
Doelstelling stichting  
De doelstelling van de stichting is het bieden van jeugdhulp aan jeugdigen en 

gezinnen.  

 

SPRING wil een innovatieve, doelmatige, flexibele en kwalitatief  hoogwaardige 

organisatie zijn. Een betrouwbare partner voor verwijzers. Onze expertise en 

ervaring zetten we graag in bij 1) het verlenen van jeugdhulp in gezinnen en 2) 

bij het meedenken en onderdeel zijn van de transformatie in de jeugdzorg.  

 

Ad 1. De organisatie SPRING wordt in basis vormgeven vanuit een 

complementaire mix van expertise op ambulante begeleiding bij  opvoeden en 

ontwikkelen, aangevuld met expertise vanuit complexe veiligheidscasuïstiek. Zij 

werken zelfsturend daar waar zij op dat moment nodig zijn: bij de gezinnen thuis, 

op vindplaatsen en in de lokale toegang.  

Het doel is de best gekwalificeerde professionals aan de nieuwe organisatie 

SPRING Jeugdhulp te binden en te behouden door een aantrekkelijke en 

inspirerende organisatie van professionals te ontwikkelen waarin kwaliteiten en 

(professionele) capaciteiten maximaal tot hun recht komen.  

Ad 2. De resultaatverantwoordelijke Jeugdprofessionals werken in de 

gemeente(n) tussen de verwijzende- en samenwerkende partners.  Op die 

manier fungeren zij als sparringpartner en zijn zij onderdeel van de kanteling die 

binnen gemeenten plaatsvindt. Daarnaast neemt SPRING jeugdhulp op 

organisatieniveau deel aan werkgroepen die hun bijdrage leveren aan de 

transformatie.  

Werkwijze en actueel beleid 
De Jeugdprofessional werkt in opdracht van een verwijzende gemeente, en is er 

primair voor het gezin. Hij staat dicht bij het gezin, coacht bij het ontwikkelen van 

oplossingen, het maken van een plan en bij het voeren van de regie over de 

uitvoering. Hij stelt de kracht van het gezin centraal en werkt vanuit regievoering 

samen met het informele netwerk en/of andere professionals.  

De Jeugdprofessional werkt daarnaast als een resultaatverantwoordelijke 

professional  samen met de lokale toegang Jeugd van de gemeenten.  

 

Binnen deze taken brengt (1) de Jeugdprofessional zijn kennis/ervaring in, (2) 

faciliteert de SPRING organisatie de Jeugdprofessional op het gebied van 

kennis, middelen en coaching en (3) denkt de organisatie mee over de 

ontwikkeling van het jeugdhulpstelsel in de regio.  

 

De Jeugdprofessional is bekwaam in het begeleiden van gezinnen, is lokaal 

betrokken en kent de sociale kaart. De Jeugdprofessional investeert in zijn 

kennis en netwerk binnen de sociale kaart en spant zich in om via een directe en 

indirecte (via het gezin) benadering, bekend en herkend te worden binnen de 

regievoering. Hij stimuleert informele netwerken, zodat burgers met elkaar in 

gesprek gaan over problemen bij het opvoeden en opgroeien en elkaar daarin 

ook (wederkerig) ondersteunen. Stichting SPRING Jeugdhulp zal daarnaast 

participeren in netwerken die gezin overstijgend zijn, bijvoorbeeld 

transformatiewerkgroepen. Door de integrale aanpak, effectieve en doortastende 



samenwerking met gezinnen en partners voorkomt de Jeugdprofessional de 

inzet van verschillende hulpverleners en opschaling naar zwaardere jeugdhulp.  

 

De Jeugdprofessional werkt methodisch. Om brede beeldvorming en de 

ondersteuningsbehoefte en risicofactoren in kaart te brengen worden 

gevalideerde instrumenten ingezet.  

 

Om de continue ontwikkeling van kennis, vaardigheden en vakmanschap te 

borgen, faciliteert SPRING de Jeugdprofessional met instrumenten die coaching 

op afstand ondersteunen en activiteiten zoals individuele coaching, intervisie en 

activiteiten gericht op het onderling overdragen van kennis en expertise. Daarbij 

wordt een combinatie van individueel en samen leren, onderling maar vooral ook 

met andere professionals opgezet.  

 

Als katalysator voor de transformatie organiseert en faciliteert SPRING 

leergangen en netwerkbijeenkomsten in samenwerking met opleidingsinstituten 

zoals de Avans Hogeschool (Lectoraat Jeugd), Fontys Hogeschool, Tranzo 

(Tilburg University) en Kennis Alliantie Sociale Netwerk Versterking . Tijdens de 

bijeenkomsten ontwikkelen Jeugdprofessionals zich, samen met andere 

professionals, verder in het werken in de kanteling, vergaren zij kennis en 

verstevigen zij lokale op de cliënt gerichte netwerken en hun eigen professionele 

netwerk. Gelijktijdig worden van daaruit vernieuwende praktijken ontwikkeld.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Activiteitenkalender 2018  SPRING 
 
1. KOERS 2018-2019 

 

 

2. De Jeugdprofessionals 

 

 

3. Contracten 

 

 

 

 

 

 

4. Kansen en innovatie 

 

SPRING Jeugdhulp heeft voor 2018-2019 de strategische Koers bepaald 

Resultaat: 

Er is voor de zomer een afgerond proces met een Koers 2018-2019 als resultaat waaraan 

medewerkers en stakeholders inspiratie en focus ontlenen.  

