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€ 602.515

Vaststelling 2017
€ 582.201

Hoofdstuk 3; Aanvraag van de subsidie
- Art. 5: Bij aanvraag in te dienen gegevens
(art. 5.1 t/m 5.4)
De aanvraag is volledig.
- Art. 6: Aanvraagtermijn voor hogere
subsidie uiterlijk 1 april
De subsidieaanvraag is op 20 juni 2016
ontvangen. Een herziene begroting, in
verband met OVA (Overheidsbijdrage in de
Arbeidsontwikkeling), is op 15 november
2016 binnen gekomen.
Geen

Aanvraag tot vaststelling is op 3 april 2018
bij ons ingediend, dus voor 1 mei.

Aan FlexusJeugdplein wordt de volgende
subsidie verleend:

De aanvraag tot subsidievaststelling is
gebaseerd op:

A. Casusregisseurs Krimpens Sociaal
Team
- 4,12 fte inzet basishulp KST
€ 359.228

A. Casusregisseurs Krimpens Sociaal
Team
- 4,0 fte inzet basishulp KST
€ 348.765

B. Opvoedondersteuning en SMW

B. Opvoedondersteuning en SMW

B.1. Opvoedingsondersteuning
- 0,5 fte Pedagogisch Adviseur HBO
- 0,44 fte Academisch Pedagoog
€ 88.110

B.1. Opvoedingsondersteuning
- 0,5 fte Pedagogisch Adviseur HBO
- 0,4 fte Academisch Pedagoog
€ 84.361

B.2. Schoolmaatschappelijk Werk
1,78 fte Schoolmaatschappelijk Werk
(1,03 fte PO en 0,75 fte VO)
€ 155.177

B.2. Schoolmaatschappelijk Werk
1,71 fte Schoolmaatschappelijk Werk
(1,04 fte PO, 0,66 fte VO en 0,01
trainingen)
€ 149.075
€ 233.436 +

€ 243.287 +
€ 602.515

De aanvraag tot vaststelling bevat:
a. een verslag
b. een overzicht van de activiteiten
c. een balansoverzicht
d. een accountantsverklaring

Geen afwijkingen

€ 582.201

Activiteiten

Een volledig overzicht van activiteiten staan
in de subsidiecontracten. Enkele high-lights:
A. Basishulp vanuit het Krimpens
Sociaal Team
Het doel van het Krimpens Sociaal Team) is
het stabiliseren en/of het oplossen van
complexe problematieken bij de inwoners
en/of gezinnen in Krimpen.
Het Krimpens Sociaal Team maakt onderdeel
uit van de Krimpense toegang voor
opvoeding, welzijn, zorg en
inkomensvoorzieningen. Deze toegang valt
onder de verantwoordelijkheid van de
gemeente.
Het Krimpens Sociaal Team biedt hulp bij
complexe, meervoudige problematiek,
waarbij een integrale werkwijze noodzakelijk
is.
Het Krimpens Sociaal Team werkt vanuit het
principe één gezin, één plan, één regisseur.
De doelgroep van het Krimpens Sociaal
Team zijn alle inwoners van Krimpen aan
den IJssel van min 9 maanden oud tot en
met 100 jaar en ouder die te maken hebben
met complexe, meervoudige problematiek die
men zelf niet kan of wil oplossen.
FlexusJeugdplein levert:
- 4,12 fte inzet basishulp Krimpens Sociaal
Team
De kwaliteitseisen en randvoorwaarden zijn
vastgelegd in de bijlage
“Uitvoeringsvoorwaarden
subsidiebeleidskader basishulp Krimpens
Sociaal Team”, behorend bij de “Beleidsregel
Subsidiëring 2017 5.0 – Basishulp Krimpens
Sociaal Team”. De subsidieontvanger heeft
zich gecommitteerd aan deze regels, en
heeft voorafgaande aan de subsidieverlening
kennis genomen van de vereisten en deze
rechtsgeldig ondertekend. De bijlage maakt
onderdeel uit van de subsidieovereenkomst.
B.1. Opvoedingsondersteuning
Het bieden van pedagogische advisering,
ondersteuning en informatie aan ouders met
kinderen c.q. jongeren en medeopvoeders

