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lnleiding
Voor u ligt het Jaarverslag 2020 van de LEVgroep over dienstverlening, die zij sinds 1 januari 2015

uitvoert in het kader van de nieuwe Jeugdwet.
De LEVgroep is één van de jeugdhulpaanbieders die in de Peelregio en delen van de Dommelvallei deze

dienst verzorgt.

Voor de op schrift gestelde uitgangspunten voor het beleid, waaronder begrepen de algemene criteria,
welke bij de verlening van jeugdhulp onderscheidenlijk de uitvoering van de taken worden gehanteerd,

verwijzen wij naar bijgevoegde documenten.

Voor de notulen van de vergaderingen van het bestuur, voor zover deze algemene beleidszaken

betreffen, verwijzen wij naar de inkoopwebsite:
http://www.inkoopieugdenwmohelmondpeeleemeenten.nllZorsaanbieders/Site-Root/Welkom-
aanbieders/Zorginkoop/Zorsinkoop-Bestuurliike-aanbesteding/Fvsieke-overlestafel-Jeued hulp-(FOT)

https://zoreaa nbiede rs.eind hoven. n l/

Hieronder brengen wij verslag uit over de manier waarop wij jeugdigen en hun ouders bij ons

kwaliteitsbeleid hebben betrokken, over ons kwaliteitsmanagement, en de klachtafhandeling.

Een afschrift van dit verslag is vóór L juni 2O27, behalve aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn

en sport en aan de Minister van Veiligheid en Justitie, ook verstrekt aan de ingevolge artikel 9.2 met het

toezicht belaste ambtenaar, alsmede aan organisaties die in de regio de belangen van de jeugdigen,

ouders of pleegouders in algemene zin behartigen.

Jasper Ragetlie Jolanda van He ijden

Bestu Reg n
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1,. Cliëntenraad

De LEVgroep voert sinds 1 januari 2015 hulpverlening aan jeugdigen en hun ouders uit in het kader van

de nieuwe jeugdwet. Eind 2014 is in dat kader een Cliëntenraad geïnstalleerd, welke in 2O2O bestaat uit
4 leden. De raad zou graag nog 3 leden uit het werkgebied toevoegen (vacant).

De Cliëntenraad zet zich in voor (aspirant) cliënten, hun ouders dan wel opvoeders, van de

hulpverleningstrajecten Jeugd en Gezin.

De Cliëntenraad geeft LEVgroep gevraagd en ongevraagd advies over dienstverlening en beleid waar
jeugdigen en hun ouders als cliënt mee te maken hebben of hebben gehad. De Cliëntenraad heeft zich

voor wat betreft taakstelling verbreed tot ook alle andere maatschappelijke diensten die LEVgroep

biedt.

ln202O is de raad 3 maal bijeengekomen. Vanwege de Lockdown zijn 2 vergaderingen geannuleerd en

hebben de andere vergaderingen digitaal moeten plaatsvinden. Door de coronacrisis is de jaarlijkse

gezamenlijke vergadering de Cliëntenraad met de Ondernemingsraad, Vrijwilligersraad en raad van

Toezicht helaas niet doorgegaan.

ln de vergaderingen van de Cliëntenraad is vanuit cliënt- en dienstverleningsperspectief stilgestaan bij

¡ De interne audit (de raad heeft hieraan deelgenomen)
o VOG-beleid van LEVgroep

¡ De fusies in Best en Laarbeek
o De huisvesting van LEVgroep

o De Coronamaatregelen en bijbehorende werkwijze bij LEVgroep
¡ Het jongerenwerk in relatie tot Corona
o Bezuinigingen bij gemeenten
¡ Aanbestedingen, in het bijzonder outsourcing van de Helmondse gebiedsteams

o De beëindiging van dienstverlening van LEVgroep in Gemert-Bakel
r De eigen rol en werkwijze van de Cliëntenraad en gewenste doorontwikkeling hiervan
¡ Mantelzorgwaardering
¡ Het effectonderzoek van Good2Consult
r Het project Achter-de-voordeur
. Organisatieontwikkelíngen van LEVgroep
r Uitbreiding anti-discriminatievoorziening

De Cliëntenraad krijgt daarnaast ook de beschikking over de jaarverslaglegging, jaarrekening, de

subsidieaanvragen bij de diverse gemeenten waar LEVgroep werkt.

