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I . O r g a n i s a t i e g e g e v e n s 

De stichting draagt de naam: Stichting Maatschappelijk Werk Noordwest Twente 
(MWnwT). De stichting is gevestigd te Almelo. 

1 . Doel v a n de st ich t ing 
De stichting stelt zich ten doel: 

het bevorderen van het welzijn van mensen en van de samenleving in het 
algemeen; en 

 het (doen) verrichten van maatschappelijk werk in het bijzonder, 
en voorts al hetgeen rnet een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 

2. De N i e u w e O r g a n i s a t i e 
De Nieuwe Organisatie is opgericht aan het eind van 2013. Hiermee werd een 
bestuurlijke fusie tussen Maatschappelijk Werk noordwest Twente en Scoop welzijn 
mogeüjk gemaakt Deze beweging werd ingegeven door te willen inspelen op de 
toenmalige omstandigheden. In antwoord op de transities, de economische recessie 
en het politieke klimaat werd de ontwikkeling van vernieuwend organiseren en werken 
vanuit gezamenlijk perspectief in gang gezet. 
De bedoeling hiervan was dat de afzonderlijke organisaties bínnen DNO meer 
' toekomstproof' zijn en zo beter en sneller kunnen inspelen op een veranderende 
vraag. Het draait dus steeds om de vraag hoe wij inwoners zo goed mogelijk kunnen 
ondersteunen om zeff sturing te geven aan hun dagelijks eigen leven. 
In aanloop op de transities ìn de jeugdzorg en WMO werd in de loop van 2014 op 
verzoek van en ín nauwe samenwerking met de gemeente Almelo het ontwerp 
gemaakt voor de toegang tot WMO begeleiding en de jeugdhulp. 
De organisatie van deze hulp werd bij sociale wijkteams belegd. Hiervoor werd de 
stichting Sociale Wijkteams Almelo opgericht en opgenomen binnen DNO. 

In juridische zin is DNO een holding die bestaat uit een zgn. houdstermaatschappij en 
werkmaatschappijen. Zowel de houdster als de werkmaatschappijen zijn stichtingen 
zonder winstoogmerk en met een sociaalmaatschappelijke doelstelling. 
Scoop Welzijn (inclusief VOKAĨ), MWnwT en SWT vormen de werkmaatschappijen en 
daarmee de uitvoerende organisaties, DNO als geheel heeft de ANBIstatus. 
In fiscale zin vormen de stichtingen binnen de holding een fiscale eenheid. Dit 
betekent dat er onderling geen Btwplicht is. 
De zeggenschap en centrale aansturing door het bestuur vinden in de 
houdstermaatschappij plaats. Ook de bedrijfsvoering, (ondersteunende diensten en 
personeel) is ondergebracht in de houdstermaatschappij; zij vallen immers onder de 
'centrale aansturing'. 
Alle uitvoerende professionals zijn in dienst van een van de werkmaatschappijen. 

1 VOKA is één van de drie rechts voorgangers van Scoop welzijn die vanwege CAO technisch?'reden op de 
achtergrond bleef bestaan. Dit is inmiddels niet meer nodig. Derhalve heeft het bestuur B&W in 2016 verzocht 
om VOKA te mogen opheffen. 
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gebiedsteam 

i 
DNO 

U 

Scoop Vote SWT MWnwT 
welzijn 

De werkmaatschappijen hebben elk afzonderlijke subsidiecontracten met verschillende 
gemeenten en enkele andere opdrachtgevers. De contractuele afspraken en prestaties 
worden separaat verantwoord. De financiële stromen zijn gescheiden. 
De kosten van de bedrijfsvoering worden via een verdeelsleutel ten laste van de 
werkmaatschappijen gebracht. 
Deze wijze van organiseren heeft geleid tot een transparante en zeer efficiënte 
bedrijfsvoering waardoor meer van de beschikbare middelen terecht komt bij de 
inwoners. 

Het juridisch construct, de organisatievorm, is níet leidend voor het uitvoerend werk. 
Dat ís zo veel mogelijk dichtbij de inwoners en in samenhang georganiseerd. In de 
dagelijkse praktijk werken medewerkers uit verschillende stichtingen in Afmelo samen 
ín een gebied; met collega's van andere organisaties. In verschillende andere 
gemeenten werken medewerkers van DNO samen met medewerkers uit lokale of 
regionale organisaties samen īn een samenwerkingsverband of lossere vormen. Overal 
wordt samengewerkt met gemeentelijke collega's. Hiermee wordt een grotere 
effectiviteit bewerkstelligd. 

3 . W e r k g e b i e d 
Het werkgebied van DNO omvat de gemeenten Almelo, Wierden, Twenterand, 
Hellendoorn, Tubbergen en RïjssenHolten. Híer wonen bijna 180.000 mensen. 
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Samenstelling Raad van Toezicht 
In 2016 bestond de Raad van Toezicht uit de volgende personen: 

Ē 
KJ 
iū 

> 

L
e
e
ft
ij
d

 

E
e
rs

te
 b

e
n
o
e
m

in
g
 

E
in

d
e

 
z
it
ti
n

g
s
d

u
u

r 

n 
Q 
JU 
E 
O 
c 
V 
n 
B 
O 
X P

ro
fi
e
l 

ui 

c 

ij 

1 
E.5 van Goor-Dijkstra 
Voorzitter -H 
aan őach tsgeb ied 
functioneren en 
a rbeids voo rwaarden 

V 04 2014 
(jan) 

2017 ja Beleid /Zorg Praktij kadvíseur 
Kinderfysioteam Enschede 
Cie Klachten en Geschillen 
Gedragscode Beschermd 
Wenen Gem. Enschede (lid) 

H J . Boere m 57 2Ũ1S 
(juni) 

2019 Ja Financiën Zelfstandig gevestigd financieel 
adviseur 

Penningmeester 
Protestantse Gemeente 
Almelo 
Raad van Toezicht Woon en 
Zorgfederatte Oldenzaal (lid) 

H. Bijleveld m 64 2014 
(jan) 

201S/ 
2020 

Openbaar 
Bestuur 
Zorg 

Centrale Cliëntenraad Livio 
(voorzitter) 
Bestuur Stichting Hulpfonds 
' t Roessingh (Md) 
Bestuur Twentse Goffclub 
(voorzitter) 

S.W. Huiskamp m 49 2014 
(juli) 

2015/ 
2018 
( jan) 

ja 
Marketing a 
Communicatie 

Zelfstandig adviseur marketing 
en management 

Bestuur Twentsch Pofo 
B.A. Kokhuls 
Vice voorzitter -\* 
aandachtsgebied HRM 

m 59 2014 2018 
( jan) ja 

HRM Voorzitter Centrale Directie 
Pius X College en 5g. Canisīus 

Raad van Toezicht KONOT 
(lid) 
Bestuur Stichting Nomen 
Nescio (lid) 

C.P.B. Kroep m 46 2014 2016J 
2017 
(jan) 

nee Juridisch Advocaat Damsté advocaten en 
notarissen 

Raad van Toezicht SMD 
EnschedeHaaksbergen (lid) 

Ten aanzien van het rooster van aftreden geiden de volgende uitgangspunten: 
* moment van aan of aftreden ís steeds januari ofwel juni van enig jaar; 
* een zittingsduur van maximaal 4 jaren t .b.v. spreiding benoemingsjaren; 
* éénmaal herbenoembaar. 

Onafhankelijkheid 
Geen van de leden heeft op enigerlei wijze een verbinding rnet de Stichting, anders 
dan uit hoofde van het lidmaatschap van de raad, De hierboven aangegeven 
(neven)functies vormen naar het oordeel van de raad van toezicht geen belemmering 
voor het functioneren als lid van de raad. 
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Deskundigheid en verdere ontwikkeling 
In het jaar van benoeming wordt voor de leden van de raad van toezicht een op de 
sector en meer in het bijzonder op de stichting afgestemde introductieop maat 
georganiseerd. 
De leden van de raad van toezicht zijn via de stichting lid van de NVTZ (Nederlandse 
Vereniging voor Toezichthouders in Zorg en Welzijn), waar veel kenms opvraagbaar is 
en/of specifieke verdieping in de vorm van een symposium of cursus mogelijk is. 

Werkwijze 
Commissies 
De raad van toezicht heeft geen specifieke commissies ingesteld. Met betrekking tot 
de aandachtsgebieden 'functioneren en arbeidsvoorwaarden' en ' f inancien' zijn de 
voorbereidende taken hiervoor toebedeeld aan respectievelijk de voorzitter, 
vicevoorzitter en het lid van de raad met specifieke financiële expertise. De raad van 
toezicht blijft als geheel verantwoordelijk voor alle aandachtsgebieden. 

Toezichthoudende taak 
De raad van toezicht oefent haar toezichthoudende taak op het beleid van de directeur 
bestuurder en de algemene gang van zaken binnen de stichting onder meer uit in zes 
tevoren vastgestelde vergaderingen per jaar. Ook vindt jaarlijks een 
functioneringsgesprek plaats met de bestuurder. Daarnaast wordt tenminste eenmaal 
per jaar een themabijeenkomst georganiseerd en heeft de raad twee maal per jaar 
een gesprek met de ondernemingsraad over de algemene gang van zaken, waar ook 
de bestuurder aan deelneemt. 

Informatievoorziening 
De bestuurder verschaft de raad van toezicht t i jdig de voor een adequaat functioneren 
benodigde informatie. In de regel gebeurt dit ter voorbereiding, eventueel aangevuld 
tijdens de vergadering van de raad van toezicht. Indien daarvoor aanleiding is voorziet 
de bestuurder de raad van toezicht tussentijds van relevante informatie. Tenminste 
eenmaal per kwartaal ontvangt de raad van toezicht een managementrapportage. 
Door middel van deze rapportage verstrekt de bestuurder nadere informatie over de 
belangrijkste ontwikkelingen en risico's op het gebied van kwaliteit, financiën en de 
voortgang van vastgestelde actie en verbeterpunten. 
De raad van toezicht wordt door de externe accountant geïnformeerd door middel van 
een accountantsvers lag dat de accountant opstelt naar aanleiding van de jaarcontrole. 
Tevens brengt de accountant een interim rapportage uit. Tenminste eenmaal per jaar 
vindt structureel overleg plaats tussen de (vertegenwoordiging van de) raad en de 
externe accountant. 

Vergaderingen 
a) Proces 
In de reguliere vergaderingen overlegt de raad van toezicht met de bestuurder over 
de strategie van de organisatie en de risico's die verbonden zijn aan de activiteiten 
van de stichting. Voorafgaand aan de vergaderingen is er steeds een agendaoverleg 
tussen de voorzitter van de raad van toezicht en de bestuurder. Per kwartaal staat in 
elk geval een schriftelijke managementrapportage met betrekking tot de voortgang 
van beleid en de financiële exploitatie op de agenda. 

VOOR WAARME RK iNGSDOEtE IN DEN 
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b) Frequentie
 p a r a a f 

In 2G16 is de raad van toezicht 6 keer regulier bijeen geweest, steeds in aan 
van de bestuurder. 

Onderwerpen 
a) Algemeen 
Per 1 januari 2014 werd stichting DNO als moederorganisatie voor Stichting 
Maatschappelijk Werk Noordwest Twente, Stichting Scoop Welzijn en Stichting 
Verbetering Onderwijs Kansen Almelo opgericht. Doel was het realiseren van een meer 
efficiënte en effectieve organisatie. In het kader van de transities in de zorg werd in 
2015 de Stichting Sociale Wijkteams Almelo door de gemeente opgericht en tevens aís 
dochterstichting ondergebracht bij DNO. 
In 2016 heeft de raad van toezicht kunnen constateren dat genoemd doel van de 
bestuurlijke fusie verder door is ontwikkeld. Organisatie breed wordt steeds veel 
aandacht besteed aan het leggen van verbindingen intern en extern op alle niveaus. 
Daarnaast is het stroomlijnen van processen en een optimaal passende inrichting en 
werkwijze een doorgaand aandachtspunt met veel ruimte voor innovatie van de 
dienstverlening. Medewerkers worden bij de uitwerking van bovengenoemde 
processen nadrukkelijk steeds betrokken. 
Doordat de verschillende opdrachtgevers verschillend omgaan met de transitie en 
transformatie blijft intensief contact tussen de opdrachtgevers, de partners in het 
sociaal domein en de vertegenwoordigers van de eigen organisatie op verschillende 
niveaus van groot belang. Ook in 2016 is hier veel ti jd en aandacht aan besteed. 
De uitwerking van het in 2014 ontwikkelde strategisch plan DNO met als vervolg 
hierop het strategisch plan 2017  2019 "werken vanuit de Bedoeling" vormen een 
belangrijke leidraad bij de besprekingen met de bestuurder. In de reguliere 
vergaderingen van de RvT is steeds ruim t i jd voor dit onderwerp gereserveerd, waar 
relevant werden leden van Het MT daarbij uitgenodigd. Daarnaast is in een 
themabijeenkomst waar ook de managers bíj aanwezig waren hier extra aandacht aan 
besteed. 
De raad heeft zich door deze werkwijze in 2016 verder kunnen ontwikkelen in haar 
klankbordfunctie voor bestuurder en MT wat betreft strategisch en visionair denken, in 
een gezond bestuurlijk klimaat en met meer communicatie met het MT. Ook īs de 
zichtbaarheid van de raad voor medewerkers verbeterd door meer en bredere 
aanwezigheid van de raad bij bijeenkomsten voor medewerkers. De raad sprak hierbij 
waardering uit voor bestuurder, managers, leidinggevenden en medewerkers voor hun 
niet aflatende professionele inzet en veerkracht in de roerige en vaak onzekere ti jden 
van de transities die spelen. 

