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Voorwoord 
 
 
Voor u ligt het jaardocument 2016 van Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs. Stichting Horizon 
Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs biedt zowel jeugdzorg als onderwijs en heeft conform de richtlijnen van het 
CIBG een jaardocument dat bestaat uit het bestuursverslag, de jaarrekening en de overige gegevens. 
 
In 2016 was het naast de afronding van de transitie op diverse onderdelen, vooral de transformatie die voorop 
stond. De wereld verandert en dat vraagt van de organisatie een andere rol. Voor Stichting Horizon Jeugdzorg 
en Speciaal Onderwijs betekent dit in de huid kruipen van ouders en jongeren om inzicht te krijgen in hun 
leefwereld. Organisatiebelangen staan niet meer voorop, ouders, kinderen en gezinnen staan centraal.  
 
In 2016 hebben we dan ook fors geïnvesteerd in samenwerking en innovatie. Stichting Horizon Jeugdzorg en 
Speciaal Onderwijs gelooft in een toekomst waarbij de zorg in de keten optimaal functioneert. We hebben dan 
ook tijd en energie geïnvesteerd in onze ketenpartners met wie we samen in de regio’s en in de 
samenwerkingsverbanden optrekken. 
 
Om kennis te delen, nieuwe vormen van jeugdhulp en onderwijs te ontwikkelen, maar ook om te kijken waar we 
gezamenlijk kosten kunnen besparen, zijn we dit jaar binnen iHUB een intensieve samenwerking aangegaan 
met Altra, De Nieuwe Kans en De Opvoedpoli. iHUB biedt een podium voor slagkracht op het gebied van 
innovatie, onderzoek en kwaliteit. Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs ontwikkelt hier 
alternatieven voor de zware zorg en richt zich op de noodzaak tot het behoud van intensieve trajecten voor de 
doelgroepen die dat nodig hebben. Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs is continu in beweging 
en ontwikkelt met name verder op de inhoud. 
 
De wens om onderwijs en zorg integraal aan te bieden was ook in 2016 een speerpunt. De vormgeving hiervan 
is een uitdaging: beide sectoren werken vanuit eigen domeinen met eigen kaders, wet- en regelgeving en 
kwaliteitscriteria. We hebben dan ook ruim de tijd genomen om tot een gezamenlijk schoolplan te komen waarin 
iedereen zich herkent. Samen met de medewerkers zijn de belangrijkste strategische thema’s in het onderwijs 
bepaald.  
 
Met regio’s en gemeenten zijn we het gesprek aangegaan om samen de alternatieven voor de residentiële open 
en gesloten bedden te onderzoeken. Tegelijkertijd hebben we een pleidooi gehouden voor het positieve effect 
op het gedrag bij korte kordate en krachtige inzet van de dure residentiële zorg. Bij de nieuwe verhoudingen 
waarbij regio’s en gemeenten zorg inkopen, horen nieuwe processen om de zakelijke kant vorm te geven. Dat 
aspect is in 2016 nadrukkelijk onder de aandacht geweest. 
 
 
Krijnie Schotel en Hans du Prie 
 
Raad van Bestuur van Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centraal Bureau: Mozartlaan 150, 3055 KM Rotterdam, 010-2854729, directie@horizon.eu 
www.horizon.eu, Kamer van Koophandel: 41169931 
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1 Profiel  
 
Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs levert specialistische jeugdhulp, zowel ambulant als 
residentieel, open en gesloten, speciaal onderwijs en pleegzorg. Een organisatie waar meer dan 1300 mensen 
werken op 25 locaties en wij rond de 1700 jongeren in de jeugdzorg en 1800 leerlingen in het onderwijs (in de 
leeftijd van 0 tot 18 jaar) helpen om hun leven anders vorm te geven.  
 
Daarnaast heeft Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs een dochterstichting, de Stichting Horizon 
At Work; vanuit deze stichting worden de activiteiten van de leerwerkbedrijven van Stichting Horizon Jeugdzorg 
en Speciaal Onderwijs uitgevoerd. De leerwerkbedrijven worden aangestuurd door de onderwijssectoren van 
Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs. De cijfers van de stichting Horizon At Work zijn niet 
opgenomen in de cijfers van Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs. 
 
