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Hier is alweer het tweede sociaal jaarverslag van 

Jayda CC. Ik hoop dat de reacties net zo leuk, warm 

en positief zijn als op ons eerste sociaal jaarverslag. 

Op dit moment is iedereen – en wij dus ook – begrij-

pelijkerwijs in de ban van het coronavirus. Desalniet-

temin vind ik het recht doen aan het jaar 2019 om 

daar op terug te blikken. Toen alles nog “normaal” 

was. Hoe wij “omgaan” met de coronacrisis, kunt u  

in het jaarverslag van volgend jaar lezen. 

 

Ik kijk zelf met veel voldoening terug op het jaar 

2019. Een jaar waarin onze organisatie zowel qua 

aantal medewerkers als cliënten die wij begeleiden 

fors is gegroeid. Sinds het eind van het jaar werken 

wij met een team van 20 zorgprofessionals, met ieder 

zijn eigen kracht en specialisme. Allemaal mooie 

mensen die vanuit passie dit werk doen.  

 

Het afgelopen jaar hebben wij ons gefocust op kwaliteit van zorg en verdere professionalisering van 

onze organisatie. Wij zijn trouw gebleven aan onze visie dat kwaliteit van zorg altijd voorop moet 

staan. Ons uitgangspunt dat groei nooit ten koste mag gaan van de kwaliteit van zorg is pal overeind 

blijven staan. Ook in 2019 kenden wij geen wachtlijsten door onze flexibele inzetbaarheid en korte 

lijnen. En dat houden we zo! 

 

Wij hebben vele mensen van jong tot oud, die door persoonlijke omstandigheden behoefte hadden 

aan zorg en ondersteuning, mogen coachen en begeleiden. Ik ben enorm verheugd met de uitkom-

sten van het cliënttevredenheidsonderzoek, met de mooie woorden en waardering van onze cliën-

ten. Want zij zijn waar wij het natuurlijk allemaal voor doen. 

 

Ik vind het mooi en waardevol om te zien dat wij in 2019 een stevige basis hebben neergezet.  

Dat mensen ons steeds beter weten te vinden. Dat het vertrouwen in ons steeds meer groeit en dat 

wij van betekenis kunnen zijn voor anderen. Ik hoop dat u mijn trots hierover ook terugleest in ons 

sociaal jaarverslag. Een overzicht over het jaar 2019 in vogelvlucht. Ik wens u veel leesplezier!  

 

Monique Verloop 

Oprichtster en directeur van Jayda CC 

voorwoord
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De naam van zorgorganisatie Jayda CC is heel bewust gekozen en is afgeleid van de Jade  

edelsteen. De steen die zulke mooie betekenissen heeft. Met deze naam wil oprichtster Monique 

Verloop uitstralen waar zij voor staat en wat het uitgangspunt van de organisatie is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jayda CC is een jonge zorgorganisatie bestaande uit een multi-inzetbaar team van individuele,  

gespecialiseerde zorgverleners. Elke medewerker heeft zijn eigen unieke kwaliteit en specialisme. 

Samen maken zij het verschil. 
 

Jayda CC heeft specialisten op het gebied van o.a. autisme, hoog-gevoeligheid, verslaving(en),  

gedragsproblematiek, jeugd, GGZ, LVB, NAH en vluchtelingenbeleid. Onze medewerkers zijn MBO, 

HBO en universitair geschoold en hebben brede ervaring. Binnen Jayda CC besteden wij aandacht 

aan een goede match tussen zorgvrager en hulpverlener.  
 

Jayda CC kan door korte lijnen en brede kennis, snel ingezet worden zonder wachttijden of  

onnodige vertragingen. 

jayda CC
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Jayda CC biedt ambulante begeleiding aan jongeren, volwassenen en gezinnen via WMO,  

Jeugdwet en Persoonsgebonden budget (PGB). Tijdelijke of langdurige ondersteuning in de  

provincie Utrecht bij een hulpvraag of zorgproject. Daarnaast bieden wij maatwerk (particuliere en 

zakelijke) coachtrajecten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jayda CC had in 2019 contracten voor reguliere en specialistische begeleiding vanuit de WMO en 

Jeugdwet met de regio Zuid Oost Utrecht. Hieronder vallen de gemeentes de Bilt, Bunnik, Utrechtse 

Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist. En met de gemeentes Amersfoort en Veenendaal.  

Met de medewerkers van de (sociale teams van de) gemeente, die net als ons iedere dag met hart 

en ziel aan de slag zijn voor goede zorg en ondersteuning, hebben wij zeer goed en intensief  

samengewerkt. 
 

Onze cliënten in 2019: 

Aantal cliënten via WMO en Jeugdwet via de gemeente:      100 

Aantal cliënten via WMO en Jeugdwet met een PGB:                 6 

Aantal particuliere cliënten:                                                            1  

Totaal aantal cliënten in 2019:                                                        107  

 

Groei ten opzichte van 2018 

In 2018 hebben wij in totaal 52 cliënten begeleid. Dat betekent dat Jayda CC met het aantal van 

107 cliënten in 2019 fors (105%) gegroeid is. Belangrijk om daarbij te vermelden dat wij als  

uitgangspunt hanteren dat groei nooit en te nimmer ten koste mag gaan van kwaliteit van zorg. 

