wet, de voogdijtaak uit voor 
Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen. Voor YOIN jongeren die niet onder verantwoordelijkheid 
van het Nidos vallen worden baten vanuit de gemeenten ontvangen. De baten van YOIN bedragen € 
4,42 miljoen en zijn met € 20.538 (0,5%), licht gedaald  

 Projecten. De grootste projecten zijn Toeleiding Zorg Doetinchem en De School Als Vindplaats (DSAV). 
Toeleiding Zorg is gericht op 18+ jongeren in de Achterhoek. Er wordt ambulante hulp verstrekt aan 
jongeren die niet in staat zijn om hun leven zelfstandig vorm te geven en vastlopen op een of 
meerdere gebieden van wonen, werken/school en/of vrije tijd. Via De School Als Vindplaats (DSAV) 
hebben onze jeugdspecialisten op de scholen een belangrijke rol in vroegsignalering en 
vroeginterventie.  
De projectopbrengsten bedragen € 1,03 miljoen en zijn door de overdracht van het project 'Integrale 
Aanpak Zwerfjongeren' aan Pactum eind 2016 met € 383.811 (27%) gedaald. 

 Detacheringsopbrengsten. De detacheringsopbrengsten bedragen € 1,98 miljoen en zijn ten opzichte 
van vorig jaar met € 1,29 miljoen (39%) gedaald. Dit wordt met name veroorzaakt doordat in Arnhem 
de medewerkers die gedetacheerd waren bij de wijkteams definitief zijn overgegaan naar deze 
wijkteams. Van deze detacheringsopbrengsten is € 214.028 afkomstig van Entrea Onderwijs. 

 Overige opbrengsten. De overige opbrengsten bestaan met name uit het boekresultaat op de verkoop 
van vastgoed, subsidies vanuit VWS en de opbrengsten voor de verhuur van onroerend goed. Deze 
opbrengsten bedragen € 2,62 miljoen en zijn € 3,75 miljoen (58%) gedaald. Hiervan is € 94.968 
afkomstig van Entrea Onderwijs. Deze daling wordt grotendeels verklaard doordat zowel Entrea Zorg 
als Lindenhout in 2016 een subsidie van de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) hebben ontvangen. De TAJ 
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verstrekt subsidies ter compensatie van de financiële gevolgen van de transitie van de Jeugdzorg. De in 
2016 verstrekte subsidie bedroeg € 2,6 miljoen. 

 De opbrengsten van Entrea Onderwijs bestaan, naast bovengenoemde detacherings- en overige 
opbrengsten,  grotendeels uit Rijkssubsidies, subsidies vanuit Samenwerkingsverbanden en 
gemeentelijke bijdragen. Deze bedragen € 8,10 miljoen en zijn ten opzichte van vorig jaar met € 
149.789 (2%) gestegen. De stijging wordt veroorzaakt door hoge tussentijdse instroom van leerlingen 
per 1 februari 2017. 

 De opbrengsten van Praktikon bestaan voornamelijk uit licentie inkomsten voor BergOp (software-
applicatie) en inkomsten voor praktijkgestuurd onderzoek voor zowel zorg, onderwijs als overheid. 
Deze opbrengsten bedragen € 1,84 miljoen en zijn met € 106.566 (6%) gestegen. 

 
De totale opbrengsten van de Entrea/Lindenhout-groep komen daarmee op € 71,99 miljoen. Een daling 
van € 3,36 miljoen (4%) in vergelijking met 2016. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de bijdrage van 
de TAJ in 2016. 
 
6.3 Kosten 
De kosten van de Holding, die in 2017 alleen uit personeelskosten van het bestuur, de Raad van Toezicht 
en de managers van het Servicebureau bestaan, worden volledig doorbelast naar Entrea Zorg en 
Lindenhout. Doorbelasting van door het Servicebureau gemaakte kosten aan Entrea Onderwijs vindt 
plaats volgens de afspraken in de Service Level Agreement. 
 