b) Meer specifiek 
» herbenoeming RvT leden, profiel bestuurlijk en juridisch, per 01012016; 
» goedkeuring begroting 2016; 
» vaststelling zelfevaluatie RvT 2015; 
» vaststelling reglement RvT; 
» goedkeuring reglement bestuurder; 
» goedkeuring jaarrekeningen 2015 van de stichtingen De Nieuwe Organisatie, 

Maatschappelijk Werk Noordwest Twente, Scoop Welzijn en Sociale Wijkteams 
Almelo na een toelichting ter vergadering en een goedkeurende verklaring van de 
extern accountant; 
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* bespreking managementrapportages per kwartaal van Stichting De Nieuwe 
Organisatie, Stichting Maatschappelijk Werk Noordwest Twente, Stichting Scoop 
Welzijn en Stichting Sociale Wijk Teams Almelo; 

» bespreking managementletteren followup n.a.v. interim rapportage extern 
accountant; 

 besīuīt (her)benoeming extern accountant in 2017; 
» goedkeuring Strategie 20172019 "Werken vanuit de Bedoeling"; 
* commitment voor Plan van Aanpak DOEN Next (DNO) en ontwikkeling 

bijbehorende organisatiestructuur; 
* goedkeuring concept jaarplan en begroting 2017 voor de stichtingen De Níeuwe 

Organisatie, Maatschappelijk Werk Noordwest Twente, Scoop Welzijn en Sociale 
Wijkteams Almelo; 

* vaststelling vergaderschema en beleidscyclus 2017; 
* benoeming nieuw RvT lid, profiel juridisch, per 01012017; 
» herbenoeming voorzitter RvT, profiel bestuur en beleid, per 01012017, 

Evaluatie RvB en RvT 
Juni 2016 werd het functioneren van de bestuurder met deze besproken door de 
voorzitter en vicevoorzitter van de raad van toezicht, waarbij vooraf input van alle 
leden van de raad werd gevraagd. De uitkomst van deze bespreking werd vastgelegd 
in een verslag dat gedeeld werd met de gehele raad. 
De jaarlijkse evaluatie van het eigen functioneren van de raad over 2016 werd 
afgerond in februari 2017H Afgesproken werd om in 2017 strategische ontwikkelingen 
iedere vergadering te blijven agenderen ter verdere versterking van de 
klankbordfunctie op dit gebied. 

Bezoldiging 
Voor de vergoeding van de raad van toezicht in 2016 verwijzen wij u naar de WNT 
verantwoording. 

5. R a a d v a n b e s t u u r 
De Raad van Bestuur bestaat uit: Mevrouw A.C.J. Engles, directeurbestuurder 
Ten aanzien van de bezoldiging van de directeurbestuurder conformeert Stichting De 
Nieuwe Organisatie zich aan de Wet Normering Topinkomens (WNT) en aan de 
openbaarheid van gegevens. De bezoldiging van de Directeurbestuurder valt onder de 
WNTgrens. 

Nevenfuncties 
De bestuurder vervult onderstaande nevenfuncties. Door de Raad van Toezicht is 
geconstateerd dat er geen sprake is van tegengestelde belangen. 
* Stichting Almelo Allee, lid algemeen bestuur tot medio december 2016; 
* Registerplein (voorheen BamW), lid Raad van Toezicht; 
» Stichting Urgente Noden Twente, lid Algemeen Bestuur per IS januari 2017. 
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6- O n d e r n e m i n g s r a a d 
Samenstelìīng 
Jacco Vīnke 
Tjarda Rodíjk 
Jacques Dijkers 
Renetta Bai 
Henny Voordes 
Marieke Dengerìnk 
Inge Koers 
Marloes Meijerink 

voorzitter 
l id, vice voorzitter 
lid secretaris tot juni 2016 
lid 
lid, secretaris 
lid per september 2016 
lid per september 2016 
lid per maart 2016 

Vergaderingen 
a) Proces 
Vast agendapunt in de vergaderingen zijn signalen vanaf de werkvloer. Dit geeft 
meteen aan dat de OR haar achterban hard nodig heeft. Alleen als ORleden weten 
wat er leeft, kunnen zij hiermee aan de slag. Maar ook geeft de OR van haar kant 
regelmatig aan waar ze mee bezig is. 

Frequentie 
In 2016 zijn er zeven overlegvergaderingen met directeur/bestuurder geweest, tien 
maal een regulier overleg en twee maal een vergadering met de Raad van Toezicht. 

īnstemmīngs- en adviesaanvragen 
* Protocol seksueel grensoverschrijdend gedrag (instemming) 
* Cafetariaregeling (instemming) 
« Strategisch plan, doen (advies) 

7, P e r s o n e e l s v e r e n i g i n g 
Het bestuur van de personeelsvereniging bestaat uit: 

Voorzitter Marieke Peerbolte 
Secretaris Marlies van der Hauw 
Penningmeester Sanne Tijhuis 

Het ledenaantal bestaat per 1 januari 2016 uīt 57 leden en is in de loop van 2015 
toegenomen met 7 leden. Per 31 december 2016 bestaat de personeelsvereniging uit 
64 leden. īn 2016 hebben twee activiteiten plaatsgevonden en één algemene 
ledenvergadering. 

8. K l a c h t e n c o m m i s s i e 
In 2016 heeft de Provinciale Klachtencommissie Welzijn, Maatschappelijke 
Dienstverlening en Kinderopvang voor Gelderland en Overijssel geen klachten 
ontvangen die DNO betreffen. 

VOOR WAARMERK I NGñDO ELE INDE N 

9 . K l a c h t e n c o m m i s s i e O n g e w e n s t e O m g a n g s v o r m e n BDO Audit a Assurance B,V. 

īn 2016 zijn qeen klachten ingediend bii de Klachtencommissie. 
daium 3 o MAART 2017 
paraat 
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10. V e r t r o u w e n s p e r s o n e n paraaf.

In 2016 hebben de vertrouwenspersonen Esseline McKenzie en Martien van 
beíde gecertificeerd Vertrouwenspersoon Ongewenste omgangsvormen en 
Vertrouwenspersoon Integriteit, meerdere kennismakings en informatierondes 
gedaan bij alle teams van De Nieuwe Organisatie, Alle medewerkers hebben een 
overzichtelijke samenvatting ontvangen over de inhoud, werkwijze en bereikbaarheid 
van de vertrouwenspersonen. Er worden twee meldingen gemaakt, die De Nieuwe 
Organisatie betreffen. Beide meldingen zíjn op het hoogste niveau opgepakt en 
afgehandeld. 

, O n t w i k k e l i n g e n 

1. Maatschappelijke ontwikkeling 
Impact van de transities en transformatie 
Nadat het stof van de transities is neergedaald, is ingezet op het verder vormgeven 
van de transformatie. In Almelo zijn de sociale wijkteams verder doorontwikkeld en 
zijn er nieuwe taken bij gekomen, zie hiervoor het betreffende verslag. 

De transformatie vraagt om andere rollen en verhoudingen. 
" Naast het opdrachtgever en opdrachtnemerschap is partnerschap steeds 

belangrijker. 
 Tegelijkertijd maken gemeenten ruimte om tot vernieuwing te komen: niet alleen 

door nieuw beleid, maar ook door herijking van subsidies of aanbestedingen

Hierdoor kunnen zowel nieuwe samenwerkingsverbanden als concurrentie 
ontstaan. De overheid wil meer 'op afstand', minder zelf uitvoeren, maar moet 
ook het algemeen belang bewaken en zelf transformeren. 

Dit vraagt om uitstekende vaardigheden op het terrein van meerwaarde creëren uit 
samenwerking, om kennis en slagvaardigheid op het vlak van aanbesteden en om 
blijvend investeren in duurzame relaties met de opdrachtgevers. 
* Er is een sterke wens om mínder beleid en regels, waar tegelijkertijd de behoefte 

bestaat orn elk risico te willen uitsluiten. Het verhelderen van de bedoeling schept 
nieuwe mogelijkheden en kaders. 

» Herschikking van middelen en de noodzaak om te moeten bezuinigen, leidt tot 
behoefte aan ontwikkeling van en sturing op uítkomstindicatoren. Dit vraagt om 
rijke verantwoording die niet alleen zichtbaar maakt wat de impact ís, maar ook 
hoe de organisatie zích inspant om de transformatie tot een succes te maken. 

* De burger moet meer participeren en er ontstaan allerlei burgerinitiatieven. Dit 
zijn zelden dezelfde mensen. Dít vraagt om maatwerk. 

De maatschappij blijft complexer worden en ontwikkelingen volgen elkaar sneller op. 
Informatie is in grote hoeveelheden 24/7 beschikbaar, maar velen kunnen hun weg 
hier niet in vinden. Wij zien voor ons een belangrijke rol weggelegd ín het toegankelijk 
maken van die informatie voor burgers en het ondersteunen van burgers om 
informatievaardig te worden. Het maatschappelijk domein transformeert gestaag en 
er worden tal van nieuwe initiatieven en interventies ontwikkeld. Niet alleen cliënten 
maar ook vrijwilligers, professionals en opdrachtgevers hebben onvoldoende zicht op 
de mogelijkheden die er zijn. Er is een integrale sociale kaart nodig in combinatie met 
nieuwe IT om tot een integrale aanpak te komen die mogelijk ook kosten bespaart. 

ř Wou. 
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Samenwerking, co-creatie en anders organiseren 
De ingezette beweging van verdergaande interne samenwerking en samenwerking 
met strategische partners krijgt in 2016 meer vorm en inhoud. 
DNO is één van de vier regionale partners in het samenwerkingsverband Veilig Thuis 
Twente. īn het verslagjaar wordt deze nieuwe organisatie voiledig operationeel en 
wordt op verzoek van de opdrachtgever onderzoek gedaan naar de mogelijkheden 
voor een zelfstandig construct. Hiertoe is aan het einde van het jaar een advies ter 
besluitvorming voorgelegd aan het bestuursorgaan van Samen 14. 

In RìjssenHolten vormt MWnwT samen met VìaVie welzijn en MEE IJsseloevers het 
samenwerkingsverband, dat de cliëntondersteuning ín deze gemeente uitvoert. In de 
eerste helft van het verslagjaar is samen met de gemeente en de partners intensief 
gewerkt aan de ontwikkeling en het vormgeven van dit samenwerkingsverband. 

Vertegenwoordigers van de gemeenten Tubbergen en Dīnkelland èn de organisaties, 
die voor beide gemeenten de vrij toegankelijke voorzieningen vormen, waarvan 
MWnwT er één ìs, hebben in 2016 met etkaar gesproken over ontwikkelingen en een 
andere manier van samenwerken. De organisaties zetten zich ervoor in om onderling 
intensief en gecoördineerd samen te werken, met als doel nadere invulling en 
uitvoering geven aan de, door het college vastgesteìde, kaders. Hiermee wordt het 
realiseren van de geformuleerde effecten en resultaten beoogd. Dit heeft geleid tot het 
besluit een netwerkorganisatie op te richten, hetgeen in 2017 zijn beslag zai kri jgen. 

Op subregionaal niveau heeft zowel ambtelijk als bestuurlijk overleg plaatsgevonden 
over de functie maatschappelijk werk in de transitie en transformatie. Er heeft 
bestuurlijk een herijking plaatsgevonden van de bestaande samenwerkingsafspraken. 
Deze zijn īn de transformatie onder druk komen te staan. Er zijn verschillende 
gezichtspunten binnen het geheel. Vanuit MWnwT is ingezet op handhaven en 
versterken van de kwaiiteit en omvang van de dienstverlening, al dan niet met lokale 
partners. Hierover meer in het betreffende verslag. 

Na het eerste jaar sociale wijkteams Almelo waarin samenwerking met de Gemeente 
Almelo als u/ŕroer/ngspartner nieuw was, ìs het vertrouwen dat we uitspraken over het 
gezamenlijk verder ontwikkelen van dit stuk werk bevestigd. De vorm is vrijwel uniek 
en îs in een constructieve samenwerking verder doorontwikkeld en uitgebreid. 
Hiermee zijn we het predicaat Gouden Gemeente

2 waardig gebleken. 

I I I . S t r a t e g i e 

1 . D O E N 
De strategie werd herijkt. Er is geen grote koerswijziging, wel zijn de strategische 
doelen op onderdelen aangescherpt. 