Sinds 2016 is Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs onderdeel van iHUB, de Holding waarin naast 
Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs ook Altra, De Nieuwe Kans en de Opvoedpoli participeren.  
 
 

1.1. Missie, visie en doelstelling 
 

Iedereen wil iets bereiken, iedereen wil iets betekenen. 
Horizon helpt je om weer regisseur te worden van je eigen bestaan. 

 

Missie 
Iedereen wil iets bereiken, iedereen wil iets betekenen. Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs helpt 
je om weer regisseur te worden van je eigen bestaan. Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs 
behandelt, begeleidt en ondersteunt jeugdigen en gezinnen bij positieve gedragsverandering. Stichting Horizon 
Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs biedt specialistische zorg en onderwijs en leert hen hoe ze de regie over hun 
eigen leven (terug) kunnen krijgen. Het doel is dat zij op eigen wijze en met verantwoordelijkheid deel kunnen 
nemen aan het maatschappelijk leven. 
 

Onze visie 
Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs ziet in iedere mens een persoonlijkheid met kwaliteiten en 
de ambitie om te presteren en zich te ontplooien. Door problemen in de leefomgeving, gedragsproblemen of -
stoornissen is het voor sommige jeugdigen moeilijk om zich als zodanig te ontwikkelen. Door een stabiele en 
veilige omgeving te creëren, waar de jeugdige de opvoeding, zorg en het onderwijs krijgt die hij/zij nodig heeft, 
kan hij/zij zichzelf ontwikkelen tot een zelfstandig mens met dromen en mogelijkheden. Ouders worden begeleid 
om de jeugdige hierin te ondersteunen. 
 

Doelstelling 
Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs biedt geïndiceerde specialistische jeugdzorg aan jeugdigen 
van 0 tot 23 jaar met zware gedragsproblematiek en hun ouders/verzorgers. Deze specialistische jeugdzorg 
wordt geboden in de vorm van JeugdzorgPlus, residentiële zorg, pleegzorg, dagbehandeling en specifieke 
ambulante zorg. 
Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs biedt speciaal onderwijs (SO en VSO) aan jeugdigen van 4 
tot ca. 18 jaar met een cluster-4 indicatie of toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband. Dit zijn 
zowel jeugdigen in een normale thuissituatie of een pleeggezin, als jeugdigen die verblijven op één van de 
Horizon zorglocaties. Onderwijs is voor Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs leidend, ook binnen 
de behandeling. De behandeling en het onderwijs van Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs zijn 
gericht op vergroting van het zelfvertrouwen door het aanleren en/of verstevigen van basisvaardigheden 
waarmee jongeren zich kunnen handhaven in de samenleving, in hun stad, in hun wijk. Stichting Horizon 
Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs kijkt naar de ambities van jongeren en hun ouders en onderzoekt met hen wat 
er voor nodig is om deze, of haalbare alternatieven, te bereiken. De transitie gedachte, waarbij jeugdzorg 
organisaties een stap naar voren zetten, zodat cliënten in hun eigen omgeving kunnen worden voorzien van 
sector overstijgende hulp, vinden wij een goede zaak. Ook in de ideeën van passend onderwijs: thuisnabijheid, 
zorgplicht en ‘regulier als het kan en speciaal als het nodig is’, kunnen wij ons goed vinden. Stichting Horizon 
Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs zoekt samen met de zorgregio’s naar nieuwe werkwijzen en zorgvormen 
waarbij we de transitie en de transformatie naar een ander zorgstelsel actief ondersteunen en stimuleren.  
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1.2. Locaties 
 
De Horizon zorglocaties en de Horizon scholen bevinden zich in de provincie Zuid-Holland (de regio Zuid-West), 
inclusief stadsgewest Haaglanden en stadsregio Rotterdam, en in de provincie Gelderland. Voor alle vestigingen 
van Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs verwijzen wij naar de bijlage Kerngegevens 
accommodaties. 
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2 Inhoudelijke ontwikkelingen en kernprestaties 