De kosten van Entrea/Lindenhout-groep bestaan uit de volgende posten: 
 Personeelskosten. De personeelskosten bedragen € 45,02 miljoen en zijn ten opzichte van 2016 

gedaald met € 1,31 miljoen (3%). Dit verschil is met name zichtbaar in de post "lonen ensalarissen". De 
reden hiervan is dat in de realisatie 2016 op deze post eenmalige uitkeringen, als gevolg van de 
reorganisatie van Entrea Zorg in 2016, van circa € 1,1 miljoen zijn opgenomen. 

 Afschrijvingskosten. Deze kosten zijn, met name door de verkoop van een aantal panden, met  
€ 155.238 (9%) gedaald naar € 1,49 miljoen. 

 Huisvestingskosten. De kosten gerelateerd aan huisvesting zijn in vergelijking met voorgaand jaar met 
€ 451.517 (14%) gestegen naar € 3,64 miljoen. De stijging is afkomstig van enerzijds een toename van 
het aantal huurpanden, voor met name YOIN en het feit dat in 2016 bij Entrea Zorg een vrijval van een 
voorziening verlieslatende contracten van € 0,5 miljoen in de huisvestingskosten was verwerkt. 

 Apparaats- en automatiseringskosten. De apparaats- en automatiseringskosten zijn met € 720.695 
(13%) gedaald ten opzicht van vorig jaar en bedragen nu € 4,92 miljoen. Belangrijkste oorzaak van de 
daling is de start van YOIN in 2016 die dat jaar heeft geleid tot hoge kosten voor de inrichting van de 
opvanglocaties. 

 Verzorgingskosten. De verzorgingskosten bedragen in 2017 € 15,52 miljoen. Een stijging van  
€ 969.080 (7%). De stijging wordt veroorzaakt door een stijging van de kosten van gezinshuizen bij 
franchisenemers en bij derden ingekochte residentiële zorg. In deze kostenstijging is de groei van 
gezinshuizen terug te zien. 

 Bijzondere waardevermindering. In 2016 was er bij Lindenhout sprake van een afwaardering van het 
terrein aan de Heijenoordseweg / Diependalseweg te Arnhem van € 220.000. Dit jaar heeft er geen 
bijzondere waardevermindering plaatsgevonden. 

 
De totale kosten van de Entrea/Lindenhout-groep komen daarmee op € 70,59 miljoen. Een daling van € 
985.574 (1%) in vergelijking met 2016. Deze daling wordt met name beïnvloed door de eenmalige 
uitkeringen naar aanleiding van de reorganisatie bij Entrea in 2016. 
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6.4 Balans 
De balans van de Entrea/Lindenhout-groep omvat de volgende posten: 
 De vaste activa bedragen € 16,23 miljoen. Deze zijn, onder invloed van met name afschrijvingen, met € 

1,12 miljoen (6%) gedaald.  
 De vlottende activa zijn met € 3,43 miljoen (14%) gedaald en komen uit op € 20,78 miljoen. De daling 

wordt met name veroorzaakt door een verbetering van het debiteurenproces op J&O opbrengsten. 
Enerzijds door een versterking van de debiteurenbewaking en anderzijds door een verbetering in het 
betaalgedrag van gemeenten. 

 Door het resultaat van € 1,26 miljoen stijgt het eigen vermogen na resultaatbestemming met 
eenzelfde bedrag (6%) naar € 21,20 miljoen. 

 De voorzieningen stijgen door een dotatie aan de voorziening wachtgelden en de jubileumvoorziening 
met € 1,00 miljoen (97%) naar € 2,05 miljoen. Dit mede onder invloed van een wijziging van de 
disconteringsvoet naar 1,5%. 

 De langlopende schulden bedragen € 4,16 miljoen. Deze schulden zijn zowel bij Entrea als bij 
Lindenhout gedaald in vergelijking met 2016. De totale daling bedraagt € 2,05 miljoen (33%). Bij 
Lindenhout door het doorhalen van de Waarborghypotheken door toedoen van de verkoop van 
Neerbosch. Bij Entrea is de lening van de ING bank herzien, waardoor deze gedaald is met  
€ 500.000 en er sprake is van een groter kortlopend deel van deze lening (€ 750.000). 

 De grootste impact op de kortlopende schulden wordt gevormd door de, gedurende 2017, 
terugbetaling van het in 2016 door gemeenten verstrekte werkkapitaal aan Lindenhout. Met name 
hierdoor dalen de kortlopende schulden met € 4,77 miljoen (33%) naar € 9,60 miljoen. 