Algemeen:
In 2017 zijn de voorbereidingen getroffen
voor de fusie tussen FlexusJeugdplein,
Stek jeugdhulp en TriviumLidenhof. De
nieuwe organisatie Enver is per 1 januari
2018 een feit geworden.
De gemeente heeft inclusie als
uitgangspunt bij beleidsvoornemens.
FlexusJeugdplein (Fjp) ondersteunt dit
actief en sluit zich hierbij aan met visie en
kernwaarden: “Ieder mens doet ertoe, heeft
talenten en doet mee! We verbinden,
vertrouwen en versterken. Kinderen,
jongeren en ouders versterken we door het
helpen vergroten van hun eigenwaarde en
zelfvertrouwen, en door het eigen
probleemoplossend vermogen naar boven
te halen. We stimuleren het benutten van
talenten. Waar nodig helpen we het sociale
netwerk om de gezinnen heen te
versterken. Bij onze ondersteuning zijn
steeds de vraag en de mogelijkheden van
de kinderen, jongeren en ouders het
vertrekpunt, waarbij veiligheid voortdurend
onze aandacht heeft.”
De bijdrage van Fjp aan de jeugd- en
opvoedhulp in Krimpen aan den IJssel heeft
in 2017 bestaan uit:
 Jeugd- en gezinscoaches,
reflectieve werkbegeleiding en
gedragswetenschappelijke ondersteuning
 Schoolmaatschappelijk Werk
 Trainingen

Casusregisseurs Krimpens Sociaal
Team:
Het team jeugd- en gezinscoaches heeft
zich ontwikkeld tot een netwerkorganisatie
van waaruit ambulante hulp wordt verleend.
De jeugd- en gezinscoaches werken samen
met het volwassenteam en met de collega’s
van andere disciplines zoals van de
pleegzorg en schoolmaatschappelijk werk.
Voor de inwoners van Krimpen aan den
IJssel betekent dit dat zij voor alle
ondersteuning (GGZ, LVB en jeugdhulp)
terecht kunnen in hun eigen gemeente, op
één centrale plek, van waaruit de hulp
optimaal gecoördineerd kan worden. De
professionals streven er dan ook naar vaste
en bekende gezichten te zijn, en

met opvoedingsvragen.

verbindend te werken.

FlexusJeugdplein levert:
- 0,5 fte Pedagogisch Adviseur HBO
- 0,44 fte Academisch Pedagoog

Ondersteuning van de medewerkers (en
jeugdconsulenten) wordt verzorgd door een
gedragswetenschapper en een begeleide
intervisor. Alle professionals voldoen aan
de eisen van hun SKJ-registratie.
De jeugd- en gezinscoaches maken gebruik
van Suite, het registratiesysteem van de
gemeente; de schoolmaatschappelijk
werkers werken in Regas, het
registratiesysteem van Enver.

B.2. Schoolmaatschappelijk Werk
Het Schoolmaatschappelijk Werk is de
schakelfunctie tussen school en
KrimpenWijzer/Krimpens Sociaal Team. In de
notitie “Samen zijn we sterk 2016” zijn de
afspraken tussen onderwijs en jeugdhulp
vastgelegd.
FlexusJeugdplein levert:
1,78 fte Schoolmaatschappelijk Werk
(PO 1,03 fte en VO 0,75 fte; beiden inclusief
de uren voor CJG activiteiten)

De formatie is onveranderd gebleven en de
inzet was conform afspraak. Wel iets
minder fte ingezet dan voorgenomen,
namelijk 4,0 in plaats van 4,12 fte.
Er zijn in 2017 geen klachten geweest.
Schoolmaatschappelijk Werk:
Het schoolmaatschappelijk werk biedt
kortdurende ondersteuning bij het oplossen,
verlichten of hanteerbaar maken van
problematiek die de schoolloopbaan van
leerlingen in de weg staat.
Het SMW heeft 221 leerlingen geholpen.
Dat bestond uit 1.120 cliëntcontacten.
De belangrijkste vragen van leerlingen aan
het SMW gingen het meeste over
emotionele problemen.
Er is minder fte ingezet (nml 1,71 fte) dan in
de beschikking is opgenomen (1,78 fte)
Schoolbezoeken:
In 2017 hebben de manager Fjp en de
procesregisseur de basisscholen en een
school voorgezet onderwijs bezocht, waar
ons schoolmaatschappelijk werk aanwezig
is. Hierbij ging het om:
 het bespreken van de tevredenheid
over het schoolmaatschappelijk
werk;
 peilen in hoeverre er behoefte is
aan intensivering van de
samenwerking onderwijsjeugdhulp, mede ook in het kader
van passend onderwijs.
Over het schoolmaatschappelijk werk zijn
de scholen tevreden; de
schoolmaatschappelijk werkers zijn een
vast gezicht op school, en ondersteunend
voor zowel de leerlingen als voor de