 
2.1. Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs in 2016 
 
Was er in 2015 sprake van transitie, in 2016 was het naast de afronding van de transitie op diverse onderdelen, 
vooral de transformatie die voorop stond. In 2016 hebben wij fors geïnvesteerd in de doorontwikkeling en 
vernieuwing van de jeugdzorg en het speciaal onderwijs. Wij geloven in een toekomst waarbij de zorg en het 
onderwijs in de keten optimaal functioneren. Er is tijd en energie geïnvesteerd in onze ketenpartners met wie we 
samen in de regio’s en in de samenwerkingsverbanden optrekken. In alle 6 regio’s waar Horizon jeugdzorg is 
ingekocht, is continu het gesprek gevoerd om enerzijds op zoek te gaan naar de alternatieven voor de dure 
residentiële zorg en anderzijds een pleidooi te houden voor het positieve effect op het gedrag bij korte kordate 
en krachtige inzet van de dure residentiële zorg.  
 
Bij de nieuwe verhoudingen waarbij de regio / gemeente zorg inkoopt, horen nieuwe processen om de zakelijke 
kant vorm te geven. Dat aspect is in 2016 nadrukkelijk onder de aandacht geweest. Wet- en regelgeving vanuit 
de transitie in 2015, resulteerde bij Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs in 2016 tot het herzien en 
vaststellen van diverse zaken die werden geprotocolleerd. De nieuwe initiatieven in de open jeugdzorg zijn 
uitgebreid, er is een start gemaakt met de vernieuwing van de pleegzorg en met een andere inrichting van de 
JeugdzorgPlus. Binnen het onderwijs is het aantal leerlingen met de komst van het passend onderwijs niet 
afgenomen en hebben we in het licht van de transformatie het integreren van jeugdzorg aan het onderwijs 
voortgezet. Deze ontwikkeling is nog niet uitgekristalliseerd; met name de specifieke thema’s die in een 
gemeente aan de orde zijn, verdienen nog aandacht, bijvoorbeeld de thuiszittersproblematiek. Stichting Horizon 
Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs investeert in (wetenschappelijk) onderzoek om zo meningen te vormen, 
standpunten in te nemen en om op die manier inhoudelijke ontwikkelingen kracht bij te zetten. 
 

2.2. Innovaties en ontwikkelingen 
 
De doorontwikkeling als gevolg van de transitie en in 2016 de transformatie, leidt ertoe dat de regio’s meer en 
meer een beeld krijgen van dat wat hun burgers nodig hebben aan jeugdzorg. De lokale verschillen in het grote 
omvangrijke en vooral gemêleerde werkgebied van Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs zijn 
enorm. Enerzijds is er de dynamiek van de plattelands regio’s in het Midden, Noordelijke en Zuidelijke deel van 
Zuid-Holland waarbij we veel aanwas hebben van pleegouders. Anderzijds is er de stadsproblematiek, met de 
typische vragen die daarbij horen. De gemeenten, verenigd in de regio’s, volgen Stichting Horizon Jeugdzorg en 
Speciaal Onderwijs daar waar het gaat om de inzet van succesvolle alternatieven voor dure residentiële zorg. 
 
In deze nieuwe constellatie is Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs een volwaardig 
gesprekspartner, die actief bijdraagt aan de verschillende ontwikkeltafels om de mogelijkheden en 
ontwikkelingen voor nieuwe zorgvormen te introduceren en implementeren. De regio’s verschillen in de wijze 
waarop zij hier vorm aan geven. Onze rol is het om vanuit onze expertise het voortouw te nemen en binnen de 
bestaande kaders nieuwe mogelijkheden te omarmen. 
 
In alle gemeenten zijn wijkteams, jeugdteams of sociale teams geformeerd om vroeg in de keten te kunnen 
opereren. Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs heeft bij driekwart van de aanmeldingen te maken 
met de jeugdbescherming en veel minder met de vrijwillige zaken in de wijkteams. Gezien de aard van onze 
diensten, niet verbazingwekkend. Toch is er in de optiek van Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs 
wel een verbeterslag te maken door de pleegzorg eerder in het proces, dus bij de wijkteams, te promoten. De in 
2015 opgezette gezinsbehandelingen blijken dermate succesvol dat er uitbreiding in capaciteit heeft plaats 
gevonden in 2016. De pleegzorg heeft samen met de William Schrikker Pleegzorg twee vormen ontwikkeld 
waardoor pleegkinderen langer in het pleeggezin kunnen blijven wonen en geen gebruik van duurdere 
residentiële zorg hoeven te maken.  
 