DNO wil een Amerk zijn op het terrein van welzijn en maatschappelijke 
dienstverlening en een betrouwbare partner in het sociale domein. 

VOOR WMRMERKINGñľĴQEtEINDEN 
BDO Audit ö Assurance B.V. 
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De medewerker maakt het verschíl. Het vakmanschap van elke medewerker be^raft" 
de kwaliteit van de dienstverlening. We werken daarom voortdurend aan de 
ontwikkeling van persoonlijk leiderschap, talent en vakmanschap. Professionals krijgen 
en nemen in toenemende mate de ruimte om te ondernemen en te innoveren. 

Toekomstproof' zi jn: voortdurend in staat zijn om flexibel in te spefen op een 
veranderende context/vraag blijft onveranderd belangrijk. Dit geldt voor zowel elke 
medewerker afzonderlijk, als voor de organisatie als geheel. 

DNO ziet zichzelf als maatschappelijk ondernemer die zich richt op de toegevoegde 
waarde voor de klant en maatschappelijk rendement. Daarbij past een robuuste, 
gezonde, sobere bedrijfsvoering, die ruimte biedt voor innovatie en investeren in 
mensen, samenwerking en dienstverlening. Daarbíj is groei geen op zichzelf staand 
doel. Een goede prijskwaliteitverhouding en transparante verantwoordìngsstructuur 
spreken voor zich. 

2 . I n r i c h t i n g o r g a n i s a t i e 
De (formele) organisatie als zodanig is niet belangrijk: ze ís er om individuele 
medewerkers zoveel en zo goed mogelijk te ondersteunen biĵ de uitvoering van hun 
werk. Dat is het organiseren van ons werk. Het geheel van die activiteiten noemen we 
de organisatie. Gericht op het doel dat wij nastreven. 
Wij organiseren vanuit Rijnlandse principes. Daarbíj is de structuur van de organisatie 
een logisch gevolg van de strategie. Het werk staat centraal. 

De stijl van leidinggeven kenmerkt zich door de begrippen vertrouwen, vakmanschap 
en verbinden. Medewerkers krijgen en nemen de ruimte om binnen de collectieve 
ambitie en inspiratie en vanuit hun eigen professionaliteit en vakbekwaamheid naar 
eigen inzicht te werken en ondernemend en innovatief te zíjn. 
Het management ontwikkelt een waarderende leiderschapsstijl en cultuur waarin dit 
kan gedijen. 

De basisstructuur bestaat sinds 2015 uit teams die gebiedsgericht zijn gevormd. Dít 
sluit het beste aan bíj de strategie van nabij zíjn en lokaal werken en denken, van de 
menselijke maat. In het verslagjaar hebben we lering getrokken uit de opgedane 
ervaringen. Dit is uitgewerkt in een programma waarin het ontwikkelen van een 
lerende organisatie en werkgemeenschappen centraal staat. 
De veranderingen, die hiermee gepaard gaan, lopen parallel aan bestaande manier 
van organiseren. We doen dit in goed onderling overleg, langs de weg der 
geleidelijkheid en slagvaardig. Om veranderprocessen te facīliteren, wordt in overleg, 
zo nodig, deskundige capaciteit betrokken. 

Systemen 
Níet alleen het On-line dossier als systeem werd als nieuw instrument in gebruik 
genomen, belangrijker was het doel dat hiermee wordt nagestreefd: de Inwoner meer 
eigenaar laten zijn van zijn eigen ontwikkelingsproces. Een groep medewerkers is 
getraind ìn het blended werken, een mix van face-to-face contacten en online 
communiceren. 

Accommodaties 
īn overleg met de regionale bestuurders werd afgesproken dat de huisvestingslasten 
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rnet ingang van 2018 uit de kostprijs worden gehaald, zodat elke gemeente z 
kan bepalen ten aanzien van de huisvesting zonder dat dit consequenties heeft voor 
de andere gemeenten ín de regio die maatschappelijk werk ínkopen. In Almefo werd 
de locatie Beílavistastraat aangepast voor zowel maatschappelijk werkers als 
wijkcoaches en andere medewerkers. De kantoorfunctie werd beperkt en volledig flex ř 

de spreekkamers zijn opgeknapt. Hiermee zijn de huisvestingskosten verder beperkt. 
Medewerkers van zowel de sociale wijkteams, het maatschappelijk werk en Scoop 
werken zoveel mogelijk daar waar de burgers zíjn. Bij mensen thuis (het huisbezoek), 
wìjkwelzījnsaccommodaties, locaties van het BO en VO, het sportbedrijf, de 
bibliotheek, de woningcorporaties, allemaal plekken waar burgers, vrijwilligers en 
professionals elkaar vínden en samenwerken. 

DNO nam samen met het Sportbedrijf het initiatief tot een eerste voorstel om 
gezamenlijk de wijkwelzíjnsaccommodaties te gaan beheren. Dit is besproken met de 
wethouder. Verder is deelgenomen aan het onderzoek over de bezettingsgraad van de 
wijkwelzījnsaccommodatīes. 

Innovatie 
Sociale innovaties zijn nieuwe oplossingen die tegelijkertijd tegemoetkomen aan een 
sociale behoefte en leiden tot nieuwe (of verbeterde) capaciteiten en relaties en een 
beter gebruik van resources. Met andere woorden: sociale innovaties zijn goed voor de 
maatschappij en verhogen de capaciteit van een samenleving om te handelen. 
In 2016 is binnen DNO actief ingezet op innovatieve en integrale arrangementen, die 
ontwikkeld zijn op het snijvlak van informele en formele zorg en die aantoonbaar 
waarde creëren voor burgers, maatschappij en opdrachtgever(s). Daarbij is gestreefd 
naar een verandering die van onderop komt, waarin professionals ruimte krijgen en 
nemen orn te experimenteren. 
Om een goed beeld te geven van de innovatieve producten/diensten die de afgelopen 
jaren zijn ontwikkeld en uitgevoerd binnen Scoop welzijn zijn onze innovatieve 
producten/diensten getoetst aan de volgende criteria: 

Echt nieuw- De innovatie is iets totaal nieuws  voor de wereld, voor de sector of 
voor de organisatie  of voegt iets nieuws toe aan wat de organisatie al deed. 
Uitvinden en real iseren. Bij de innovatie is niet alleen sprake van bezig zíjn met 
innoveren, het levert ook iets op: (1) een nieuw concept, (2) een nieuwe 
interactie, (3) een nieuwe waardepropositie, (4) een nieuw verdienmodel of (5) 
een vernieuwing in techniek en organisatie van de dienstverlening zelf. 
Discontinuïteit. Het nieuwe "breekt" met bestaande activiteiten of tradities. 
Geen geleidelijke evolutie dus maar een paradigmashift. Anders gaan kijken, 
verandering van ambities, nieuwe i ĵkpunten. 
Resultaat. De innovatie ís van waarde voor de doelgroep en de doelgroep maakt 
er veel gebruik van, of de innovatie resulteert in een gewenst maatschappelijk 
effect dat is toe te schríjven aan nieuwe of verbeterde activiteiten. 
Relevantie. De innovatie levert een aantoonbare en substantiële bijdrage aan de 
realisatie van de missie van de organisatie. 

Innovaties in 2016 
Innovaties breed: 

Arrangementen. 
Werken met arrangementen is een aanpak om integraal samen te werken aan de 
zelfredzaamheid van mensen en aan sociale stijging. Gezamenlijk met partners 

701 II 

beleic 
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worden individuele ondersteuning en flexibele collectieve a r r a n g e m e n t e n ^ ^ ^ " 
ontwikkelt die aansluiten bij de vragen en problemen van burgers in da^gemeente 
Almelo en recht doen aan de uitgangspunten van de transities. De arrangementen 
zijn op te vatten als "huíp of dienstverlenīngseenheden" die met elkaar 
bouwstenen vormen voor een totaal en passend aanbod in de wijk vanuit 
meerdere organisaties, 
Integrale aanpak. 
Het kernbegrip is samen. In een gebied is samenwerking tussen organisaties 
essentieel voor een integrale aanpak en het voorkomen van 
dubbelingen. Integraal werken heeft een meerwaarde voor de oplossing door het 
probleem vanuit verschillende perspectieven en deskundigheden te bekijken. 
DNO realiseert bínnen de organisatie de samenwerking, afstemming en 
samenhang maar doet dit ook nadrukkelijk met vele sociale partners van haar in 
Almelo. 

Innovaties op productniveau 
Buurtapp 

 Pubercoach I kindercoach 
Vrijwillige netwerkcoach 

 Team Sterk 

. M i d d e l e n 

Het totale bedrag aan ontvangen subsidies in 2016 bedroeg C 9.970.000. Voor een 
specificatie van de ontvangen subsidies verwijzen wij naar de jaarrekening van de 
stichting Scoop Welzijn, Stichting MWnwT en de Stichting Sociale wijkteams. 

Opdracht, subsidieproces en bezuinigingen 2016 
Maatschappelijke vraag 2017 Almelo 
De gemeente Almelo herijkt in het kader van de transformatie de subsidies per 
1 januari 2017. Alle gesubsidieerde organisaties zijn per ingang van die datum op nul 
gezet. Het doel is om te komen tot een efficiëntere en effectievere inzet van de 
middelen, door o.m. innovatie in dienstverlening, samenwerken en organiseren. 
Dit ging gepaard met een ímpactaankondigìng, waarbij op voorhand beoordeeld zal 
worden of en in hoeverre de verwachting ìs dat de beoogde transformatie, zoals 
beschreven in de maatschappelijke vraag, ook daadwerkelijk gerealiseerd zal worden. 
Er zíjn hiervoor grenzen aangegeven. 
Maximale impact; 
» Maatschappelijk Werk functie afbouwen in drie jaar 

2017 300.000, 2018 300.000 en 2019 200.000 
* Scoop op totaal van 2016 2,5 min. in twee jaar omvormen 50

o

Zo 
2017 625.000 en 2018 625.000 

* Sociale Wijk Teams volume 2017 gelijk aan 2016 

De impactaankondíging werd per stichting in een beschikking bevestigd. Vanwege 
deze formalisering werd in goed onderling overleg pro forma bezwaar aangetekend om 
in een later stadium mogelijk nog van de bezwaarprocedure gebruik te kunnen maken. 
In de periode daarna werd in een 'dialoog gestuurde proces' met de gemeente en de 
maatschappelijke partners de maatschappelijke vraag aangescherpt en werden in 
verschillende combinaties innovaties uitgewerkt als antwoord op de transformatie 
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opgave. Onze definitieve offerte is ingediend op 31 augustus 2016. 
ĩn nieuwe gespreksrondes werden de bevindingen op inhoud en financieel besproken. 
Het proces is medio december formeel geëindigd met de beschikkingen en de 
uitvoeringsovereenkomsten plus een impactaankondiging waarmee de subsidierelatie 
met SWT met ingang van 2018 kan worden beëindigd. 
We hechten er daarbij aan en vertrouwen erop, dat de opgebouwde expertise ook in 
de toekomst behouden blijft. 

De gezamenlijke organisaties in het sociaal domein, sport en cultuur hebben 
aangegeven dat zij een onderzoek laten doen naar de mogelijkheden voor 
(gedeeltelijke gezamenlijke) bedrijfsvoering om hiermee mogelijk een besparing te 
kunnen genereren. Hiervoor is een voorstel gedaan. 

Vrij besteedbaar vermogen 
Voor het vrij besteedbaar vermogen verwijzen wij u naar de opstelling van het eigen 
vermogen in de jaarrekening van de Stichting MWnwT. 

. M e d e w e r k e r s 

DNO 
Personeel 2 0 1 5 2 0 1 6 

aanta l m e d e w e r k e r s 19 17 

aanta l FTE's 13,3 

aanta l in d iens t 6 1 

aanta l ui t dienst 3 3 
ũ

Zo par t t ime 79 76 
ū

Zo v r o u w 84 76 
0

Zo man 16 24 
0

Zo verzu im 1*2 1,3 

Scoop 
Personeel 2015 2 0 1 6 

aanta l m e d e w e r k e r s 39 4 4 

aanta l Fte's 28,5 31,9 

aanta l in d iens t s 9 

aanta l ui t d iens t 6 4 
ū

Zo par t t ime 8 2 , 1 86 
O

7o v rouw 85 8 4 
0

Zo man 15 16 
Q

ZŨ ve rzu im 7,2 3,1 

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN 
BDO Audit fr Assurance B.v. 

mm 3 0 MAART 2017 
paraaf 

Maatschappelijk Werk Noordwest Twente Jaarverslag 2016 | 30.03.2017 18 



VOOR WAAR MERK INGSDOE LEf N DEN 
BDO Audit ň Assurance B.V. 