De Cliëntenraad heeft schriftelijk advies uitgebracht over de bezuinigingen in de gemeente Gemert-
Bakel en de daarop volgende koerswijziging. Vanuit het belang dat de Cliëntenraad hecht aan de

onafhankelijkheid en laagdrempeligheid van het sociaal werk voor cliënten, heeft zij geadviseerd niet
mee te gaan in de herpositionering die deze gemeente wilde doorvoeren. Door deze herpositionering is

al het sociaal werk in Gemert-Bakel ondergebracht in het gemeentelijke sociale team onder directe
aansturing van de gemeente, opererend vanuit het gemeentehuis.

De verbinding tussen de Cliëntenraad en de organisatie wordt gelegd door onze directeur-bestuurder
die bij alle vergaderingen aanwezig is geweest. De Cliëntenraad wordt daarnaast vanuit de LEVgroep

ondersteund door een beroepskracht.
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2. Kwaliteitsmanagement

2.1 Certificaten

2.1.1. ISO 9ü11:2015
Sinds 2017 is LEVgroep gecertificeerd voor ISO 9001:2015. Dit certificaat werd in 2020 weer voor een
jaar verlengd. Wij maken sinds 2019 gebruik van certificeerder DNV-GL. Deze wijziging werd

doorgevoerd i.v.m. het Kwa liteitsla bel Ste rk Sociaa I Werk.

2.1.2, Cerlilicaat Sterk Sociaal Werk
Wij behaalden in 2019 dit Kwaliteitslabelvan onze brancheorganisatie, Sociaal Werk Nederland. Het

label, dat twee jaar geldig is, heeft voor onze organisatie met name meerwaarde vanwege de focus op
het (aantoonbare) vakmanschap van ons personeel.

2.2 lnterne audits
Jaarlijks worden interne audits afgenomen onder medewerkers van alle geledingen van de organisatie.
Het betreft zowel het primaire proces als ondersteunende processen van de gehele organisatie.

ln oktober 2020 vonden de interne audits plaats. Deze audits werden uitgevoerd door een team van 8

auditoren. Het betreft hier personeelsleden die hiervoor zijn opgeleid. De auditoren mogen alleen

audits afnemen buiten hun eigen afdeling/werksoort. Zowel auditees als de auditoren waren

enthousiast over de gesprekken, die behalve bevindingen ook positieve ervaringen opleverden en

waardering over en weer.

Er werden 20 audits gehouden. Hiervan vonden er 14 plaats in het primaire proces; dit keer was er
expliciet aandacht voor de trainers van Leren met LEV. Daarnaast vonden 6 audits plaats in de

ondersteunende diensten/processen. Deze audits betroffen ondersteuners van het Algemeen

Secretariaat, van het Stadsleerbedrijf, medewerker ICT en medewerker Facilitair. ln de audits was dit
jaar expliciete aandacht voor de ontwikkeling van het individuele vakmanschap, voor ontwikkelingen in

het sociaal domein en de maatschappelijke effecten van sociaalwerk.

ln het Management Team, bestaande uit managers en bestuurder van de LEVgroep zijn de resultaten

van de audits besproken en waar nodig zijn acties uitgezet.

De audits hebben geleid tot diverse verbetermaatregelen, zowel op individueel als op

organisatieniveau. Ook tekenden zich tijdens de audits bepaalde vraagstukken op organisatieniveau af,

waarmee het management en anderen aan de slag zijn gegaan.
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2,3 Klanttevredenheidsonderzoek
Elk jaar houden wij gericht klanttevredenheidsonderzoek. We onderzoeken de tevredenheid van

cliënten en ook die van onze 'interne klanten', onze vrijwilligers, stagiaires of personeelsleden. De

keuze, welke groepen in een jaar zullen worden benaderd voor tevredenheidsmeting, wordt jaarlijks

door het Managementteam gemaakt.

