Organisatie

Parnassia Groep BV - Lucertis

Programma
Cluster

5. Basishulp
5.0 Basishulp Krimpens Sociaal Team 2017

Aangevraagd bedrag
Toets ASV

Verlening 2017
€ 216.573
Hoofdstuk 3; Aanvraag van de
subsidie
- Art. 5: Bij aanvraag in te dienen
gegevens (art. 5.1 t/m 5.4)
De aanvraag voldoet aan het gestelde
in het subsidiebeleidskader “5.0
Basishulp Krimpens Sociaal Team
2017”.
- Art. 6: Aanvraagtermijn uiterlijk 1 juli
De subsidieaanvraag is op 30 juni
2016 ontvangen.

Vaststelling 2017
€ 163.613
Aanvraag tot vaststelling is op 30 april
2018 bij ons ingediend, dus voor 1 mei.
Op 8 juni 2018 is een herziene aanvraag
ingediend.
De aanvraag tot vaststelling bevat:
a.
een verslag
b.
een overzicht van de activiteiten
c.
een balansoverzicht
d.
een accountantsverklaring

Parnassia Groep is een BV zonder
winstoogmerk:
”In de statuten van Parnassia Groep
BV is bepaald dat eventuele
exploitatieoverschotten worden
gereserveerd voor de exploitatie; in
bijzondere gevallen kan worden
besloten deze gedeeltelijk aan te
wenden ten behoeve van de
Nederlandse gezondheidszorg in het
algemeen. Zo kunnen er door de
groep geen uitkeringen worden
gedaan aan derden met andere,
commerciële doelstellingen.”
Uit: Jaarverslag 2015
Afwijkingen t.o.v.
ASV
Samenvatting
aanvraag

Geen

Geen afwijkingen

2 fte (1.550 uur per fte), waarvan
diverse medewerkers met
verschillende achtergronden, zoals
GZ psycholoog, Sociaal Psychiatrisch
Verpleegkundige, een orthopedagoog
en een psycholoog; allen in te zetten
vanuit Krimpens Sociaal Team.

De aanvraag tot subsidievaststelling is
gebaseerd op:
- GZ psycholoog:
562,51 uur x € 75,54 = € 42.492,01
- Overige functies:
1.886,91 uur x € 64,19 = € 121.120,75
Totaal: 2.449 uur voor € 163.613

Activiteiten

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 doel van het Krimpens Sociaal
Team is het stabiliseren en/of het
oplossen van complexe

De 2fte die vanuit Parnassia Groep Lucertis ter beschikking staat bij het
Krimpens Sociaal Team (KST), levert bij
een maximale invulling net voldoende
capaciteit op om de toestroom aan GGZ
problematiek te behappen .
De ideale bezetting is hierbij 1fte GZpsycholoog en 1fte basis psycholoog.
Lucertis heeft, in samenspraak met de
procesregisseur, gekozen voor de levering
van IMH (0-6 jaar) experts en 6 t experts.

problematieken bij de inwoners en/of
gezinnen in Krimpen. 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.
Parnassia Groep BV levert:
- 2 fte, waarvan diverse
medewerkers met verschillende
achtergronden, zoals Sociaal
Psychiatrisch Verpleegkundige,
een orthopedagoog en een
psycholoog
Op grond van de beleidsregel zijn we
gekomen tot een passend all-in
bedrag voor een ambulante dienst,
passend bij de competenties, functie
en CAO salariëring van een
medewerker verhoogd met de
noodzakelijke uitvoeringskosten
(overhead)
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.
Bijzonderheden

Parnassia Groep BV werd regionaal
ingekocht. Vanaf 2017 wordt de inzet
voor wijkteam (in casu Krimpens
Sociaal Team) lokaal geregeld. De
“Beleidsregel Subsidiëring 2017 5.0 –
Basishulp Krimpens Sociaal Team” is
van toepassing.

Deze combinatie maakt dat het KST m.b.t.
GZ-problematiek alle
leeftijden/leeftijdsfasen kan bedienen tot 18
jaar en in principe, indien nodig, ook tot 23
jaar.
Bezetting:
Het is Lucertis niet gelukt om de maximale
bezetting (2fte) het gehele jaar door
constant te houden. Dit i.v.m.
zwangerschapsverlof, ziekte en
opleidingsplaats.
De uren van de GZ psycholoog (12 uur)
konden slechts ten dele (8 uur) vervangen
worden door een psychotherapeut.
Vervanging door nieuwe GZ-psycholoog
kende tegenslagen waardoor de invulling
van 2 fte niet is behaald.
Tegen het einde van dit jaar is het gelukt
meer stabiliteit in teamsamenstelling aan te
brengen.
Inhoudelijk:
De medewerkers constateren voor 2017
een behoorlijk hoog jeugd ggz gebruik. Dit
ondanks dat men zo licht als mogelijk inzet
en er zo vroeg mogelijk bij is. Ongeveer 80
cliënten zijn door de Lucertis medewerkers
geholpen in 2017.
Registratie:
Vanaf ongeveer april 2017 hebben de
medewerkers nauwkeurig per verrichting
bijgehouden hoeveel tijd zij besteed
hebben. Deze extra administratieve
handeling werd door hen als belastend
ervaren. Het stop zetten hiervan is als een
welkome verlichting en een toename van
vertrouwen ervaren.
Op cliënt niveau worden alle contacten
ingevoerd in het dossier van Parnassia
(lokale team). Als er toestemming is van
ouders ontvangt het KST de
huisartsenbrief na intake fase /
behandelfase. Dat wordt dan geregistreerd
in De Suite.

Parnassia Groep BV levert vanaf 2017
basishulp vanuit het Krimpens Sociaal
Team.

Inhoudelijke toetsing
beleidskader

De subsidieaanvraag voldoet aan de
subsidiecriteria, zoals vastgelegd in
de “Beleidsregel subsidiëring 2017
5.0 – Basishulp Krimpens Sociaal
Team”.

Parnassia Groep BV heeft de gevraagde
prestaties geleverd conform de
“Beleidsregels subsidiëring 2017
5.0 - Basishulp Krimpens Sociaal Team”

Begroting 2017

Het subsidieplafond wordt niet
overschreden.

Aan Parnassia Groep BV is een voorschot
uitbetaald van € 216.573.
Doordat er minder uren zijn geleverd,
namelijk voor € 163.613, is er sprake van
een batig saldo van € 52.960.

Post / Budget

6671201 KST Jeugdhulp

De prestaties zijn geleverd binnen het
financieel kader van de subsidieverlening.
6671201 KST Jeugdhulp

Beslissing

Voor de periode 1 januari 2017 tot en
met 31 december 2017 wordt een
budgetsubsidie beschikbaar gesteld
van € 216.573.

De budgetsubsidie 2017 vast te stellen op
€ 163.613 en daarbij Parnassia Groep BV
te verzoeken om € 52.960 terug te betalen
aan de gemeente.

Parnassia Groep BV levert:
- 2 fte, waarvan diverse
medewerkers met verschillende
achtergronden, zoals GZ
psycholoog, Sociaal Psychiatrisch
Verpleegkundige, een
orthopedagoog en een
psycholoog allen in te zetten
vanuit Krimpens Sociaal Team