M W n w T 
Personeel 2015 2016 
aantal medewerkers 47 44 
aantal Fte's 35,4 33,5 
aantal in dienst 8 6 
aantal uit dienst 8 9 
Ŭ

ZŨ parttime 83 86 
0

Za vrouw 81 84 
0

Zo man 19 16 
0

Zu verzuim 9,1 8,3 

mm 3 0 N Ü Mī 
paraaf 

S W T 
Personeel 2015 2016 
aantal medewerkers 42 41 
aantal Fte's 37,9 36,9 
aantal in dienst 46 12 
aantal uit dienst 4 13 
0

Zo parttime 52 49 
0

Zo vrouw 86 S3 
0

Zo man 14 17 
0

Zo verzuim M 2,2 

. C o m m u n i c a t i e e n P R 

Over de dienstverlening verliep de communicatie van Scoop welzijn voor een 
belangrijk deel vía de website die up to date wordt gehouden, Het totaal aantal site

bezoeken van de Scoop website in de periode januari tot en met december 2016 is 
gestegen naar 94.881. 
2013: 45.974 sītebezoeken 
2014: 48.132 sītebezoeken 
2015: 52.047 sitebezoeken 
2016: 94.881 sitebezoeken 
Nieuwe functionaliteiten als interactieve activiteitenagenda en social media, 
koppelingen met Facebook en Twitter zijn ingebouwd. De website wordt dagelijks 
geactualiseerd. 

De website van het maatschappelijk werk is aangepast. 

Identiteit en positionering 
Vanuit de strategie willen we de identiteit en imago van ons werk versterken en verder 
ontwikkelen. 
Werken vanuit de bedoeling staat centraal in de organisatie. Het Nieuwe Werken, 
welzijn nieuwe stijl en Rijnlands organiseren zijn het uitgangspunt. Met deze aanpak 
wint DNO het vertrouwen van burgers, opdrachtgevers en partners. Hiermee 
ontwikkelen we de identiteit en het imago van een 'Amerk', 
Om hieraan uiting te geven is de ontwikkeling van een sterke (eenduidige) 
positionering met bijbehorende naam en logo in gang gezet. 
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P r o d u c t e n e n d i e n s t e n 

1 . G e m e e n t e A l m e l o 2 0 1 6 

Overzicht werkelijke inzet t.o.v. de norm (cliëntsystemen en uren) 

Soort Nc 
clients' 

)rm 
/sternen 

Clìëntsystemen2016 

Algemeen Maatschappelijk 
Werk 

490 
610 

709 
750 

Beqeleīdinq in Turkse taal 60 
610 750 

Impuls 
opvoedondersteuninq 

60 

610 

41 

750 

Vroeqsiqnaierinq Jeuqd Niet vastqesteíd 
Vroeqhulp: 
Met ti jdelijk huisverbod 30 33 
Zonder ti ideliik huisverbod 77 26 
Uitvoering bemoeizorg 36 92 trajecten in begeleiding 

ín 2016 
(58 nieuw; 34 mee uit 
2014} 

68 afsluitingen in 2016 
24 mee naar 2017 

Bovenlokaal aanbod Niet vastgesteld 

Algemeen Maatschappelijk Werk Individueel 
Aan de norm voor inzet Algemeen Maatschappelijk Werk individueel is in 2016 
voldaan. Het MWnwT heeft in totaal 750 afsluitingen gerealiseerd. In totaal heeft het 
maatschappeiijk werk 140 afgesloten cliëntsystemen boven de norm. 

De ondersteuningsvragen van burgers zijn in te delen naar de volgende 
leefgebieden: 
» Financiën 25

0

Zo 
* Gezondheid 16

0

Zo 
* Sociaal functioneren 25

0

Zû 
 Veiligheid/ gedwongen kader 30

Zo 
* Zingeving/Overtuiging i

0

Zo 
 Wonen l l

0

Zo 
» Opvoeding 90

Zo 

» Werk/opleiding/dagbesteding 10
Q

Zo 

ïníoopspreekuren 

In Almelo heeft het maatschappelijk werk dagelijks een inloopspreekuur gehouden, 

Impuls opvoedingsondersteuning 
In 2016 zijn 41 cliënten/gezinnen begeleid. Dit zijn 19 cliëntsystemen minder dan 
begroot, In het totaal is aan de norm voldaan omdat bij Algemeen Maatschappelijk 
Werk 219 cliëntsystemen meer zijn afgesloten. 
Het maatschappelijk werk verleent ondersteuning op de problematiek "relatie ouder 
en kìnd/opvoeding" en werkt aan het verbeteren van het pedagogische klimaat in 
gezinnen. Dit is kortdurende, laagdrempelige en preventieve inzet op enkelvoudige 
opvoedvraagstukken. 
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VroeqsíQnalerinQ Jeugd 
Maatschappelijk Werk is aanwezig geweest op vindplaatsen ten behoeve van 
preventie door deelname aan het vroegsignaleringsoverleg en een outreachend 
hulpverleningsaanbod. 

Vroeqhulp Huiselijk Geweld en huīsverbod 
Bíj meldingen van huiselijk geweld via Veilig Thuis Twente en/of politie, is team 
Vroeghulp ingeschakeld. Enkele medewerkers pakken voor heel Almelo de vroeghulp 
op. Als extra inzet nodig is wordt een collega medewerker uit het team Vroeghulp 
ingezet. De ureninzet team Vroeghulp ìs op subregionaal niveau verantwoord. 

In 2016 zíjn er 33 huisverboden opgelegd in de Gemeente Almelo. Bij een t i jdeli jk 
huisverbod is binnen twee uur hulpverlening van team Vroeghulp aangeboden en is 
binnen 24 uur, doch zo snel mogelijk na de melding, de hulpverlening aan de 
achterblijver opgestart. 
In 2016 zijn er 26 hulpverlenīngstrajecten huiselijk geweld geweest zonder t i jdeli jk 
huisverbod. 

Meldplicht bemoeizorg 
Meldpunt bemoeizorg is uitgevoerd door MWnwT in opdracht van SWT. Dit in verbad 
met de nauwe aansluiting van de ze tak met de uitvoering bemoeizorg. 

Uitvoering bemoeizorg 
Aan de norm uitvoering bemoeizorg is ín 2016 voldaan. 
Het maatschappelijk werk heeft 58 nieuwe cliëntsystemen gestart in 2016 en dit is 
ruim boven de norm van 35. 

SOVA met aelukskoffer 
īn samenwerking met Scoop welzijn zijn 3 Sova trainingen met gelukskoffer 
methodiek uitgevoerd. Dit is in de wijken Wīerdensehoek, Ossenkoppelerhoek en 
Sluītersveld. In totaal hebben 24 kinderen deelgenomen. De trainingen hebben een 
overloop naar 2017. 

VOOR WMRMERKlNGSDOELElNDffN 
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2. G e m e e n t e Hel lendoorn 2 0 1 6 

Algemeen Maatschappelijk Werk: 
Aan de norm is voldaan. In 2016 zijn 4.998 uren ingezet en dit zijn 862 uren boven de 
norm van 4.136 uren. Het maatschappelijk werk heeft in 2016 178 cliëntsystemen 
afgesloten. 
In gemeente Hellendoorn houdt het MWnwT 5 spreekuren per week. Het 
maatschappelijk werk is het gehele jaar 5 dagen per week telefonisch bereikbaar en 
kan daarmee dagelijks de vragen van burgers aannemen. 

De ondersteuningsvragen van burgers zijn in te delen naar de volgende leefgebieden: 
* Financiën 23

0

Zo 
» Gezondheid 25

0

Za 
* Sociaal functioneren 23

0

ZÛ 
» Veiligheid/ gedwongen kader 3a

Zo 
« Zingeving/Overtuiging l

0

Zo 
. Wonen 5ö

Zo 
* Opvoeding 17

0

Zo 
* Werk/opleìdingZdagbesteding 3

0

Zo 

Schoolgerrcht Maatschappelijk Werk: 
Aan de norm is niet voldaan, Het MWnwT heeft in 2016 866 uren ingezet en dit is 60 
uren minder dan de norm van 926 uren. Incidenteel zijn een aantal geplande SOT's 
niet doorgegaan. In 2016 zijn in totaal 60 cliëntsystemen SGMW afgesloten waarbij 
het 5x5 gesprekken model is ingezet. De uren die niet zijn ingezet voor SGMW zijn 
verschoven naar Algemeen Maatschappelijk werk. 

Vroeqhulp: 
Bij meldingen van huiselijk geweld via Veilig Thuis Twente en/of politie, is team 
Vroeghulp ingeschakeld. Een medewerker pakt voor heel gemeente Hellendoorn de 
vroeghulp op. Als extra inzet nodig is wordt een collega medewerker uit het team 
Vroeghulp ingezet. De ureninzet team Vroeghulp is op subregionaal niveau 
verantwoord. 

In 2016 zijn er 2 huisverboden opgelegd in de Gemeente Hellendoorn. Bij een t i jdeli jk 
huisverbod is binnen twee uur hulpverlening van team Vroeghulp aangeboden en is 
binnen 24 uur, doch zo snel mogelijk na de melding, de hulpverlening aan de 
achterblijver opgestart. 

In 2016 zijn er 15 hulpverleningstrajecten huiselijk geweld afgesloten zonder ti jdelijk 
huisverbod. 

VOOR WAARMERKING SDOELEI WD E N 
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3 . G e m e e n t e R i j s s e n - H o l t e n 2 0 1 6 

Algemeen Maatschappelijk Werk: 
Aan de norm voor inzet Algemeen Maatschappelijk Werk is m 2016 voldaan. 
Het maatschappelijk werk heeft 6*866 uren ingezet in 2016. Dit ís 563 uren boven de 
norm van 6,303 uren. Het maatschappelijk werk heeft onderstaande activiteiten 
uitgevoerd: 
- Hulp/ en dienstverlening individuele burger, 284 cliëntsystemen afgesloten 
- Inloopspreekuren in Rŗjssen en Holten: in de gemeente RijssenHolten houdt het 

MWnwT 5 spreekuren per week. Het maatschappelijk werk is het gehele jaar 5 
dagen per week telefonisch bereikbaar en kan daarmee dagelijks de vragen van 
burgers aannemen. 

 Inloopspreekuren Informatie en advies schuldhulpverlening wekelijks 
Er zijn 164 korte contacten geweest in deze periode. 
Deelname convenant schuldhulpverlening 

 Out reachend werken 

De ondersteuningsvragen van burgers zijn in te delen naar de volgende leefgebieden: 
* Financien 18

0

Zo 
* Gezondheid 28

0

Zo 
* Sociaal functioneren 28

Q

Za 
* Veiligheid/ gedwongen kader 2

0

Zo 
* Zingeving/Overtuiging 2

0

Z0 

* Wonen 5
0

Z0 

* Opvoeding 90

Zo 

* Werk/oplerdrng/dagbesteding 8
0

Zo 

Jeugdhulpteam: 
Aan de norm inzet Jeugdhulpteam is in 2016 voldaan» 
Het maatschappelijk werk heeft de overleggen ven het jeugdhulpteam bijgewoond en 
de werkzaamheden die er uit voortkomen opgepakt. De werkelijke uren inzet (31 
uren) is minder dan begroot (201). Ten gevolge van de herinrichting lokale veld heeft 
het overleg minder frequent plaatsgevonden» De uren die niet zijn ingezet voor het 
JHT zijn ingezet voor AMW en SGMW. 
Vroeghulp: 
BIJ meldingen van huiselijk geweld via Veilig Thuis Twente enZof politie, is team 
Vroeghulp ingeschakeld. Een medewerker pakt voor heel gemeente RijssenHolten de 
vroeghulp op. Als extra inzet nodig is wordt een collega medewerker uit het team 
Vroeghulp ingezet. De urenmzet team Vroeghulp is op subregionaal niveau 
verantwoord. 
In 2016 zijn er 6 huisverboden opgelegd ín de Gemeente RijssenHolten, Bij een 
ti jdelijk huisverbod is binnen twee uur hulpverlening van team Vroeghulp aangeboden 
en is binnen 24 uur ŕ doch zo snel mogelijk na de melding, de hulpverlening aan de 
achterblijver opgestart. 
In 2016 zijn er 4 hulpverleningstrajecten huiselijk geweld geweest zonder ti jdelijk 
huisverbod afgesloten. 

Schoolaencht maatschappelijk werk: 
Aan de norm ís voldaan. Het MWnwT heeft in 2016 818 uren ingezet en dit is ruim 
boven de norm van 657 uren. Het Maatschappelijk werk heeft alle SOT's en ZAT's 
overleggen op de 14 basisschoìen m Rijssen, de 5 basisscholen in Holten en de 4 
voortgezet onderwijs scholen in de gemeente bijgewoond. Voor de begeleidingen 
voortkomend uit een SOT of ZAT maakt het MWnwT gebruik van het 5x5 
gesprekkenmodel. Dit is ín 2016 zijn 79 keer cliëntsystemen afgesloten, 

VOOR WAARMERK IWGSDOELEIWDEN 
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4 . G e m e e n t e T u b b e r g e n 2 0 1 6 

Algemeen Maatschappelijk Werk: 
Het maatschappelijk werk heeft in 2016 88 cliëntsystemen afgesloten waarvan: 
Regulier AMW: 71 trajecten 
Schulddienstverlenīng: 17 trajecten 
īn totaliteit heeft MWnwT aan de norm voldaan. Het regulier AMW heeft 1 
cliëntsysteem minder afgesloten dan het begrootte aantal van 72 cliëntsystemen (65 
uit de generieke subsidie en 7 uit een incidentele subsidie). Ten aanzien van 
cliëntsystemen SDV heeft MWnwT 14 begeleidingen boven de norm gepresteerd zie 
hieronder. 

