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publicatieplicht
Zorginstellingen
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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Jeugdbescherming Brabant
1 7 1 5 1 6 9 6

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

Pettelaarpark 62, 5216 PP 's-Hertogenbosch

Telefoonnummer
E-mailadres

bestuurssecretariaat@jbbrabant.nl

Website (*)

www.jeugdbeschermingbrabant.nl

RSIN (**)
Aantal medewerkers (*)

8 1 1 4 1 5 4 5 4
3 4 9

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Mevrouw drs. A.C. den Besten; bestuurder Jeugdbescherming Brabant

Secretaris
Penningmeester
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 113 - 1Z*2FOL 

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Het in stand houden van een GI als bedoeld in de Jeugdwet dan wel daarvoor in de
plaats getreden of daarmee samenhangende wettelijke regelingen, alsmede het
bieden van op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met of jeugdigen met
een risico op psychische problemen of stoornissen, psychosociale problemen,
gedragsproblemen of een verstandelijke beperking of van de ouders met of met een
risico op opvoedingsproblemen. De stichting heeft het genereren van winst
uitdrukkelijk niet ten doel.

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

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

Zie voor het antwoord mbt de werkzaamheden en hoe deze bijdragen aan het
realiseren van de doelstelling, de URL aangaande het Strategisch Beleidsplan 2018 2020. Dit plan is momenteel nog vigerend. De werkzaamheden kunnen 24/7
plaatsvinden.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De organisatie wordt grotendeels gefinancieerd door inkomsten vanuit de Jeugdwet.
De uitgesproken maatregelen worden betaald door de gemeenten. Daarnaast zijn er
enkele andere subsidiestromen en detacheringen.

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

Voor het uitvoeren van de jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen staat
jeugdzorgwerkers opgesteld die ondesteund worden door gedragswetenschappers. De
uitgaven van de organisatie bestaan loonkosten voor deze medewerkers en daarnaast
de overheadkosten (loonkosten en overige kosten ter ondersteuning van de
jeugdzorgwerkers).

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

https://www.jeugdbeschermingbrabant.nl/wp-content/uploads/
2016/07/Strategisch-Beleidsplan-2018-2020.pdf

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

De CAO jeugdzorg is leidend voor de beloning van de medewerkers in de organisatie.
De RvT en de RvB vallen onder de WNT-regeling. Periodiek wordt de beloning getoetst
aan de WNT, waarbij de WNT niet overschreden wordt.

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

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

https://www.jeugdbeschermingbrabant.nl/wp-content/uploads/
2021/05/Jaarverslag_JBB_2020.pdf

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

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

31-12-2020

Passiva

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

616.240

€

480.637

Materiële vaste activa

€

1.604.865

€

1.437.460

Financiële vaste activa

€

0

€

0

€

2.221.105

€

1.918.097

+

Voorraden

€

0

€

0

Vorderingen &
overlopende activa

€

3.156.791

€

4.795.795

Effecten

€

0

€

0

Liquide middelen

€

2.593.907

€

4.217.285

+
€

5.750.698

€

7.971.803

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

31-12-2020

Eigen vermogen

€

1.980.379

€

4.999.286

Voorzieningen

€

865.974

€

525.127

Langlopende schulden

€

130.193

€

0

Kortlopende schulden

€

4.995.257

€

5.406.764

Totaal

€

7.971.803

+
€

9.013.080

+
Totaal

+

31-12-2020

+
€ 10.931.177

+

https://www.jeugdbeschermingbrabant.nl/wp-content/uploads/2021/05/Jaarverslag_JBB_2020.pdf

+
€ 10.931.177
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

€

29.402.765

€

29.139.928

Subsidies

€

23.688

€

22.777

Overige bedrijfsopbrengsten

€

3.036.437

€

2.868.996

Som der bedrijfsopbrengsten

€

32.462.890

€

32.031.701

Giften & donaties particulieren

€

0

€

Nalatenschappen

€

0

€

Loterijen

€

0

€

Overige baten

€

0

Som der overige opbrengsten

€

0

+

+

Overige baten

+

€
€

+
0

+

+

€

32.462.890

€

32.031.701

Personeelskosten

€

28.452.531

€

26.940.532

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

€

648.138

€

483.653

Huisvestingslasten

€

2.172.653

€

2.169.131

Bijzondere waardevermindering van vaste activa

€

0

€

0

Honorariumkosten vrijgevestigde medische specialisten

€

0

€

0

Overige bedrijfskosten

€

4.194.133

€

3.421.244

Som der bedrijfslasten

€

35.467.455

€

33.014.560

Saldo financiële baten en lasten

€

-14.342

€

-7.319

Resultaat

€

-3.018.907

€

-990.178

Totaal baten

Lasten

+

+

+

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

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

https://www.jeugdbeschermingbrabant.nl/wp-content/uploads/
2021/05/Jaarverslag_JBB_2020.pdf

Open