Het component jeugdzorg toevoegen aan het SO, in de zogenaamde BeO (Behandel en Onderwijs) groep is een 
solide concept en vraagt om uitbreiding. Dat is de reden dat er ook in het VSO gestart is met toevoegen van 
jeugdhulp en jeugd GGZ aan het onderwijs. 
 
In de JeugdzorgPlus leidden de komst van de voorwaardelijke machtiging en de ervaringen van jeugdigen ertoe, 
dat er een start is gemaakt te werken aan een methodiek die uitgaat van draagvlak bij de jeugdigen zelf. In 2016 
zijn alle voorbereidingen getroffen voor School2Care en JouwZorg. Ook het thema radicalisering is door 
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Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs opgepakt, en samen met ketenpartners geven we de 
methodiek vorm. 
 
Het percentage gediplomeerde leerlingen in het VSO draagt bij aan een positiever imago van ons onderwijs. 
Van eindstation naar nieuwe kans, dat is het beeld dat we graag willen uitstralen. Genoemde ontwikkelingen 
samen met de ketenpartners vorm en invulling geven was een groot thema in 2016. De wens om onderwijs en 
zorg integraal aan te bieden is ook in 2016 een speerpunt geweest. De vormgeving hiervan is niet eenvoudig: 
beide sectoren werken vanuit eigen domeinen met eigen kaders, wet- en regelgeving en kwaliteitscriteria. 
Duidelijk voelbaar wordt dat ouders en hun kinderen centraal staan en niet de organisatiebelangen en het 
domein. In het expertpanel van Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs waarin 22 ouders zitting 
hebben, wordt Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs gevoed om de rol te pakken die nodig is om 
doorbraken te maken. In 2016 resulteerde dat bij een aantal casussen in het expliciet bij een gemeente 
opschalen naar een zogenaamde doorbraakambtenaar: onverwachte en ongewenste effecten ontstaan immers 
vanuit het domeindenken.  
 
Binnen iHUB zijn een aantal maatschappelijke thema’s geïnventariseerd, om uitgewerkt te worden. De inbreng 
van Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs is steeds het ontwikkelen van alternatieven voor de 
zware zorg enerzijds en de noodzaak tot het behoud van intensieve trajecten voor de doelgroep die dat nodig 
heeft anderzijds. Het podium van iHUB biedt slagkracht op het gebied van innovatie, onderzoek en kwaliteit. 
Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs is continu in ontwikkeling met name op het gebied van de 
inhoud. De samenleving lijkt klaar te zijn voor baanbrekende concepten met een aanpak waarin de jeugdige en 
zijn ouders zelf het traject dragen. Er lijkt draagvlak te ontstaan om de bureaucratie te verminderen en om de 
zorg op een andere manier te verantwoorden. Er is in de afgelopen jaren een situatie ontstaan waarin we met 
minder middelen dezelfde zorg moeten leveren, nieuwe innovatieve producten op de markt moeten zetten en dat 
tegen het licht van een enorme verantwoording behoefte, zowel op inhoud (veiligheid) als op de financiële 
verantwoording. 
 
Met een gezamenlijk Ontwikkelplein als basis van iHUB hebben we in 2016 een start gemaakt met ouders, 
jeugdigen, jeugdzorg, GGZ - en onderwijsprofessionals, ambtenaren en mensen uit het bedrijfsleven en 
wetenschappers om op zoek te gaan naar eigentijdse oplossingen voor complexe vraagstukken rondom jeugd.  
De volgende thema’s zijn binnen iHUB in 2016 opgepakt: thuiszitters in het onderwijs, leerlingen waarvoor op dit 
moment geen passende onderwijsplek is, de zorgmijders en multiproblemgezinnen waar gemeenten en 
hulpverleners geen grip op krijgen, een A-team, een interventieteam om ingewikkelde vraagstukken en/of 
conflicten met gezinnen en gemeenten op te lossen, JouwZorg, behandelen zonder tralies en de aanpak van 
radicalisering bij jeugdigen. 
 
