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In dit kader hebben we de voorbereidingen getroffen voor de realisatie van het Centrum 

spoedeisende psychiatrie voor volwassenen in 2020. In 2019 is het Centrum voor 

spoedeisende kinder- en jeugdpsychiatrie (KJP) in Barendrecht reeds geopend. Alle kennis 

en ervaring wordt  in één centrum voor volwassenen samengevoegd om cliënten nog 

beter te kunnen helpen bij hun herstel. 

Ook binnen onderwijs en beschermd wonen hebben we dit jaar te maken gehad met de 

nodige verhuisbewegingen, maar we kunnen daarbij terugkijken op mooie feestelijke 

openingen. In 2019 leverden wij samen met onze partners vanuit 61 locaties zorg of/en 

onderwijs.  Wij danken iedereen die direct of indirect heeft bijgedragen aan de zorg en 

onderwijs voor onze cliënten en leerlingen. 

Marco de Bruin & Kees Oosterwijk 

Raad van Bestuur Yulius

In dit jaarverslag  kijken we terug op onze ambities en de realisatie daarvan. 

Onze focus in 2019 lag op zowel het verder verbeteren van onze financiële 

positie als het voortzetten van onze eerder uitgezette beleidslijnen op 

het gebied van zorg en onderwijs. Er is ruimte gecreëerd om de nieuwe 

topstructuur verder vorm te geven, zowel binnen de zorg als onderwijs. 

yulius.nl



BARENDRECHT

SLIEDRECHT

ROTTERDAM

GORINCHEM

Dit doen we samen met:

7,6
• Huisartsen
• Zorgverzekeraars
• Wijkteams
• Gemeenten
• Hulpdiensten en andere  
 zorg- en onderwijspartners

YULIUS IN CIJFERS

Waardering Yulius  
door cliënten

(gestegen van 7,2 in 2018)

Op 1 oktober 2019 was het  
leerlingaantal 1.500 leerlingen, 
een stijging van 68 leerlingen 

(4.7%) ten opzichte van  
1 oktober 2018

Leerlingen

Gemiddelde leeftijd van de  
14.065 cliënten die ingeschreven 

stonden in 2019 = 31 jaar
7.025 vrouwen (49,95%) en  

7.040 mannen (50,05%).

Leeftijd

Totaal: 61 locaties

Onderwijs:  
14 scholen / 15 locaties

Zorg: 46 locaties

LocatiesCliënten 
Aantal cliënten 2019:

14.065

NIEUWE  
WEBSITE YULIUS 

In september 2019 ging de nieuwe 
website van Yulius de lucht in.  
In een vernieuwd, modern jasje vinden 
cliënten, hulpverleners, leerlingen 
en naasten wat we doen, hoe we dat 
doen en waar we dat doen. 

Naar de site

DORDRECHT
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http://www.yulius.nl


FINANCIËN

Resultaat bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten Stagiairs per schooljaar

2018 20182019 2019 2018-2019 2019-2020

1.733.660 

127.181.545   3.395.245 130.412.340 148

94

YULIUS IN CIJFERS

Financieringsstromen

ZVW 

Jeugdwet

WMO

WLZ

GEREALISEERD IN 2019

Yulius zorg Yulius onderwijs

Aantal cliënten in zorg  
op 31 december

Aantal vrijwilligers 
(waarvan 30 ervarings-

werkers)

2018 2018 2018 20182019 2019 2019 2019 

Aantal 
leerlingen

Aantal personen  
in loondienst

2019

Aantal personen in loon-
dienst per 31 december

SO SO

VSO VSO

7.954
7.356 1.341

1.502

135

342

1.090 1.126 377
348

374
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45%

34%

18%

3%
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NIEUWE DIRECTIE ONDERWIJS:

In het nieuwe schooljaar 2019/2020 is  een nieuwe tweehoofdige directie Onderwijs gestart  

OFFICIËLE OPENING MIDDELLAND COLLEGE EN LOMBARDIA

Bij de start van schooljaar 2018-2019 heeft Yulius Onderwijs twee nieuwe locaties 

geopend in Rotterdam: so Lombardia en vso Middelland College. Aangezien er in 2018 

nog werkzaamheden waren aan de gebouwen, zijn beide locaties later in het schooljaar 

geopend. Dit gebeurde op feestelijke wijze, in aanwezigheid van de bestuurder van  

Yulius en de betreffende schooldirecteur, leerlingen, ouders, collega’s, omwonenden en 

andere genodigden. Bij locatie Middelland College was ook de Rotterdamse Wethouder  

van Onderwijs, Cultuur en Toerisme van Rotterdam, Said Kasmi, aanwezig. 

INSPIRATIEPRIJS VOOR DE GAARD

In 2019 heeft locatie De Gaard de inspiratieprijs 2019 gewonnen op de jaarlijkse  

landelijke PBS- conferentie. Samen met leerlingen, leerkrachten en in samenwerking  

meet JOZ Nissewaard heeft De Gaard in één filmpje vastgelegd op welke wijze zij de  

school vormgeven. Samen zijn zij De Gaard, samen maken zij het verschil!  