De ondersteunīngsvragen van burgers zijn in te delen naar de volgende leefgebieden: 
* Financiën 25

0

Zo 
. Gezondheid 167o 
* Sociaal functioneren 28

0

Zo 
» Veiligheid/ gedwongen kader 0ū

Za 
» Zingeving/Overtuiging Qvo 
* Wonen 5

0

Zo 
 Opvoeding 13

0

Zo 
» Werk/opleíding/dagbesteding 13

0

Zo 

īn gemeente Tubbergen heeft het MWnwT wekelijks 2 spreekuren gehouden. Het 
maatschappelijk werk is het gehele jaar 5 dagen per week telefonisch bereikbaar en 
kan dagelijks de vragen van burgers aannemen. 

SchuiddienstverleninQ ťreaulīere en extra subsidie): 
Het MWnwT heeft een aanvullende subsidie ontvangen voor trajectbegeleidingen 
schulddienstverlening (SDV). In 2016 heeft het MWnwT de opdracht om 28 trajecten 
SDV uit te voeren: 10 (uit de generieke subsidie) + 18 (uit de aanvullende subsidie). 
Dit zijn geen afsluitingen omdat de begeleiding van een traject SDV over meerdere 
jaren (vier) loopt. 
In 2016 heeft MWnwT 42 SDV trajecten actief in zorg gehad (29 mee uit 2015 en 13 
níeuwe aanmeldingen in 2016). In 2016 zíjn 14 trajectbegeleidingen meer dan 
begroot in begeleiding geweest (42  28). In totaal zijn 6 trajecten afgesloten. 

Het MWnwT heeft 220 uren meer ingezet voor AMW dan begroot uít de generieke en 
aanvullende subsidie. Deze uren zijn vanuit de cliëntondersteuning naar AMW 
verschoven. Zie toelichting bij Cliëntondersteuning. 

Vroeghulp: 
Bij meldingen van huiselijk geweld via Veilig Thuis Twente en/of politie, ìs team 
Vroeghulp ingeschakeld. Een medewerker pakt voor heel gemeente Tubbergen de 
vroeghulp op. Als extra inzet nodig is wordt een collega medewerker uít het team 
Vroeghulp ingezet. De urenînzet team Vroeghulp is op subregionaal niveau 
verantwoord. 

In 2016 zijn er 0 huisverboden opgelegd ín de Gemeente Tubbergen. Bij een ti jdelijk 
huisverbod is bínnen twee uur hulpverlening van team Vroeghulp aangeboden en is 
binnen 24 uur, doch zo snel mogelijk na de melding, de hulpverlening aan de 
achterblijver opgestart. 

In 2016 zījn 2 hulpverleningstrajecten huiselijk geweld geweest zonder ti jdelijk 
huīsverbod, 

VOOR WAA R M ERKJ NGSDOELEIN DEN 
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(Onafhankelijke) Cliëntondersteuninq: 
In 2016 zijn in totaal 1.639 uren ingezet voor dientondersteuníng. Dít is 212 uren 
minder dan de norm. Vanwege de wachtlijst die in het l

e deel van het jaar 2016 is 
ontstaan ís continu de focus gelegd op het oppakken van de casuïstiek. Dit heeft ertoe 
geleid dat de cliëntondersteuning geen uitvoering heeft kunnen geven aan de taak 
versterken voorliggende veld (185 uren). Ook zijn minder uren besteed aan deelname 
signalerīngsoverleggen omdat ĩn een deel van het jaar vanuit AMW en 
cliëntondersteuning één persoon aanwezig is geweest in deze overleggen. 
De gerealiseerde uren cliëntondersteuning zijn de 1.541 uren voor individuele 
clīëntbegeleíding en een deel van de 125 uren deelname aan overleggen. 

De uren cliëntondersteuning zíjn ingezet voor de begeleiding aan 56 cliënten 
onderverdeeld over de 3 genoemde doelgroepen: 
» 43 cliënten MEE/NAH/LVA. Onder te verdelen in: 

o 9 jeugd 
o 32 volwassenen 
o 2 ouderen 

« 1 cliënten Jeugd 
» ĩ l cliënten Volwassenen 
* 1 cliënt Ouderen 

Vanuit 2015 zijn 14 cliënten īn begeleiding mee gegaan naar 2016. ĩn 2016 zijn 42 
cliënten nieuw aangemeld en zijn 25 cliëntsystemen afgesloten. Op peildatum 31 
december 2016 zijn 31 cliënten ĩn begeleiding. 

De vragen díe binnenkomen bij de cliëntondersteuner zijn vooral multīproblem van 
aard. De vraagstukken waarvoor ondersteuning nodig is zijn financiële problemen, 
huisvesting, opvoedingsondersteuning, scheiding en omgangsregelingen, toeleidìng 
naar werk, verstandelijke beperking(en) en psychische problematiek en/of een 
combinatie van dit alles. 

Het grootste deel van de cliënten wordt door het Team Ondersteuning en Zorg 
doorverwezen naar de onafhankelijke cliëntondersteuner. Een enkele keer is de 
Woningstichting de doorverwijzen Het reguliere AMW verwijst in sommige situaties 
ook cliënten door. Eén cliënt heeft zelf contact gelegd met de onafhankelijke cliënt 
ondersteuner. 
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5. G e m e e n t e T w e n t e r a n d 2 0 1 6 

Algemeen Maatschappelijk Werk: 
Aan de norm voor inzet Algemeen Maatschappelijk Werk is in 2016 voldaan. 
Het maatschappelijk werk heeft 5.815 uren ingezet dit is 938 uren meer dan de 
begrootte 4.877 uren. In totaal zijn 270 cliëntsystemen afgesloten en 92 korte 
contacten uitgevoerd. 

De ondersteuningsvragen van burgers zijn in te delen naar de volgende leefgebieden: 
» Financiën 18

0

Zo 
* Gezondheid 14

ũ

Zo 
* Opvoeding 14

0

Zo 
* Sociaal functioneren 38

a

Zo 
* Veiligheid/ gedwongen kader 2

0

7o 
' Werk/opleidingZdagbestedìng 7

0

Zo 
 Wonen 3

ũ

Zo 
» Zingeving/Overtuiging 4

0

Zo 

In gemeente Twenterand houdt het maatschappelijk werk 5 spreekuren per week op 3 
locaties. Het maatschappelijk werk is het gehele jaar 5 dagen per week telefonisch 
bereikbaar en kan dagelijks de vragen van burgers aannemen. 

Het maatschappelijk werk heeft alle overleggen 18 + netwerken bijgewoond en pakken 
alle acties op die uit deze overleggen voortkomen. 

Vroeghulp: 
Bij meldingen van huiselijk geweid via Veilig Thuis Twente en/of politie, is team 
Vroeghulp ingeschakeld. Een medewerker pakt voor heel gemeente Twenterand de 
vroeghulp op. Als extra inzet nodig ìs wordt een collega medewerker uit het team 
Vroeghulp ingezet. De ureninzet team Vroeghulp is op subregionaal niveau 
verantwoord. 

In 2016 zijn er 4 huisverboden opgelegd in de Gemeente Twenterand. Bij een t i jdeli jk 
huisverbod is binnen twee uur hulpverlening van team Vroeghulp aangeboden en is 
binnen 24 uur, doch zo snel mogelijk na de melding, de hulpverlening aan de 
achterblijver opgestart. 

In 2016 zijn 6 hulpverleníngstrajecten huiselijk geweld geweest zonder ti jdelijk 
huisverbod. 

Schoolgericht maatschappelijk werk: 
Aan de norm inzet Schoolgericht maatschappelijk werk is in 2016 voldaan. 
Het Maatschappelijk werk heeft alle SOT en ZAT overleggen op de 21 basisscholen en 
2 voortgezet onderwijs scholen bijgewoond. 

Voor de begeleidingen voortkomend uit een SOT of ZAT maakt het MWnwT gebruik 
van het 5x5 gesprekkenmodel. Dit īs in 2016 is dit in totaal 43 keer ingezet. 

Het maatschappelijk werk heeft in 2016 zes SOVAtrainingen uitgevoerd. In totaal 
hebben 44 kinderen hieraan deelgenomen. Dit is 3 SOVA trainingen ruim boven de 
norm. 
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6. G e m e e n t e W i e r d e n 2 0 1 6 

Algemeen Maatschappelnk Werk: 
Aan de norm inzet Algemeen Maatschappelijk Werk is in 2016 voldaan. 
In 2016 heeft het MWnwT 2.871 uren ingezet voor regulier algemeen maatschappelijk 
werk. De is 687 uren meer dan de norm van 2.184 uren. 
Het MWnwT heeft in 2016 totaal 177 cliëntsystemen in begeleiding gehad en daarvan 
147 afgesloten. Dit is 17 meer dan de begrootte 160 cliëntsystemen. 

De ondersteunmgsvragen van burgers zijn in te delen naar de volgende leefgebieden: 
* Financiën İ 4

0

ZG 
* Gezondheid 17

0

Zo 
* Sociaal functioneren 27

0

Zo 
* Veiligheid/ gedwongen kader 0û

Zo 
« Zingeving/Overtuiging 10

0

Zo 
* Wonen 6

0

Zo 
« Opvoeding 17

Q

Zo 
* Werk/opleiding/dagbestedmg 8

0

Zo 

In gemeente Wierden houdt het maatschappelijk werk 5 spreekuren per week. Het 
maatschappelijk werk is het gehele jaar 5 dagen per week telefonisch bereikbaar en 
kan dagelijks de vragen van burgers aannemen. 

MDO 23H netwerk: 
MWnwT neemt deel aan het MDO 23H netwerk en heeft hiervoor de benodigde 
werkzaamheden verricht die bij het maatschappelijk werk thuis horen. 

Vroeg hulp: 
BIJ meldingen van huiselijk geweld via Veilig Thuis Twente enZof politie, is team 
Vroeghulp ingeschakeld. Een medewerker pakt voor heel gemeente Wierden de 
vroeghulp op. Als extra inzet nodig is wordt een collega medewerker uit het team 
Vroeghulp ingezet. De ureninzet team Vroeghulp is op subregionaal niveau 
verantwoord. 

In 2016 is 1 huisverbod opgelegd in de Gemeente Wierden. B I J een ti jdelijk huisverbod 
is binnen twee uur hulpverlening van team Vroeghulp aangeboden en is binnen 24 
uur, doch zo snel mogelijk na de melding, de hulpverlening aan de achterblijver 
opgestart. 

In 2016 zijn er 3 hulpverleningstrajecten huiselijk geweld afgesloten zonder t i jdeli jk 
huisverbod. 

JeuQdhulpteam: 
Aan de norm inzet Jeugdhulpteam is in 2016 voldaan. 
Het MWnwT neemt deel aan het jeugdhulpteam. Hier is 1 cliëntsysteem uit voort 
gekomen. 

Schoolgericht maatschappelnk werk: 
Het Maatschappelijk werk heeft de SOT overleggen op de 15 basisscholen in gemeente 
Wierden bijgewoond. Het maatschappelijk werk is op afroep aanwezig bij de ZAT's 04 
jaar en neemt deel aan de ZAT's op het Voortgezet onderwijs. 

In 2016 is het SGMW aanwezig, met een mloopmoment, op alle 15 basisscholen in de 
gemeente Wierden. De SGMWer is door haar aanwezigheid 
laagdrempelìger/toegankelijker geworden voor ouders/kinderen en/of leerkrachten. De 
intensiviteit van het mloopmoment JS afhankelijk van de grootte en vraag van de 
school (wekelijks, 2wekel«jks, maandelijks). V t o ^ 

v J '
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Onderstaande punten worden benoemd als meerwaarde voor deze manier van 
werken: 
« Er zijn korte lijnen 
* Het SGMW is laagdrempelig en toegankelijk geworden 
» De onafhankelijke rol van het SGMW is een meerwaarde 
- Er kan een goede verbinding worden gelegd tussen de school- en de thuissituatie 
* Het brengt de hulp dichtbij 
« Het heeft een preventief karakter 

In 2016 zijn in totaal 80 cliëntsystemen SGMW afgesloten waarbij het 5x5 gesprekken 
model is ingezet. Dit is fors meer dan de 31 in 2015. 

Het SGMW heeft 2x per maand een inloopspreekuur op VO de Passie. 
Op dit moment heeft MWnwT 3 jongeren in begeleiding. Hierbij gebruiken we het 5x5 
gesprekken model. 