In 2016 heeft Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs als gevolg van de bezuinigingen een lichte 
krimp in de jeugdzorg doorgemaakt, dit betrof een behandelgroep op de locatie Bergse Bos. De keuze voor de 
betreffende afdelingen ligt in het verlengde van de positie die Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal 
Onderwijs heeft in het jeugdzorglandschap; expert op het gebied van specialistische jeugdhulp. Stichting 
Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs houdt zich actief bezig met de vraag: helpen we cliënten 
daadwerkelijk om meer grip te krijgen op hun leven en krijgen gemeenten waar voor hun geld? Stichting Horizon 
Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs kijkt daarom zelf heel kritisch naar het eigen aanbod voor jeugdigen en 
gemeenten. We gebruiken deze ingrijpende veranderingen om de doorgevoerde kortingen op het 
jeugdzorgbudget te kunnen realiseren, maar ook om ruimte te creëren voor innovatie en transformatie.  
 
In 2016 zijn op het MKT Oostvoorne gezinsopnames met residentiële opnames gecombineerd. De 
projectgezinnen hebben in 2016 veel aandacht gehad. Met elk van de 12 gezinnen is een traject gelopen, geënt 
op het perspectief van het gezin. Uiteindelijk zijn er een paar projectgezin-ouders pleegouder geworden, en 
hebben andere projectgezinnen juist gekozen om als eigen ondernemer een gezinshuis te worden. Ze hebben 
nu allemaal een nieuw perspectief. Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs werkt inmiddels samen 
met de franchiseorganisatie Gezinhuis.com waar sommige gezinshuisouders bij zijn aangesloten. 
 

2.3. Bezetting, instroom en uitstroom 
 
De transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten heeft er voor Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal 
Onderwijs toe geleid dat onze subsidie en dus bekostiging sinds 2015 niet meer afkomstig is van een paar grote 
regio’s en het ministerie van VWS, maar van een paar grote en heel veel kleinere regio’s en gemeenten. Al in 
het jaar 2015 ontwikkelde Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs een nieuwe manier van werken 
met deze regio’s. In 2016 heeft Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs de productie periodiek in 
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elke regio in beeld gebracht in het zogenaamde cockpit overleg. Niet alleen Stichting Horizon Jeugdzorg en 
Speciaal Onderwijs maar ook de regio’s konden we op deze wijze inzicht bieden in de hoeveelheid productie per 
zorgproduct. Met de vele regio’s met hun eigenheid, ontwikkeling en dynamiek, nam het aantal kwalitatieve 
doelen waarop Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs werd beoordeeld, zeker niet af. De KPI’s die 
Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs stelde in 2015, zijn in 2016 doorgezet en gerapporteerd aan 
de regio’s in de cyclische gesprekken. 
 

 
 
Totaal aantal jeugdigen in zorg bij Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs in 2016 

 
 

  
 
Instroom aantal jeugdigen in 2016 

 
In 2016 heeft de vraag naar residentiële bedden zich onverminderd voortgezet. Door lagere budgetten voor 
2016 zijn in het begin van het jaar twee leefgroepen gesloten. In 2016 is duidelijk geworden dat sturen op regio’s 
een belangrijk instrument is voor Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs. Eenmaal teveel inzet of 
juist een cliëntenstop voor de ene of de andere regio ijlt nog een jaar later na, immers de jeugdigen houden 
soms een jaar een bed bezet. In 2015/2016 was dat het geval voor de jeugdigen uit de Zuid-Hollandse 
provincies en de regio Rijnmond, waardoor de ene regio verhoudingsgewijs over vertegenwoordigd was in de 
bezetting en de andere te weinig. 
  
In de pleegzorg hebben wij geconstateerd dat de (complexiteit van de) problematiek van de aangemelde 
jeugdigen en de risico’s die hiermee gepaard gaan, is toegenomen. In JeugdzorgPlus valt op dat het aantal 
jeugdigen dat in crisis is aangemeld, is gestegen. 
 