De Jeugdprofessionals van SPRING Jeugdhulp zijn vaste waarde in de Zeeuwse 

Gemeenten. 

 

Resultaat; 

 Alle belanghebbenden ervaren de werkzaamheden van de Jeugdprofessionals van 

SPRING Jeugdhulp als een grote meerwaarde.  

 SPRING Jeugdhulp is door de Zeeuwse inkooporganisatie gecontracteerd voor de 

juiste producten   

In 2018 wordt SPRING Jeugdhulp nog in één andere regio als zorgaanbieder 

gecontracteerd.   

Resultaat: 

 Naast de contractering in Zeeland is SPRING Jeugdhulp nog door één andere 

inkooporganisatie als zorgaanbieder gecontracteerd.     

 

De outcome criteria jeugdzorg worden gemonitord.  

Resultaat:  

- Er is een systeem om cliënttevredenheid te meten.  

- Middels het digitale cliëntdossier wordt doelrealisatie en uitval gemeten.  



 

 

 

5. Organisatie: Inrichting en professionaliseren  

 

 

Doorontwikkeling producten 

 

Resultaat: 

De jeugdhulpproducten zijn verder uitgebreid, verfijnd en toegespitst op de lokale situatie.  

ISO  

Resultaat 

 ISO-certificaat is behaald 

 Actiepunten n.a.v. audit zijn ingepland en eind 2018 uitgevoerd  

Digitaal Dossier 

Resultaat 

 Er is een werkend digitaal cliëntdossier waar gezinnen zelf ook toegang toe hebben.  

 Middels dit dossier is de bestede tijd per gezin inzichtelijk.  

 Er is een koppeling met VECOZO 

Medewerkers worden gefaciliteerd om hun resultaatverantwoordelijkheid te ontwikkelen 

en waar te maken 

Resultaat 

 Er is een goed werkende gesprekkencyclus (werken met toezeggingen, monitoring, 

feedback, ontwikkelgesprekken) dat voor zowel medewerkers als managers goed in 

balans is met de investering die dit vraagt.  

‘Dashboard’ 

Resultaat  

 Middels een ‘dashboard’ is monitoring op kosten en baten mogelijk . 

Inrichting klantcontactcentrum 

Resultaat 

 De inrichting van een klantcontactcentrum is uitgevoerd.  

 Medewerkers die het betreft zijn tevreden met de wijze waarop dit is uitgevoerd.  

SPRING Jeugdhulp wordt goed gefaciliteerd. 

 



Meerjarenbegroting

SPRING Jeugdhulp

OPBRENGSTEN

Toelichting opbrengsten

Begroot Begroot Begroot

De specificatie is als volgt : 2018 2019 2020

Gemeenten Jeugd-afspraken 80.000          301.860    410.540     

Totaal opbrengsten gemeenten 80.000          301.860    410.540     

Totaal opbrengsten 80.000          301.860    410.540     

KOSTEN

Personeelskosten

Begroot Begroot Begroot

De specificatie is als volgt : 2018 2019 2020

Lonen en salarissen 80.280          205.359    253.957     

Sociale lasten 12.361          31.620      39.103      

Pensioenpremie 7.713            19.730      24.399      

Doorbelastingen -                   11.741      25.000      

100.354        268.450    342.459     

Begroot Begroot Begroot

De specificatie is als volgt : 2018 2019 2020

Materiële personeelskosten

Opleidingskosten 2.007            5.369        6.849        

Arbokosten 600               812          926           

Reis- en verblijfskosten 3.011            4.056        5.117        

Reiskosten woon-werk 2.007            2.537        3.075        

Overige 2.500            2.538        3.100        

10.125          15.312      15.542      

Totaal personeelskosten 110.479        283.762    358.001     

Totaal personeelsleden in FTE  1,54              4,12         5,12          

Afschrijvingen immateriële en materiële vaste activa

Overige bedrijfskosten

Begroot Begroot Begroot

De specificatie is als volgt : 2018 2019 2020

Automatiseringskosten 8.167            14.100      14.602      

Porti, tel., internet 1.800            2.427        3.063        

Doorbelaste kosten -                   1.571        2.500        

Totaal bedrijfskosten 9.967            18.098      20.165      

Totaal kosten 120.446        301.860    378.166     

Totaal resultaat 40.446-          -               32.374       