SOVA: 
Aan de norm uitvoering SOVA is in 2016 voldaan. Het MWnwT heeft 3 SOVA-
traíningen uitgevoerd. Hieraan hebben 24 kinderen deelgenomen in de leeftijd van 9¬
12 jaar. 
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7. S u b r e g i o n a l e inzet v r o e g h u l p en g r o e p s w e r k 2 0 1 6 

Team Vroeqhulp: 

De ureninzet team Vroeghulp wordt op subregionaal niveau verantwoord. Het MWnwT 
heeft in 2016 1.512 uren ingezet en dit is 2.138 uren lager dan begroot: 3.750 uren. 
Opgemerkt dient te worden dat MWnwT alleen de directe uren van uitvoering 
casuïstiek registreert. Het organiseren van de beschikbaarheídsfunctīe heeft ook uren 
nodig. Dit wordt geschat op minimaal 520 uren per jaar tot maximaal 1.040 uren per 
jaar. 

De lagere īnzet van uren wordt veroorzaakt door de nieuwe structuur rondom Veilig 
Thuis Twente. Het wegzetten van de zaak en zorg meldingen via VTT en/ of politie 
naar het lokale veld gaat via de toeleiding die in elke gemeente per januari 2015 ís 
gerealiseerd t.g.v, de transities. De beschikbare inzet van het MWnwT t.a«v. de 
uitvoering Vroeghulp is in 2016 mínder benut dan begroot. Het MWnwT is in gesprek 
met VTT ļ niveau regio Twente en de gemeenten om een sluitende aanpak van de 
werkprocessen te realiseren die aansluit bij de lokale ontwikkelingen. 
Het MWnwT heeft voor de zes gemeente in regio noordwest Twente een deskundig 
team Vroeghulp beschikbaar díe direct inzetbaar is bij casuïstiek huiselijk geweld. ĩn 
het lokale veld is de inzet van het MWnwT t.a.v. de uitvoering Vroeghulp in 2016 
minder benut dan voorgaande jaren. De inzet van deze expertise is deels een 
beschikbaarheidsfunctie zodat huiselijk geweld casuïstiek (met en zonder ti jdelijke 
huisverboden) direct kan worden opgepakt als het zich aandient. 

Team Vroeghulp heeft in 2016 46 Tijdelijke Huisverboden uitgevoerd. Dit s een lichte 
daling t.a.v. 2015 waarin 59 THV zijn opgepakt. De casuïstiek huiselijk geweld zonder 
tijdelijke huisverboden wordt ook in 2016 veel mínder uitgevoerd door team 
Vroeghulp. In 2016 zijn 56 zaken door het MWnwT uitgevoerd tegen 100 zaken in 
2015 

Vroeghulp is bovenlokaal georganiseerd en wordt zoveel mogelijk lokaal uitgevoerd. 
Een vaste medewerker ín het team voert de taak Vroeghulp uit voor de gemeente 
waarin zij werkzaam zijn. Bij afwezigheid van deze medewerker of als extra inzet 
nodig is wordt een collega uit team Vroeghulp ingezet. 

In 2016 zijn er 102 vroeghulp zaken geweest. Hieronder een overzicht van de 
aantallen per gemeente. 

2016 

Gemeenten 
Afsluitingen THV 

zonder 
THV 

Almelo 33 26 
Hellendoorn 2 15 
RijssenHolten 6 4 
Tubbergen 0 2 
Twenterand 4 6 
Wierden 1 3 
TOTAAL 46 56 

VOOR WAARM EflKlNGS DOEL EfiMDEN 
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Bij een ti jdelijk huisverbod is bínnen twee uur hulpverlening van team vroeghulp 
aangeboden en is binnen 24 uur, doch zo snel mogelijk na melding, de hulpverlening 
aan de achterblijver opgestart. 
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Groepswerk subregionaal 

Aan de norm subregionale inzet groepswerk is in 2016 voldaan. In 2016 zíjn 1.336 
uren ingezet en dít is íets meer dan de begrootte uren: 1.331 uren. 

īn 2016 heeft het maatschappelijk werk 8 groepen gedraaid waarvan er één doorloopt 
in 2017. 
* 5 groepen AT (AssertiviteitsTrainíng) volwassenen 
* 1 groep AT Jong Volwassenen 
 2 groep KVOG (Kinderen van Gescheiden Ouders) 

In totaal hebben 75 cliënten deelgenomen. Hieronder de aantallen per gemeente. 

Gemeente Aantal 

Almelo 28 

Hellendoorn 7 

Rijssen

Holten 
8 

Tubbergen 6 

Twenterand 22 

Wierden 4 

Totaal 75 

De draaiboeken zijn inhoudelijk aangepast zodat deze voldoen aan de behoefte van de 
ondersteuningsvragen van de cliënt. In 2016 is een AT training voor op Pubers 
ontwikkeld. Deze is in 2016 voor het eerst uitgevoerd. 

Het maatschappelijk werk heeft het aanbod van groepswerk verder ontwikkeld. Hierbij 
wordt verbinding gemaakt met de lokale samenwerkingspartners per gemeente in het 
kader van de transformatie. 

Op regio niveau is in samenwerking met de maatschappelijk werk organisaties SMD 
(Enschede) en Wijkracht (regio Hengelo) en met Jarabee en Mindfit een groepsaanbod 
voor slachtoffers uit huiselijk geweld situaties gerealiseerd, In 2016 is de uitvoering 
hiervan regionaal uitgevoerd. 

In 2016 heeft het maatschappelijk werk Blended werken geïmplementeerd en 
gerealiseerd ĩn de uitvoering. 

VOOR WAA Fļ MERK INGS DOEL EINDEN 

ÖDO Audit ö Assurance B.V, 
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JAARREKENING MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDWEST 
TWENTE 2016 
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1. Balans Stichting MWnwT per 31 december 2016 
(na resultaatbestemming) 

2016 2015 

Vaste activa 
Materiële vaste activa 
Financiële vaste activa 

34.643 
1.425 

36.068 

54.Ū92 
1.097 

55.189 

Vlottende activa 
Debiteuren 126.515 
Belastingen/premīes sociale verzekeringen 0 
Rekening courant groepsmaatschappijen 53,661 
Overige vordering/overlopende activa 7,433 
Liquide middelen 876,615 

324.731 
3.168 

157.515 
21.705 

403.970 
1,064.424 911,089 

1.100,492 966,278 

Eigen vermogen 
Algemene reserve 558.803 

558.803 
380.916 

380.916 

Voorzieningen 
Jubileauitkeringen personeel 
Loopbaanbudget 

O 
30.704 

30.704 

0 
11.215 

11.215 

Kortlopende schulden 
Crediteuren 
Betastingen/premies sociale verzekeringen 
Rekening courant groepsmaatschappijen 
Overige schulden/overlopende passiva 

7.933 
11LQ19 

18.013 
374.020 

510.985 

100.655 
110.312 

32.015 
331.165 

1,100.492 
574.147 
966,278 

VOOR WAARMERKINGSDOELEIN DEN 
BDO Audit ft Assurance B.V, 

datum 3 0 MAART 2017 
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2. Staat van baten en lasten Stichting MWnwT over 2016 

2016 Begroting 2016 2Q15 

Subsidì e s / b i j d ragen 
Subsidie Almelo 806.590 802.377 1.009.902 
Subsidie Hellendoorn 393.699 393.699 403.695 
Subsidie RijssenHolten 547.782 547.800 547.800 
Subsidie Tubbergen 263.180 93.373 218.341 
Subsidie Twenterand 484,163 484.163 484. Ĩ63 
Subsidie Wierden 304,233 299.736 299.737 
Subsidie bovenlokaal 674,978 189.210 682.589 
Overige baten 106.692 0 106.288 

3.581.317 2.810.358 3.752.516 

Kosten 
Personeelskosten 2.563.152 2.282.272 2.558.223 
Afschrijvingskosten 29.745 24.049 25.358 
Huisvestingskosten 180,348 156.659 214.868 
Organisatiekosten 191,674 173.361 183.035 
Verkoopkosten 1.019 3.344 5.463 
Activì te lts kosten 451.921 52.290 525.391 
Fusie en afsplltsingskosten 0 0 0 
Rentebaten 16 100 76 

3.417.875 2.691.875 3.5.1.2.761 

Exploitatieresultaat 163.442 118.483 240.254 

Baten en lasten voorgaande jaren 14.445 0 20.212 
Bijzondere baten en lasten 0 0 0 

14.445 0 20.212 

Resultaat 177.887 118.483 220.042 

VOOR WAARM E RKIN GSDŪE LEI NDËN 
BDO Audit 6: Assurance B.V, 

dat,m 3 o MAARĨ 2017 
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3. Analyse financiële positie 

Financieringsstructuur per 31 december 2016 2015 
Activa 
Op lange termijn vastgelegde middelen 
Materiële vaste activa 3 4 . 6 4 3 3,1

Ū

ZŪ 5 4 . 0 9 2 5,6
n

7a 

Financiële vaste activa 1 . 4 2 5 0 , 1
 Û

A 1 . 0 9 7 0 , 1 "/G 

3 6 . 0 6 8 3,3
C

/ , , 5 5 . 1 8 9 5,77 (. 
Op korte termijn vastgelegde middelen 
Vorderingen 1 8 7 . 6 0 9 17,0

Û

Z«J 5 0 7 . 1 1 9 52,5
ū

Zū 

Liquide middelen 8 7 6 . 8 1 5 79,7
û

Zo 4 0 3 . 9 7 0 4 1 , 8 ^ 

1 . 0 6 4 . 4 2 4 96,7
ū

Zo 9 1 1 . 0 8 9 94,3
Ū

ZG 

1 . 1 0 0 . 4 9 2 100,0
O

ZÛ 9 6 6 . 2 7 8 1 0 0 , 0 ^ 

Passiva 
Gefinancierd met lange termijn middelen 
Vermogen 5 5 8 . 8 0 3 50,8

0

ZŪ 3 8 0 . 9 1 6 39 F4
ū

7Ū 

Voorzieningen 3 0 . 7 0 4 2,8^0 1 1 . 2 1 5 

5 8 9 . 5 0 7 5 3 , 6
0

A 3 9 2 . 1 3 1 4 0 , 6 ^ 

Gefinancierd met korte termijn middelen 
Kortlopende schulden 5 1 0 . 9 8 5 4 6 , 4 ^ 5 7 4 . 1 4 7 5 9 , 4

Ū

Z A 

1  1 0 0 . 4 9 2 1 0 0 , 0 ^ 0 9 6 6 . 2 7 8 1 0 0 , 0 ^ 

Liquīditeitspositīe per 31 december 2016 2015 wijziging 
Vorderingen 1 8 7 . 6 0 9 5 0 7 . 1 1 9  3 1 9 . 5 1 0 

Liquide middelen 8 7 6 . 8 1 5 4 0 3 . 9 7 0 4 7 2 . 8 4 5 Liquide middelen 
1 . 0 6 4 . 4 2 4 9 1 1 . 0 8 9 1 5 3 . 3 3 5 

Af: schulden op korte termijn 5 1 0 . 9 8 5 5 7 4 . 1 4 7  6 3 . 1 . 6 2 

Werkkapitaal 5 5 3 . 4 3 9 3 3 6 . 9 4 2 2 1 6 . 4 9 7 

De toename van het werkkapitaal wordt hierna weergegeven door de staat van 
herkomsten besteding van middelen. 

Staat van herkomst en besteding van middelen 
Herkomsten: Resultaat 

Afschrijvingen 
Cashflow 

1 7 7 . 8 8 7 

2 6 . 8 3 5 

2 0 4 . 7 2 2 

Terug vloeiingen/opbouw: 

Bestedingen; 

Wijziging werkkapitaal; 

Voorziening Jubileauitkeringen personeel 
Voorziening Loopbaanbudget 

(Des)Investeringen in vaste activa 
(Des)Investeringen in financiële activa 

0 

1 9 . 4 8 9 

 7 . 3 8 7 

 3 2 8 

1 9 . 4 8 9 

 7 . 7 1 5 
2 1 6 . 4 9 6 

VOOR WAARMERK IN GS DOELE ľN DEN 
EDO Audit ö Assurance B.V. 

mm 3 0 MAART 2017 
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4. Toelichtingen 

4-1 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2016 

Stichting Maatschappeli jk Werk Noord West Twente (MWnwT] sluit het boekjaar 2 0 1 6 af met een positief 
resultaat van C 1 7 7 . 8 7 7 . Dit betekent een resuftaatsverbetering ten opzichte van de begroting. 

De belangrijkste financiële ontwikkelingen bij MWnwT over 2 0 1 6 zi jn: 

 Aanvullende project!nkomsten van afgerond Ē 2 7 7 . 0 0 0 . Deze projecten zijn uitgevoerd in 2 0 1 6 , 

 Hogere opbrengsten bovenlokaal en de sti jging van de activíteitskosten worden met name 
veroorzaakt door het project "Veilig Thuis Twente

1 1

, waar het MWnwT de hoofdaannemer van deze 

Resultaatverdel īng 
Het positief resultaat van 2016 ad e 177.877 īs toegevoegd aan de algemene reserve 
Vooruitlopend op de definitieve besluitvorming van de Raad van Toezicht is bovenstaande 
resultaatverdeling in de jaarrekening verwerkt. 