leerkrachten (PO). Een enkele school zou
meer uur Schoolmaatschappelijk werk
willen.
Wat betreft de samenwerking jeugdhulp en
onderwijs zijn verschillende onderwerpen
aan de orde geweest, waaronder een
mogelijk grotere rol van de jeugdhulp bij
onderwijszorgarrangementen, de behoefte
aan meer trainingen voor leerlingen en
ouders op school, en huiswerkbegeleiding
op (VO-)school. Dit wordt in 2018 opgepakt.
Trainingen vanuit SMW:
Het trainingsaanbod is vraaggericht: alle
trainingen staan vermeld op
Krimpenwijzer.nl, waar ouders hun kinderen
kunnen aanmelden. Door vraaggericht te
werken wordt bereikt dat die trainingen
bieden waarmee voldoen wordt aan de
vraag en behoefte van de mensen om wie
het gaat.
Pedagogisch ondersteuning en
advisering:
FlexusJeugdplein leverde ook een HBOpedagoog en orthopedagoog. Zij bieden
vanuit het CJG (KrimpenWijzer)
pedagogische advisering en ondersteuning
aan ouders met opvoedingsvragen.
De academisch opgeleide orthopedagoog
is bovendien beschikbaar voor consultatie
door professionals en begeleidt de
casuïstiekbespreking met
schoolmaatschappelijk werkers, jeugd- en
gezinscoaches en verpleegkundigen.
De pedagogen leverden een bijdrage aan
de organisatie van trainingen,
opvoedingsondersteunende activiteiten en
themabijeenkomsten binnen het CJG.
Door ouderschapsverlog zijn er iets minder
uren ingezet dan die ter beschikking waren.
Bijzonderheden

De subsidieovereenkomsten worden voor de
periode van één jaar afgesloten.

Zie hierboven bij “Activiteiten”

Inhoudelijke toetsing
beleidskader

De subsidieaanvraag voldoet aan de
subsidiecriteria, zoals vastgelegd in de
Beleidsregels subsidiëring.
A. 5.0 Basishulp Krimpens Sociaal Team
2017 (v.w.b. Krimpens Sociaal Team)

FlexusJeugdplein heeft de gevraagde
prestaties geleverd conform de
Beleidsregels subsidiëring:
A. 5.0 Basishulp Krimpens Sociaal Team
2017 (v.w.b. Krimpens Sociaal Team)

B. 4.5 Opvoed- en opgroeiondersteuning
2017 (v.w.b. Opvoedingsondersteuning en
SMW)

B. 4.5 Opvoed- en opgroeiondersteuning
2017 (v.w.b. Opvoedingsondersteuning en
SMW)

Begroting 2017

Het subsidieplafond wordt niet overschreden.

Post / Budget

A. 6671201 KST Jeugdhulp
B. 6716103 Opvoedondersteuning

Beslissing

Voor de periode 1 januari 2017 tot en met 31
december 2017 wordt aan FlexusJeugdplein
een budgetsubsidie beschikbaar gesteld van
in totaal € 602.515, overeenkomstig de
beschikking en twee
subsidieovereenkomsten.

Geadviseerd wordt om de budgetsubsidie
aan FlexusJeugdplein vast te stellen op
€ 582.201.

FlexusJeugdplein levert:
A. Basishulp Krimpens Sociaal
Team:
- 4,12 fte inzet basishulp KST
€ 359.228

Er is dus sprake van een batig saldo van
€ 20.314, wat door FlexusJeugdplein terug
betaald dient te worden aan de Gemeente.

-

B. Opvoed-en opgroeiondersteuning:
0,5 fte Pedagogisch Adviseur HBO
0,44 fte Academisch Pedagoog
1,78 fte Schoolmaatschappelijk Werk
€ 243.287

Voor A en B zijn twee verschillende
overeenkomsten opgesteld.

De prestaties zijn geleverd binnen het
financieel kader van de subsidieverlening
A. 6671201 KST Jeugdhulp
B. 6716103 Opvoedondersteuning

Aan FlexusJeugdplein is een voorschot van
€ 602.515 betaald.