Zorgcoördinator Frans (rechts) in gesprek met een cliënt .            
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Ambulant Begeleider Sidney (rechts) met een cliënt.



Jayda CC heeft heeft over het jaar 2019 onder jeugd en volwassen cliënten een cliënt-tevreden-

heidsonderzoek uitgevoerd. Van alle gemeentelijke cliënten die langer dan drie maanden bege- 

leiding hebben ontvangen, heeft 56 %  deelgenomen. Verheugd waren we met de zeer mooie  

uitkomsten en de reacties van onze cliënten. 

1. Bent u tevreden met de begeleiding die u ontvangt? 

20%

80%

zeer tevreden 

tevreden  

enigszins tevreden (0%) 

niet tevreden (0%)

2. Hoe tevreden bent u over de zorgverlening van uw begeleider? 

23%

77%

zeer tevreden 

tevreden  

enigszins tevreden (0%) 

niet tevreden (0%)

 

3. Hoe zou u de kwaliteit van de begeleiding omschrijven? 

30%

70%

uitstekend 

goed  

gemiddeld (0%) 

slecht (0%)
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Cliënten over jayda cc in 2019

Ambulant Begeleider Anika (links) met een cliënt.

“Het is voor mij een wonder dat 
ik na 20 jaar worstelen nu de goede hulp 

gekregen en gevonden heb van Anika 
van Jayda CC”

“Ik ben heel tevreden 
over Debbie”

“Jayda CC biedt een luisterend 
oor en lost samen met mij mijn 

problemen op”
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“Jayda CC is oplossingsgericht, 
begripvol, hulpvaardig, betrouwbaar 

en vriendelijk”

“Sidney weet hoe ik me voel en 
weet me daardoor op de juiste manier  

te begeleiden”

Ambulant Begeleider Justin (rechts) met een cliënt.                       



Medewerkers over jayda cc in 2019

Benjamin 

“Voor mij is Jayda CC een kleine, persoonlijke 
en betrokken organisatie waarin hoge kwaliteit en duurzaamheid wordt 

nagestreefd. Ik ervaar dit als zeer prettig en stimulerend”
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Anika

Rokia

Karin

Romano

Marlieke

“Jayda CC is een warm bad waar ik in mag zwemmen, 
zonder te verdrinken. Met open communicatie en vrijheid in handelen. 

Met hulpvaardige collega’s en groot onderling vertrouwen”

“Jayda CC is in korte tijd voor veel mensen 
onvervangbaar. Dankbaar dat ik deel mag/kan uitmaken van 

zo’n fantastische organisatie”

“Jayda CC is transparant en open om te ontwikkelen. 
Waar naar de mens zelf gekeken wordt. Waar veiligheid, zuiverheid 

en oprechtheid voorop staat. Waar collega’s elkaar dragen en 
er ruimte is voor kruisbestuivingen”

“Jayda CC is een organisatie met het hart op de juiste 
plek en vernieuwend in de ambulante zorg. Met net dat stapje extra,  

net even iets persoonlijker, net even anders”

“Jayda CC werkt met zeer betrokken en bevlogen coaches. 
Iedere coach, met zijn/haar expertise, is altijd bereid om met je mee  

te denken. Dit werkt ontzettend prettig, zowel voor jezelf als voor 
de cliënt die je begeleidt”



Jayda CC is een zeer transparante organisatie. Kwaliteit van zorg staat voor ons altijd voorop.  

Daar zullen wij nooit en te nimmer concessies op doen.  

 

In 2019 zijn wij ook tegen uitdagingen aangelopen. Als jonge, lerende en groeiende organisatie  

is dat ook volstrekt logisch.  

 

Wij zijn deze uitdagingen aangegaan en kunnen concluderen dat we hier sterker uit zijn gekomen. 

Dat we onze organisatie op het gebied van risicobeheer en de samenwerking met andere  

(zorg)organisaties verder hebben geprofessionaliseerd.  
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Een dag  
 

zonder reflectie  
 

is een dag  
 

zonder groei! 



Het goede werk van Jayda CC is ook in 2019 niet onopgemerkt gebleven. Zo stonden er artikelen 

over ons in diverse media naar aanleiding van de publicatie van het sociaal jaarverslag over het 

jaar 2018. Daarnaast publiceerde het Algemeen Dagblad/Utrechts Nieuwsblad en het Amersfoorts 

Nieuwsblad een opinieartikel van directeur Monique Verloop.
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Heeft u naar aanleiding van dit sociaal jaarverslag vragen, wilt u via ons zorg en begeleiding/ 

coaching ontvangen of vindt u het leuk om bij Jayda CC te komen werken, schroom dan niet om  

contact met ons op te nemen. 

Artikel Algemeen Dagblad / Utrechts Nieuwsblad van 14-09-19