Waarder ingsgrondslagen 
De jaarrekening van Stichting Maatschappelijk Werk Noord West Twente wordt opgesteld met inachtneming 
van de Richtlijnen voor de jaarverslaggevïng betreffende organisaties zonder winststreven (RJ 640) , 
en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke 
en semipublieke sector (WNT). 
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat 
zijn gebaseerd op historische kosten en opgenomen voor nominale waarde, tenzi j anders vermeld in de 
verdere grondslagen. 

Algemene gegevens en groepsverhoudíngen 
Stichting Maatschappelijk Werk Noord West Twente is statutair (en feitel i jk) gevestigd te Almelo, 
op het adres Plesmanweg 9L en is geregistreerd onder KvKnummer 08085995. 
De belangrijkste activiteiten zijn welzijn in de breedste zin van het woord. Stichting MWnwT 
behoort tot de 'DNO groep'. Aan het hoofd van deze groep staat Stichting DNO te Almelo. 

DNO fs een moederstichting (hotding) waarbinnen MWnwT samen met Scoop en SWT 
als zelfstandige stichtingen zijn ondergebracht. 

De medewerkers 'overhead' (financiële administrat ie, personeels en salarisadministratie, automatisering 
enz.), het bestuur en de peopiemanagers zijn in dienst van DNO. De hieraan gerelateerde personeels

kosten zijn vervolgens doorbelast aan de onderliggende drie stichtingen. Hetzelfde geldt voor de 
algemene kosten voor de centrale huisvesting en automatiseringskosten. De verdeelsleutel 
Is gebaseerd op een gemiddelde verhouding opbrengsten en personele inzet. 

Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkri jging prijs verminderd met de op basis van de 
geschatte economische levensduur bepaalde afschri jvingen. De afschrijvingen van de vaste activa zijn 
gebaseerd op een vast percentage van de verkr i jg ingpnjs. 

Vorder ingen, l iquide middelen, schulden en overlopende activa en p a s s i v a 
De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva worden opgenomen tegen 
nominale waarde; waardering van vorderingen geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens 
oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen. 

Voorzieningen 
Voorzieningen worden opgenomen indien en voorzover er op balansdatum sprake īs van een verplichting 
(feitelijk of in rechte afdwingbaar) waarvoor een betrouwbare schatting kan worden gemaakt Voor de 
afwikkeling van de verplichting is het waarschijnli jk dat er een uitstroom van middelen plaats zal vinden. 

Resul taat 
Als resultaat is verantwoord de in het boekjaar ontvangen subsidies/bijdragen verminderd met de 
gemaakte kosten op historische basis. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar 
waarin ze zijn gerealiseerd; exploitatieverliezen worden verantwoord zodra ze voorzienbaar zi jn. 

subsidie is. 

VOOR WĄĄRMERKf NGSDOELE INDEN 
8DO Audit ft Assurance B.V, 
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4 . 2 Nie t uit d e b a l a n s b l i j k e n d e v e r p l i c h t i n g e n 2 0 1 6 

Verplichtingen inzake huurcontracten gebouwen per jaar 
Gem. Hel lendoorn, Constantì ĵnstraat 32 a/b t / m 31/1-2022 
Kulturhus De Klaampe, Beeklaan 1 (Westerhaar) t / m 26/2-2019 
Kul thurhus Hol ten, Tuinstraat (Hol ten) t / m 31/12-2020 
ACM Meo\Centr . Rìjssen t / m 30/9-2018 
Regio Twente /GGD, Koningsweg 48 (Vriezenveen) t / m 31/12-2019 
G e m . T w e n t e r a n d , O r a n j e p l e i n ( V r o o m s h o o p ) 
Gem Wìerden, dr. GH Beenseweg 21 Wierden t / m 31-12-2021 
Zorgaccent, Julianastraat 21 (Tubbergen) t / m 30-9-2016 
Zorgaccent, BeJIavistastraat 7 (Almeīo) 
Gem. Wierden , Beenseweg (Wíerden) 

Verplichtingen inzake huurcontracten van inventaris 
geen 

e 22.224 
e 12.203 
c 6.610 
e 24.940 
e 8.080 
c 7.752 
e 3.601 
e 10.535 
e 61.230 
e 3.600 

VOOR WMHMERKIN GS DOELEINDEN 
BDO Audit ft Assurance B.V, 
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4 .3 Toel icht ing b a l a n s per 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 

Materiële vaste activa 
H uu rdersļny este ringen 
Boekwaarde 1 januari 
Saldo investeringen/desinvesteringen 
Afschrijvingen 
Boekwaarde 31 december 

Overige vaste bedrijfsmiddelen 
Boekwaarde 1 januari 
Sa I d o j n veste ri ngen/de s I n ve ste ring e n 
Afschrijvingen 
Boekwaarde 31 december 

201Ō 2015 

4.714 

3.Ū49 
1.665 

7.762 
ũ 

4.714 

49.378 
7.387 

23.707 
32,978 

72.640 
Ũ 

23.252 
49.378 

34.643 54.092 

Financiële vaste activa 
Leningen u/g; fietsproject werknemers 1.425 1.097 

1.425 1.097 

Debiteuren 
Debiteuren subsidiebeschikkingen 74.577 324,731 
Overige debiteuren 51.93S 0 

126.515 324.731 
Aľ; voorziening wegens oninbaarheíd 0 Ū 

126,515 324.731 

Belastingen en premies sociale verzekering: 
PFWZ 3.168 

O 3.168 

Rekening courant groepsmaatschappijen 
Rekening courant DNO 
Rekening courant SWT 

53.661 
0^ 

53.6Gİ 

140799 
16,716 

157.515 

Overige vorderingen en overlopende activa; 

Overig 
Vooruit beta a fde bedragen 1,505 9.B42 
Diverse vorderingen 5,92a 11.863 

7.433 21.705 

Liquide middelen 
ING rekening courant 0 5.920 
Rahobank spaarrekening 660.013 ũ 
Rabobank 16.8Ũ2 398.Q50 

876.815 403.970 

VOOR WMľìMERKlNGSDOELElNDEN 
BDO Audit ft Assurance B.V, 

ėim 3 0 MAART 2017 
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Resultaatverdeling 
Toegevoegd aan de algemene reserve 

2016 2015 

177 BS7 
177.8S7 

220 042 
220.042 

Algemene reserve: 
Saldo per 1 januari 
BIJ- resultaat verdeling 
Saldo per 31 december 

380 916 
177 887 

558.803 

160 874 
220 042 

330.916 

Voorzieningen 

Ĵubilea-uitkeringen personeel 
Saldo per 1 januari 
BIĴ opbouw 
Af vrijval 
Saldo per 31 december 

0 27 749 
0 

27 749 
O O 

Op basis van CAO-be palingen is de jubileumuitkenng met ingang van 1 januari 2016 komen te vervallen 

Voorziening L-QQpļļggr\Į)pdcjeĮ 
Saldo per 1 januari 
BIJ opbouw 
Af vrijval 
Saldo per 31 december 

11 215 
19 439 

0 
30.704 

Ũ 
11 215 

11.215 

Op gevolg van nieuwe regelingen in de CAO is vanaf 1 juli 2015 een voorziening loopbaan budget 
opgebouwd De voorziening is opgebouwd conform de CAObepalmgen 

Crediteuren 
Crediteuren 7 933 100 655 

7.933 100.655 

Belastingen en premies sociale verzekering: 
Loonheffing/sociale verzekeringen 111 019 110.312 

111.019 110.312 

Rekening courant groepsmaatschappijen 
Rekenng courant SWT 2 077 0 
Rekening courant Scoop 15.936 32 015 

18,013 32.015 

Overige schulden en overlopende passiva; 
Te betalen gemeente Enschede SHG 2013 (deel MwNWt) 0 8.903 
Nog te besteden subsidie VTT 2Û1G  Gemeente Enschede 36.955 0 
Nog te besteden subsidie VTT 2016  OZJT 19.899 0 
Te betalen VTT SMD 107.471 55.527 
Te betaten VTTĴBOV 33 130 78.895 
Te betalen VTT W I J kracht 29.480 0 
Te betalen Gemeente Enschede  subsidie code rood 2.352 0 
Nog te besteder subsidie  Gem Almelo  Sova en nu ik 40.983 45.196 

270.270 188.521 
Oven a 
Vakantiedagen verplichting 62 762 135 578 
Nog te betalen kosten 40 988 7.066 

103 750 142.644 

374.020 331.165 

VOOR WMRMËRKINGSDOELEINDEN 
BDO Audit ft Assurance B.V, 
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4 . 4 T o e l i c h t i n g s t a a t v a n b a t e n e n l a s t e n o v e r 2 0 1 6 

Baten 

Subsidie Almelo 
Subsidie Hellendoorn 
Subsidie Rassen-Holten 
Subsidie Tubbergen 
Subsidie Twenterand 
Subsidie Wierden 
Subsidie bovenlokaal 
Overige baten 

Subsidie Almelo 
Maatschappelijk werk 
Sovatrainingcn 
Casuscoordinatie (Tunnelgroep) 
Uitvoering van het meldpunt bemoeizorg 
Subtotaal aanvullend en projecten 

Subsidie Hellendoorn 
Maatschappelijk werk 
So va training 
Subtotaal aanvullend en projecten 

Subsidie Rijssen-Holten 
Maatschappelijk werk 

Subsidie Tubbergen 
Maatschappelijk werk 
Cfiëntondersteu ning 
Schulddienstverlening 
Subtotaal aanvullend en projecten 

Subsidie Twenterand 
Maatschappelijk werk 

2016 begroot 2015 

806.590 802.377 1.009.902 
393.699 393.699 403.695 
547.782 547.800 547.800 
263.180 93.373 218.341 
484.163 484.163 484.163 
304.233 299.736 299.737 
674.978 189.210 682.589 
Í06.692 0 106.288 

3.581..317 2.810.358 3.752.516 

780.957 780.957 998.964 
4.213 0 0 

0 0 10.938 
21.420 21.420 0 
25.633 21.420 10-938 

006.590 802.377 1.009-902 

393.699 393.699 393.699 
0 0 9.996 
0 0 9.996 

393.699 393.699 403.695 

547.782 547.800 547.8Û0 
547.782 547.ĤÍM 547.800 

110.099 93.373 103.673 
132.161 0 93748 
20.920 0 20.920 

153.081 0 114.668 
263.18Ũ 93.373 218.341 

434.163 484.163 484.163 
484.163 484.163 484.163 

VOOR WAARM E RKI NfìSDOEtEI N DEN 
BDO Audit a Assurance B.V. 

Maatschappelijk Werk noordwest Twente Jaarverslag 2016 | 30.03.2017 

d a t u m 3 0 MAART 2017 
paraaf ii ļ ļ t f į į ^ » 

39 



2016 begroot 3015 
Subsidie Wierden 
Maatschappelijk werk 304.233 299.736 299.737 

304,233 299.736 299.737 

Subsidie bovenlokaal 
Code Rood  Gemeente Enschede 65.368 69.720 67.363 
Veilig Thuis Twente  Gemeente Enschede 382.601 119.490 357.859 
Veilig Thuis Twente  Gemeente OZJT 2Ū9.759 229.840 
Tijdelijke huísverboden 14.136 
Vroeghulp 
Nazorg trajecten 17.250 13.391 

674.978 i89.?m 632.589 

Overige baten 
POH/GGZ 9.525 23.700 
ROC SMD EH 45.719 52.668 
AOC Schoolgericht maatschappelijk werk 24.365 20,777 
Wijkracht, groepswerk en Bram 26.475 
De Rank Schoolgericht maatschappelijk werk 740Ũ 
Overigen 6Û8 1743 

106.692 0 106.28S 

P e r s o n e e l k o s t e n 
Bruto loon 1.601.325 1692.263 
Sociale lasten 267.341 286.167 
Pensioenlasten 142.364 152.158 
Uitkering ziekengeld 19 482 100.019 
Doorberekende personeelskosten DNO 391.755 400.892 
Lonen en salarissen 2.383.303 2.199.840 2.431.461 

ArboNed 5.951 5.949 7.240 
Vervanging via derden 43H713 35.687 
Studiekosten/Deskundigheidsbevordering 36.715 44.774 32.056 
Reiskosten 56.375 8.443 49.546 
Wervingskosten 2.038 1.760 1.971 
Dotatie voorziening jubileauitkeringen 0 27,749 
Overige personeelskosten 35.057 2L,5Ū1 28.01Ũ 
Overige personeelskosten 179.849 82.432 126.761 

2.563.152 2.282.272 2.558.223 

Maatschappelijk Werk noordwest Twente Jaarverslag 2016 | 30.03,2017 
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Afschrijvingskosten 
Afschrijvingskosten huurdersinvesteringen 
Afschrijvingskosten inventaris en vervoersmiddelen 
Afschrijvingskosten computers 
Vrijval egalisatìerekening 

H u is vest i n g skosten 
Huur gebouwen 
Heffingen 
Sch oo n m a a k/a fvoerkosten 
Energiekosten 
Overige huisvestingskosten 