 
6.5 Kengetallen 
De financiële kengetallen per ultimo 2017 zijn als volgt: 
 

 
 
 
  

2017 2016
Rentabiliteit
Brutomarge 1,80% 4,13%
Brutomarge genormaliseerd 0,62% 0,23%
Rendement totaal vermogen 3,45% 7,41%
Rendement totaal vermogen genormaliseerd 1,18% 0,41%
Rendement eigen vermogen 5,94% 15,26%
Rendement eigen vermogen genormaliseerd 2,04% 0,84%

Solvabiliteit
Eigen vermogen/totaal vermogen 58,09% 48,51%
Eigen vermogen/omzet (vermogensratio) 30,22% 27,08%

Liquiditeit
Quick ratio (vlottende activa/vlottende passiva) 2,26 1,71
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6.6 Toekomstverwachtingen 
In 2017 zijn de stichtingen Entrea Jeugdzorg, Entrea Onderwijs en Lindenhout bestuurlijk gefuseerd tot de 
stichting Entrea/Lindenhout-Groep. Vanaf dat moment zijn ook de managementteams geïntegreerd, 
evenals de medezeggenschapsorganen. In de ondersteunende en stafdiensten is vanaf de zomer gewerkt 
aan integratie. Deze is ultimo 2017 geresulteerd in de inrichting van het servicebureau entrea lindenhout. 
Met name door het samenvoegen van de door de transitie-bewegingen gekrompen stafformaties 
verwachten we beter te kunnen voorzien in continuïteit van kritische taken en vergroten we onze 
slagkracht en innovatief vermogen.Om de primaire processen van de organisatie niet onnodig te belasten 
is voor het fusieproces de weg van de geleidelijkheid gekozen: het is een ‘ritsje dat van bovenaf sluit’.In 
2018 zetten we het proces van ‘organisch fuseren’ voort. Op het niveau van het per 1 januari 2018 
samengevoegde servicebureau gaat het om het verder harmoniseren en integreren van processen en 
systemen. Met name het EPD-systeem Care4 vormt daarin een kritische factor. Om dit proces in goede 
banen te leiden is een externe projectleider ingezet. In het primaire proces wordt de afdeling Wonen en 
Opgroeien die beide instellingen kennen geïntegreerd tot één afdeling Wonen en Opgroeien. Voor alle 
veranderprocessen geldt dat we risico’s trachten te beperken en draagvlak te ontwikkelen door breed 
samengestelde werkgroepen te formeren waarin alle belanghebbenden betrokken zijn. 
 
Voor de nabije toekomst geldt dat de contracten die Entrea/Lindenhout-groep met gemeenten in 2017 
had zijn voortgezet voor 2018. Het overgrote merendeel van de contracten loopt ook daarna nog door. 
Voor drie regio’s (Rivierenland, Achterhoek en Midden IJssel/Oost Veluwe) geldt dat het contract eind 
2018 afloopt. De verwachting is dat de contracten verlengd worden. Voor het onderdeel YOIN, waarin de 
opvang van alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV’s) is georganiseerd, geldt dat het eind 2018 
aflopende contract onlangs verlengd – en zelfs uitgebreid - is tot 2022. 
 
Voor 2018 geldt dat de verantwoording op basis van normen abrupt gewijzigd is in facturatie op basis van 
werkelijk geschreven tijd. De implementatie daarvan vraagt tijd, maar die is ons niet gegeven. Dit brengt, 
zowel in het proces als wat betreft de omzet, risico's met zich mee. Daarnaast blijft onverminderd van 
belang dat, in dialoog met gemeenten, gekeken moet worden hoe de toegenomen administratieve druk, 
die conflicteert met druk op de tarieven, teruggebracht kan worden door simpelere processen en andere 
vormen van financiering en verantwoording.  
 
Op basis van de verdere ontwikkeling van de fusie, de financiële kengetallen en de contractering van 2018 
kan geconcludeerd worden dat Entrea/Lindenhout-groep goed geëquipeerd is voor de toekomst. 
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