De jury was “echt geraakt” en vond het “inspirerend”.

 

 

 

THEMAONDERZOEK INSPECTIE OP MIDDELLAND COLLEGE

In 2019 is bij locatie Middelland College een themaonderzoek uitgevoerd naar het 

burgerschapsonderwijs. Het bezoek besloeg een hele dag en bestond uit lesobservaties, 

gesprekken en documentenanalyse, en was gericht op lessen op het gebied van 

levensbeschouwing, godsdienst en burgerschap. De Inspectie van het Onderwijs was  

zeer positief over wat zij gezien heeft op de locatie, zowel over de gebruikte methodes  

als over de benaderingswijze door de docenten en de manier waarop met name een  

aantal docenten in de klas met de leerlingen het gesprek voeren over maatschappelijke 

thema’s. Ook heeft de school voldoende zicht op de specifieke (onderwijs)behoeften  

van leerlingen. Omdat het Middelland College een kleine locatie is, gaf de Inspectie  

wel aan dat het systeem kwetsbaar kan zijn. 

ONDERWIJS

Opening Lombardia

Bekijk de film

Opening Middelland College
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https://www.yulius.nl/nieuws/yulius-basisschool-lombardia-in-rotterdam-officieel-geopend/
https://www.youtube.com/watch?v=kBn6hLIM8tY
https://www.yulius.nl/nieuws/wethouder-kasmi-opent-het-yulius-middelland-college-in-rotterdam/


VOLWASSENEN

OPENING WILHELMINASTRAAT

In 2019 is  locatie De Wilhelminastraat geopend. ‘De Wilhelminastraat’ ligt naast  

BW De Landgraafstraat. In deze voorziening wonen 12 cliënten in een appartement  

van Yulius. Zij worden voorbereid op (beschermd) zelfstandig wonen. De cliënten  

hebben een woonkamer met open keuken, slaapkamer, badkamer en apart toilet.  

De bewoners krijgen begeleiding van het team van BW De Landgraafstraat.

VERBOUWING DE GANTEL GESTART

We hebben een herontwerp gemaakt voor het nieuwe Centrum voor spoedeisende 

psychiatrie voor volwassenen op locatie De Gantel. Ook zijn we gestart met de  

verbouwing die tot in mei 2020 zou gaan duren. 

NOMINATIE ZINNIGE ZORG AWARD VOOR IHT MEDIUM CARE (IHT LIGHT)

In 2019 zijn we genomineerd voor de VGZ Zinnige Zorg Award met ons project IHT medium 

care (IHT Light). Bij Intensive Home Treatment (IHT) worden cliënten zoveel mogelijk thuis 

behandeld. Dankzij het project kon in veel gevallen een reguliere opname worden voorkomen. 

De bekendmaking van de winnaar is vanwege corona uitgesteld tot 21 juni 2021. 

ZINNIGE  ZORG – BEZOEK STAATSSECRETARIS PAUL BLOKHUIS

Staatssecretaris Paul Blokhuis bracht, samen met coöperatie VGZ en gemeente  

Dordrecht, een bezoek aan onze locatie De Volgerlanden. Hij werd rondgeleid door  

een cliënt en kreeg een boekje overhandigd met de initiatieven ten aanzien van 

wachttijdreductie van de alliantie Zinnige Zorg waar Yulius deel van uitmaakt.

 

De afgelopen jaren is Yulius met coöperatie VGZ, GGZ Noord-Holland Noord,  

GGZ Oost-Brabant en Vincent van Gogh een kwaliteitsalliantie aangegaan om op  

een nieuwe manier samen te werken aan zinnige zorg. Zinnige zorg is betere zorg,  

waarbij de patiënt centraal staat, tegen lagere kosten. In het boekje dat namens de 

alliantie aan de staatssecretaris is aangeboden, staan 23 initiatieven ten aanzien van 

wachttijdreductie, waarvan 4 van Yulius.

POLI - VERSNELDE TRAJECTEN GESTART:

In onze pilot “Versnelde trajecten” worden cliënten gezien waarbij sprake is van  

suïcidaliteit, vitale depressie en/of psychotische symptomen, en daarnaast cliënten  

waarbij we na overleg met huisarts nog niet zeker weten of ze aan het wachten zijn  

op hulp die wij kunnen bieden. Ook zien we recidiverende cliënten, die na een  

boostersessie en medicatieadvies voor de huisarts na zes weken terug naar de 

huisartsenpraktijk kunnen. De pilot draagt bij aan betere samenwerking in de keten  

en aan ‘de juiste zorg op de juiste plek’.