Organisatiekosten 
Telefoonkosten 
Portokosten 
Kantoorarti kelen 
Kosten automatisering 
Kopieerkosten en drukwerk 
Contributies/abonnementen 
Acco u n ta nts /a d m i n i s trati e koste n 
Kosten loonadministratie 
Raad van Toezicht; 
Vergaderkosten 
Kosten verzekeringen 
Kosten bestelauto 
Overige organisatiekosten 

Verkoopkosten 
Rep resenta ti e ko sten 
Publiciteitskosten 

Activiteitskosten 
Inkopen bovenlokaal/projecten 
Code Rood (Wijkrachten SMD) 
VTT {Wijkracht, SMD, JBOV, overig) 
Overige projecten 

Rentebaten 
Ontvangen rente 
Bankkosten en rentelasten 

Baten en lasten voorgaande jaren 
Diverse baten en lasten voorgaande jaren 

2016 begroot 2015 

1.072 1.056 1.098 
7.245 5.808 5.530 

21.428 19.360 19.374 
2.175 644 

29.745 24.049 25.358 

138.274 140.863 194.345 
2.725 550 3.446 
7.064 4.752 8.485 
3.954 6.956 4.506 

28.331 3.538 4.086 
180.348 156.659 214.868 

24.019 26.576 20.358 
1.492 2.218 2.393 
4.574 2.781 5.727 

72.765 66.746 78.822 
15.412 17.530 12.646 
5.333 7.744 4.223 

19.463 19.818 18.227 
4.489 5.597 5.964 
6.637 2816 4.468 

7.269 3.520 5.001 
6.695 4.787 7.050 
3.322 2.774 3.906 

20.204 10.454 14.250 
191.674 173.361 183.035 

286 1.408 3.050 
733 1.936 2.413 

1.019 3.344 5.463 

49.026 52.290 56.133 
401.185 443.729 

1.710 25.529 
451.921 52.290 525.391 

65 100 76 
81 0 
16 100 76 

14,445 0 20.212 
14.445 Ũ 20.212 

VOOR WAA RM ERKINGS DOE LE1NDE N 
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4.5 WNT - verantwoording 2016 

Per l. Januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarisken publieke en sernlpubUckņ sector fWNTļ Ingegaan. 
Deze verantwoording Is opgesteld op basis van de volgende op Stichting SWT van toepassing ľljnde regelgeving: artilíei 1.3 lid 1 onder c WNT. 
Het bezoldigIngsmaïlmum In 30 Ī É voor Stichting SWT Is hel algemene WNT-maximum van C 179.000. D U geldt naar rato van de duur en/of omvang van 
het dienstverband. Voor topfunctionarissen /onder dienstbetrekking geldt mei Ingang van 1 januari 2016 voor de eerste 12 kalendermaanden een 

afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief; 

I - Bezoldig ing top func t ionar issen 

I a . LcroVnggevencre topfunctionarissen en geweten topfunctionarissen met dienstbetrekking. 

bedragen « C l A . C . J . Engtes 

Functleg eg evens 
Directeur/ 
bestuurder 

Aanvangen einde functievervulling In 2016 1/1 - 31/12 
Omvang dienstverband (ľn fte) 1.0 
Gewezen topfunctionaris? nee 
{Fictieve) dienstbetrekking? nee 

ind iv iduee l W N T - m n t m u m C179.ŪŨD 

Beloning ť 129. S54 

Belastbare onkostenvergoedingen C 106 
Beloningen betaalbaar op termijn C 1 1 . 3 9 1 

Suütotaat 
-f- Onverschuldigd betaald bedrag Ē Ū 
T I J la al bezoldiging 2 0 1 6 C 141. .351 
Verplichte motivering Indien overschrijding n.v.t. 
G e g e v e n s 2 0 1 5 
Aanvang en einde functievervulling in 201İI 1/1 - 31/12 

Omvang dienstverhand 2 0 t 5 (In ŕtej r,o 

Beloning f 124.323 

Belastbare onkostenvergoedingen: C 66 
Beloningen betaalbaar op termijn E 11.143 

Totaal bezoldig ing 2 0 1 5 C 1 3 6 , 1 3 2 

H . C 1 Engles Is zowel bestuurder van Stichting DNO als van de onderliggende dochterstichtingen Scoop, MWnwT en SWT. 
De verlonlng vindt praats In Stichting DNO en de kosten worden via de In hoofdstuk 4.1 toegelichte verdeelsleutel doorbelast 
aan de stichtingen Scoop, MWnwT en 5WT. 
In 2016 Is gebleken dat de WNT verantwoording 2015 abusievelijk te hoog was weergegeven: enerzijds was een belaste kostenvergoeding ad C 66 
niet meegenomen Ín de verantwoordIng, anderzijds was de werkgeverslast sociale verzekeringswetten ad E 5-644 meegenomen in de berekening 
beloningen betaalbaar op termijn in plaats van de werkgeverslast arbeidsongeschlklheldspensioen ad E 4 2 1 . 
Hertoetsliìgi van de gecorrigeerde cìjrers aan de destijds toepasselijke normen leidt niet tot (wijzigingen In} onverschuldigde betalingen. 

lb. Toeiichthotidentíe topftmcrioPfirfesen 

bedragen x C 1 
E.5 . van Goor-

Dlikstra 
B.A. Kokhuls H, Bi] leve ld H . l Boere S.W. Hulskamp C,P,B, Kroep 

Funcìiegegevens Voorzitter RvT 
Vice-voūrzltter 

Lid RvT Ud RvT Lid RvT Ud RvT 

Aanvanq en einde functievervulling In 2016 1/1 - 3 Ī / 1 2 1 / 1 - 3 1 / 1 2 1 / 1 - 31/12 1 /1 - 31/12 1 / 1 - 31/12 1 / 1 - 3 1 / 1 2 
Ind iv iduee l UUNT-maximum 
ISVh uaor(TcUDajrItter; vaarde nrrltfe \tům C 26.350 E 17.900 C 17,900 e 17,300 E 17.900 í 17.900 

Beloning C 1 6U0 C 1 . Z 0 D C 1.200 C 1.200 C 1.200 C 1.200 

Belastbare onkostenvergoedingen C O C O eo e o E o C 0 

Beloningen betaalbaar op termijn C O C O t o C 0 C 0 r Í I 

Subtotaal ť 1.600 C 1 . 2 0 O C 1.200 1 1 2 0 0 C 1.200 C 1.200 

• / - Onverschuldigd betaald bedrag e o C O co e o C ū E 0 

T O I . M I bĽzuldiyīrig ľ Ü I Ū c ï . e o o C 1.200 C 1.200 C 1 . 2 0 U C 1.200 C 1.200 

Veroiknle motiverinq indien overschrijding n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

[ľpgt-venS 2 0 1 5 

Aanvang en einde functlevervülllnq In 2015 1/1 - 31/12 1/1 - 3 1 / 1 2 1 / 1 - 31/12 l / ī - 31 /12 1 / 1 - 3 1 / 1 2 1 / 1 - 3 1 / 1 2 

Beloning e 1.600 C 1.200 C 1.2(10 E 600 C 1.200 ť 1.200 

Belastbare onkostenvergoedingen C O C O C O E 0 C O e o 
iii li'ninqcn betüalnaar op termijn co co C O e o ca E U 

Totaa l bezoldiging 2 0 1 5 C 1.Ē00 C 1.200 C 1.200 C fiOO C 1.200 C 1.200 

Oe bovengenoemde toezichthoudende topfunctionarissen zijn zowel Ud van de Raad van Toezlebt van Stichting DNO als van ūe onderliggende 
dochterstichtingen Scoop, MWnwT en SWT. 
De verlonlng vindt plaats In Stichting DNO en de kosten worden Vla de In hoofdstuk 4,1 toegelichte verdeelsleutel doorbelast aan de stichtingen Scoop, MWnwT en SWT. 

2. Ui tker ingen w e g e n s beëindig ing d i e n s t v e r b a n d aan top func t ionar issen m e t of z o n d e r d iens tbe t rekk ing 

Er hebben geen uitkeringen wegens beïndiglng dienstverband plaatsgevonden in 2016 of 2015. 

3. Over ige rappor tageverp l ich t ìngen op grond van de WNT 
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functlonorissen met dienstbetrekking die In 2016 en 2015 een bezoldiging boven het 
Individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn Ín 2Ū16 en 2015 geen o nïslag uitkering en betaald aan overige functionarissen die op grond van de 
WNT dienen te worden vermeld, of die In eerdere jaren op grond Van de WOPT of de WNT vermeld ?ljn of hadden moeten worden. 
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1 . V a s t s t e l l i n g j a a r r e k e n i n g 2 0 1 6 

De Raad van Bestuur van Stichting Maatschappelijk Werk Noordwest Twente heeft de 
jaarrekening 2016 vastgesteld in de vergadering van 21 maart 2017. 

De Raad van Toezicht van de Stichting Maatschappelijk Werk Noordwest Twente heeft 
de jaarrekening 2016 goedgekeurd in de vergadering van 21 maart 2017. 

u 

van Goor-Dijkstra 
Voorzitter Vice-voorzitter 

L I J 

De heer H.G.MH van Zutphen 
Lid Ld 

De heer S,W. Huiskamp De heer H J . Boere 
Lid LrJ 

Directeur-Ďestuurder 

VOOR WAARMĒRKINGSDOGLElrJDEN 
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I BDO Tel: 431 {Q}74 276 42 00 
Fax: +31 (0)71 579 44 ŨŨ 
info@bdo.nL 
www. bdo.nl 

BDO Audit a Assurance B.V. 
Postbus 7.75, 7550 AG Hengelo 
Mos weg 42 j 7556 PG Hengelo 
Nederland 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan: het bestuur en de raad van toezicht van Stichting Maatschappelijk Werk Noord West Twente 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2016 van Stichting Maatschappelijk Werk Noord West Twente te 
Almelo gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van 
de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Maatschappelijk Werk Noord 
West Twente op 31 december 2016 en van het resultaat over 2016 in overeenstemming met 
de īn Nederland geldende Richtlijn voor de Jaarversíaggeving 640 Organisaties zonder 
winststreven ļRJ 640) en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging 
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). 

De jaarrekening bestaat uit: 
1. de balans per 31 december 2016; 
2. de staat van baten en lasten over 2016; en 
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen. 

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 
Nederlandse controlestandaarden vallen en het Controleprotocol WNT. Onze 
verantwoordelijkheden op grond hiervan zíjn beschreven in de sectie 'Onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'. 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Maatschappelijk Werk Noord West Twente zoals vereist in 
de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) 
en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben 
wij voldaan aan de Verordening gedrags en beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controleinformatie voldoende en geschikt is als basis 
voor ons oordeel, 

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbíj, omvat het jaarverslag andere 
informatie, die bestaat uit organisatiegegevens, ontwikkelingen, strategie, middelen, 
medewerkers en communicatie en PR. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wíj van mening dat de andere informatie 
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de jaarrekeningcontroĩe of anderszins, overwogen of de andere informatie 
materiële afwijkingen bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 
720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden 
bij de jaarrekening. 
Het bestuur ís verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie. 

Statu lair gevesl įd la Eindhoven en ingeschreven in hel tiandersreglster-onder nummer 17171 I S Ů . 
BDO AudllH Assurance B.V. Is lid van BDO International Lid. een rechtspersoon naar Engels lectii niel beperkte aansprakelijkheid, 
en maakt deel uil van her werefdŲjijde netwerk van Juridisch zelfstandige DroanisatiBS dia onder de naarrľBOO" oplreden. 
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C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jũQrrekeninş 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening 
in overeenstemming met RJ 640 en de bepalingen van en krachtens de WNT. in dit kader is 
het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur 
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen 
van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om 
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te 
liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige reaListische 
alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel 
zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, 
toelichten in de jaarrekening. 

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van 
financiële verslaggeving van de stichting. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid ìs het zodanig pLannen en uitvoeren van een controleopdracht dat 
wíj daarmee voldoende en geschikte controleinformatie verkrijgen voor het door ons af te 
geven oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid 
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 
ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 
kunnen zíjn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening 
nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons 
oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar 
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle 
bestond onder andere uit: 
* het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van 

materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's 
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle

informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude ìs het risico 
dat een afwijking van materieel belang níet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij 
fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten 
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 
doorbreken van de interne beheersing; 

* het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met 
als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. 
Deze werkzaamheden hebben níet als doel om een oordeel uit te spreken over de 
effectiviteit van de interne beheersing van de stichting; 
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* het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 
verslaggeving, en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en 
de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

* het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of 
er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twij fel zou kunnen bestaan of 
de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen 
dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in 
onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de 
jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zíjn, moeten wij onze verklaring 
aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die ver kregen is tot 
de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden 
kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet Langer kan 
handhaven; 

» het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen; en 

* het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende 
transacties en gebeurtenissen. 

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en 
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren 
zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

Hengelo, 30 maart 2017 

BDO Audikŵ&ssurance B.V. 
namens tneze,) 

,a;ikhuiizen RA J.C. 
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