Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Zorginstellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Jeugd GGZ

Nummer Kamer van
Koophandel

0 0 0 8 5 4 7 5 6 0 3 6

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Nico Bolkesteinlaan 1,

Telefoonnummer

0 5 7 0 6 3 9 6 1 3

E-mailadres

info@jeugdggz.nl

Website (*)

www.jeugdggz.nl

RSIN (**)

8 5 4 7 5 6 0 3 6

Aantal medewerkers (*)

1 6 7

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

IB 113 - 1Z*2FOL 

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Niet van toepassing

Secretaris

Niet van toepassing

Penningmeester

Niet van toepassing

Algemeen bestuurslid

Niet van toepassing

Algemeen bestuurslid

Niet van toepassing

Overige informatie
bestuur (*)

Statutair bestuur van Stichting Jeugd GGZ betreft Stichting Dimence Groep.

Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De stichting heeft ten doel het bevorderen van de geestelijke gezondheid en
maatschappelijke participatie voor jeugdigen.

(*) Optioneel veld, niet verplicht

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Jeugd ggz ondersteunt kinderen en jongeren met psychiatrische problemen en hun
omgeving. De ondersteuning is gericht op het oplossen van problemen en het
beperken van de gevolgen daarvan voor het dagelijks leven. Waar mogelijk stimuleren
wij de eigen kracht van de patiënt en zijn of haar netwerk, om zo de behandeling te
ondersteunen en deze zo kort mogelijk te laten duren.
We bevorderen positieve gezondheid en welzijn in brede zin. Hierbij richten we ons op
de veerkracht en mogelijkheden van mensen. Zodat ze beter kunnen om gaan met de
uitdagingen en problemen van het dagelijks leven.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

n de (raam)overeenkomst met de gemeenten met bijbehorende begroting, beschrijft
Jeugd ggz welke zorg zij levert op basis van de gemeentelijke subsidie. Daarnaast
organiseert Jeugd ggz wisselende projecten voor wisselende opdrachtgevers. De
Stichting Jeugd ggz maakt deel uit van Stichting Dimence Groep. Het jaarverslag met
de inhoudelijke en financiële verantwoording van alle geleverde zorg is onderdeel van
het jaarverslag van de Dimence Groep.

Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Zie link naar beleidsplan

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://www.jeugdggz.nl/anbi

Open

03 van 06

1

Algemeen (vervolg)
Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Jeugd ggz valt onder de gezamenlijke directie van de stichtingen WijZ, De Kern en
Jeugd ggz. Medewerkers van Jeugd ggz ontvangen salaris volgens de CAO
Geestelijke Gezondheidszorg. De hoogte van het salaris wordt vastgesteld op basis
van hun kennis en ervaring.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

De activiteiten en specialisaties bij Stichting Jeugd GGZ betreffen onder andere:
- Infant Mental Health: ondersteuning van kinderen van 0-5 jaar en hun ouders die
elders onvoldoende geholpen worden of bij wie het behandelproces stagneert.

Jeugd ggz hanteert de Zorgbrede Governancecode, opgesteld door de
brancheorganisaties in de zorg ActiZ, GGZ Nederland, NVZ en VGN.

- Contextueel behandelingen: is een gezamenlijk initiatief van Jeugd ggz en Dimence.
Het is een behandelvorm waarbij ouders met psychische problematiek, samen met hun
kind (vanaf 0 tot 18 jaar) worden behandeld.
- Trauma: behandelen van trauma ervaringen o.a. kindermishandeling, problemen in
eerste levensjaren, seksueel misbruik, huiselijk geweld, verwaarlozing etc.
- De-medicatie: we helpen het liefst zonder medicatie.Maar als het toch nodig is,
zoeken onze psychiaters en artsen naar het best passende medicijn in de juiste
hoeveelheid.
- Diagnostiek: dit betekent dat we een advies geven, naar aanleiding van onderzoek.
We doen dat voor kinderen en jongeren van 0-18 jaar. We doen dat waar mogelijk aan
de hand van landelijke diagnostische ggz richtlijnen voor diagnostiek en behandeling.
De vormen van onderzoek zijn onder meer; intelligentieonderzoek,
kinderwensdiagnostiek, persoonlijkheidsonderzoek, neuropsychologisch onderzoek,
gezinsdiagnostiek etc.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar
het activiteitenverslag te
vinden is.

https://www.jeugdggz.nl/anbi

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

Passiva

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

€
€

116.014

53.596

€

+

€

116.014

Voorraden

€

130.561

€

128.893

Vorderingen &
overlopende activa

€

6.338.344

€

3.000.202

Effecten

€

Liquide middelen

€

+
53.596

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

31-12-2020

Eigen vermogen

€

-745.658

€

-570.214

Voorzieningen

€

271.772

€

216.806

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

7.347.267

Totaal

€

6.873.381

€
€

4.076.649

€

3.723.241

€
288.462

€

+
€

6.757.367

€

6.873.381

540.550

+
€

3.669.645

€

3.723.241

+
Totaal

31-12-2020

+

+

Eigen vermogen: daling wordt veroorzaakt door negatief resultaat
Vorderingen & overlopende activa: stijging wordt veroorzaakt door vorderingen op groepsmaatschappijen.
Kortlopende schulden: stijging wordt veroorzaakt door schulden aan groepsmaatschappijen.

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

15.682.205

€

13.803.113

Subsidies

€

708.677

€

347.294

Overige bedrijfsopbrengsten

€

720.471

€

712.419

Som der bedrijfsopbrengsten

€

17.111.353

€

14.862.826

+

+

Overige baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

Som der overige opbrengsten

€

+

€
€

0

+
0

+

+

€

17.111.353

€

14.862.826

Personeelskosten

€

14.801.054

€

13.208.931

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

38.617

€

22.436

Huisvestingslasten

€

€

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

€

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

€

Overige bedrijfskosten

€

2.447.126

Som der bedrijfslasten

€

17.286.797

Saldo financiële baten en lasten

€

Resultaat

€

Totaal baten

Lasten

+

+
-175.444

€

2.405.023

€

15.636.390

€
€

+

+
-773.564
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Opbrengsten Jeugdhulp overig zijn gestegen door een stijging in het aantal
behandelingen.
Overige zorgprestaties
Onder de overige zorgprestaties zijn onder andere de te verwachte vergoedingen in
het kader van de meerkostenregeling corona en continuïteitsbijdrage corona
verantwoord
Subsidies: stijging door het opnemen van de zorgbonus
Personeelskosten; onder de personeelskosten is de uitbetaling van de zorgbonus
verantwoord.
Overige bedrijfskosten; onder de post overige bedrijfskosten vallen onder andere
kosten voor kantoorbenodigheden, automatering, verzekeringen, telefonie,
communicatie, belastingen, patiëntgebonden kosten, voedingsmiddelen, accountantsen advieskosten.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Open