Bekijk de film
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https://www.youtube.com/watch?v=-TZRHh_QRRU&feature=youtu.be


OPENING VAN HET CENTRUM VOOR SPOEDEISENDE KINDER- EN 

JEUGDPSYCHIATRIE 

In Barendrecht opende Yulius het Centrum voor spoedeisende kinder- en  

jeugdpsychiatrie. Dit centrum is specialist op het gebied van acute psychiatrische zorg  

voor jongeren en kinderen in de regio Rijnmond en Zuid-Holland Zuid. Doel is om  

jongeren zoveel mogelijk in de thuissituatie te ondersteunen. Het centrum biedt  

ook acute deeltijdbehandeling op locatie.

NIEUWE ZORGVORM DE BREAK VAN START

Op 24 september 2019 is De Break geopend  op ASVZ locatie Merwebolder.  

De Break biedt een plek waar jongeren met meerdere problemen, zoals psychische  

of gedragsproblemen en/of een lichte verstandelijke beperking, tijdelijk rust en  

stabiliteit kunnen vinden als dat in de thuissituatie even niet lukt. 

Bekijk de film

 De Break

Virtuele tour

yulius.nl

ALGEMEEN

CLIËNTMEDEZEGGENSCHAP IN ALLE LAGEN VAN DE ORGANISATIE,  

VAN IDEE TOT BESLUIT

In 2019 is de Centrale Cliëntenraad vooral betrokken geweest bij veel 

besluitvorming omtrent de bedrijfsvoering van Yulius. Hierbij is er vanaf 

de tekentafel tot aan het besluit meegedacht en meegesproken, vanaf de 

basisraden tot aan de Centrale Cliëntenraad. 

VOORBEREIDINGEN WET VERPLICHTE GGZ

In 2019 zijn we druk geweest met de voorbereiding op de 

inwerkingtreding van de nieuwe wet verplichte ggz (de opvolger van 

de wet BOPZ). Het harde werk heeft geleid tot een mooi resultaat. 

Medewerkers, partners en cliëntenraad  binnen Yulius  zijn goed 

geïnformeerd en voorbereid. 

KINDEREN EN JEUGD
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https://www.youtube.com/watch?v=51mbRz_Rt7Y
https://www.yulius.nl/nieuws/debreak/
https://www.youtube.com/watch?v=727Er9OW5Ps


VOORBEREIDING NIEUW EPD 

Yulius stapt in 2021 over op een nieuw elektronisch patiëntendossier (EPD).  

Daartoe is een contract getekend met leverancier Nedap voor de implementatie  

van Ons®. Het systeem is gebruiksvriendelijk en zorgt ervoor dat cliënten makkelijk bij 

hun gegevens kunnen. Bovendien vereenvoudigt het de digitale communicatie tussen 

behandelaar en cliënt. 2020 staat in het teken van de voorbereidingen. 

UITBREIDING RVB  

Met ingang van 1 mei 2020 trad Kees Oosterwijk toe tot de Raad van Bestuur van Yulius. 

Samen met Marco de Bruin (voorzitter) vormt hij de Raad van Bestuur. Kees Oosterwijk legt 

zich toe op zorginhoudelijk beleid. 

DE OPENING VAN HET CENTRUM VOOR SPOEDEISENDE PSYCHIATRIE 

In 2020 openen we een nieuw Centrum voor spoedeisende psychiatrie voor volwassenen 

in Sliedrecht. Vanuit dit Centrum gaat Yulius intensieve thuisbehandeling en crisiszorg 

aanbieden (24 uur per dag, 7 dagen per week). Tegelijkertijd wordt de locatie Het 

Kasperspad in Dordrecht gesloten.

AANPAK LERARENTEKORT – AMBITIE BESTE WERKGEVER TE WORDEN

Ook voor Yulius Onderwijs wordt het lerarentekort voelbaar: het blijkt lastig om goed 

personeel aan te trekken. Mede daarom heeft Yulius Onderwijs de ambitie uitgesproken de 

beste werkgever in het speciaal onderwijs te willen worden. Doelen daarbij zijn het werven 

en selecteren van geschikte medewerkers, ervaren of via zij-instroomtrajecten. Daarnaast 

wordt ingezet op het vergroten van de kennis en vaardigheden van medewerkers om hen zo 

te behouden voor de organisatie.

INRICHTING EXPERTISECENTRUM

Dit centrum krijgt een belangrijke rol in het opleiden en vergroten van de deskundigheid 

van onze medewerkers. Hiermee verwacht Yulius Onderwijs recht te doen aan het goed 

opleiden, begeleiden en coachen van haar medewerkers, zodat zij voldoende zijn toegerust 

voor het onderwijzen en begeleiden van de leerlingen met een steeds  complexere 

ondersteuningsvraag. Dat komt weer ten goede van de kwaliteit van onderwijs en het 

toekomstperspectief van de leerlingen.

LEIDENDE PRINCIPES

We hebben ons leidend principe ‘Samen het verschil’ - Luisteren, Doen, Ontplooien -  

geformuleerd. Dit leitmotiv geeft  sturing  in ons dagelijks  handelen.  De komende  

jaren wordt dit verder uitgewerkt en binnen Yulius gelanceerd, geladen en geborgd. 

AMBITIES 2020