Voor de analyse van de resultaten en het formuleren van conclusies en aanbevelingen wordt per

klanttevredenheidsonderzoek een tijdelijke werkgroep in het leven geroepen. De werkgroep bestaat uit
een lid van het Management Team (MT), een of meer medewerkers die de dienst uitvoeren, een lid van

de Cliëntenraad of vrijwilligersraad, afhankelijk van het onderwerp en een lid van de staf Kwaliteit

&Ontwikkeling. Het MT besluit welke aanbevelingen worden overgenomen en communiceert hierover

in de organisatie. Het MT is verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatregelen.

De onderzoeken worden uitgevoerd door de afdeling Kwaliteit en Ontwikkeling conform ISO 2859: De

respondenten worden blind geselecteerd. Het aantal respondenten dat wordt benaderd is conform de

norm, waarmee een betrouwbaar resultaat mag worden verwacht.

De respondenten worden telefonisch geënquêteerd aan de hand van een gestandaardiseerde

vragenlijst. De vragenlijst wordt in samenwerking met betrokken uitvoerend medewerkers en een lid

van het MT opgesteld.

ln 2018 werd gestart met een tevredenheidsonderzoek onder onze vrijwilligers. De vrijwilligersraad was

hier intensief bij betrokken. Het onderzoek werd in 2019 afgerond, De resultaten waren positief.

Een werkgroep heeft zich gebogen over de resultaten, en aanbevelingen voor het MT geformuleerd. Het

MT heeft deze aanbevelingen overgenomen en e.e.a. heeft geleid tot het opstellen van een Plan van

Aanpak. Dit Plan van aanpak is in de loop van 2019 en 2020 uitgevoerd. Over de resultaten is

gecommuniceerd met alle medewerkers.

Naast hierboven beschreven onderzoeken wordt bij afsluiting van individuele trajecten door de

betreffende hulp-of dienstverlener aan de cliënten gevraagd welke resultaten er zijn bereikt.

Bij groepsbijeenkomsten worden schriftelijke evaluaties gehouden. De resultaten worden centraal
geregistreerd en geanalyseerd, waarna eventuele verbetermaatregelen volgen.
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3. Afhandeling klachten en meldingen over de kwaliteit van de verleende hulp

De klachtafhandeling in het kader van de jeugdwet is sinds juli 2015 uitbesteed aan het OCKJ

(Onofhonkelijke Commissie Klacht en Bezwaar leugdhulp Noord-Brobont). Het (Post)adres van OCKI-

Brabant is: lrenestraat 514811 SB Breda. Tel. 05-53 39 2575; e-mail: n.havermans@ocki-brabant.nl. De

afspra ken zijn in 2O2O hernieuwd.

Het OCKJ is een samenwerkingsverband van natuurlijke personen die zich binnen het werkveld van de

Jeugdhulp beschikbaar stellen aan Jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen, voor de

behandeling van ingediende klachten en bezwaren. Voor de klachtenregeling, zie bijlage 4.

De klachtenregeling wordt als volgt onder de aandacht gebracht van betrokken jeugdigen, ouders en
pleegouders: De klachtenregeling wordt beknopt beschreven op onze website. Cliënten die een uiting
van ongenoegen doen, of die aangeven, een klacht te willen indienen, ontvangen een folder met daarin

nadere informatie (zie bijlage 6). Voor het op verzoek verstrekken van een afschrift kan een tarief in
rekening worden gebracht, ten hoogste gelijk aan de kostprijs, tenzij ten aanzien van de
jeugdhulpaanbieder of de gecertificeerde instelling de Wet openbaarheid van bestuur van toepassing is.

Er is in 2O2O één klacht binnengekomen over dienstverlening in het kader van de jeugdwet (trajecten

Jeugd en Gezinswerkers). Deze klacht is door het OCKJ afgehandeld. De klacht is ongegrond verklaar.

Voor alle overige diensten maken wij indien nodig gebruik van de externe klachtencommissie van

Lumens, zie bijlage 5.

4, Openbaarmaking verslag

LEVgroep maakt binnen tien dagen na vaststelling van dit verslag, doch uiterlijk voor l juni 2021 het
voorliggende jaarverslag openbaar.

De openbaarmaking geschiedt op de website van LEVgroep. Op hun verzoek wordt aan de jeugdigen en

ouders een afschrift verstrekt.

6

rEV {þGRoEP