Na de investering van Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs in de afgelopen jaren in alternatieven 
voor residentiële zorg, onder andere in de vorm van gezinsbehandeling, zien we in 2016 dat er veel gebruik 
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gemaakt wordt van deze hulpvorm. Dit heeft zelfs geleid tot uitbreiding van de capaciteit. Wel is het lastig 
gebleken om verwijzers dit als alternatief voor een residentiële plek te laten inzien. Naarmate de eerste 
resultaten bekend werden (85 van de 100 geplaatste gezinnen, waren niet genoodzaakt hun kind uit huis te 
plaatsen) raakten de verwijzers meer en meer overtuigd, hetgeen leidde tot wachttijden in de 
gezinsbehandelingen eind 2016. 
 
De meeste jeugdigen en gezinnen worden voor hulp doorverwezen door de Gecertificeerde Instellingen (rond de 
75%). De aansluiting met de jeugd- en wijkteams ontwikkelt zich verschillend per regio. Stichting Horizon 
Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs is in elke regio vertegenwoordigd in het expertiseteam van die regio. Het 
proces van op- en afschalen krijgt langzaamaan meer vorm, maar verdient zeker nog aandacht en verbetering. 
Hierna volgt een overzicht van het aantal ingestroomde cliënten per zorgvorm. In 2016 had Stichting Horizon 
Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs vanaf de zomer te maken met bereikte budget plafonds in bepaalde regio’s. 
Dit leidde ertoe dat er toestemming gevraagd moest worden wanneer jeugdigen een open residentieel bed nodig 
hadden. Een en ander bracht de nodige bureaucratie met zich mee. 
 

 
 
Instroom aantal jeugdigen per zorgvariant in 2016 

 
 

 
 
Uitstroom aantal jeugdigen in 2016 
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Uitstroom aantal jeugdigen per zorgvariant in 2016 
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2.4. Unieke jeugdigen 
 
Hieronder vindt u een overzicht van de unieke jeugdigen geplaatst bij Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal 
Onderwijs in 2016. 
  

Capaciteit 2016 

Ambulant 
             

766  

BeO 71 

JeugdzorgPlus  
               

456  

Residentieel 
             

496  

Pleegzorg 
             

994  

Gezinsgericht 
               

225  

Homesupport 
               

12  

LTA 
             

121  

  
          

2729  
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3 Maatschappelijk ondernemen 
 
3.1. Dialoog met stakeholders 
 
De dialoog met stakeholders, zowel intern als extern, wordt niet alleen gevoerd door de directie en het 
managementteam, maar door alle medewerkers van Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs. Om de 
communicatie de juiste inhoud en richting te geven heeft Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs 
een afdeling marketing en communicatie en een verkoopteam met twee accountmanagers. Waar we vorig jaar al 
de verschuiving zagen van vijf grote financiers naar 200, hebben we dit jaar met 205 verschillende financiers c.q. 
afnemers (gemeenten, inkoopbureaus, externe organisaties) te maken, dit heeft een grote impact op de 
communicatiestrategie.  
 

Marketing & Communicatie 
Waar in 2015 nog het anders organiseren van de processen centraal stond, werd 2016 het jaar van het 
transformeren en de balans opmaken. Hoe gaan we om met onze nieuwe opdrachtgevers en welke rol speelt 
Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs in het transformerende jeugdzorglandschap. Waar in 2015 
de focus lag op het verstrekken van informatie over wat je doet als organisatie en wat je aanbiedt, zien we in 
2016 een verschuiving van deze informatiebehoefte. De opdrachtgevers willen zien wat het de afnemer (de 
jeugdige en/of het gezin) concreet oplevert. Daarvoor was het nodig de communicatiestrategie in 2016 aan te 
passen.  
 

Innovatie staat centraal 
De innovatie van jeugdhulp staat centraal. Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs gaat een 
intensieve samenwerking aan binnen iHUB met Altra, De Opvoedpoli en De Nieuwe Kans. Dat betekent dat er 
behalve vanuit Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs, ook vanuit iHUB gecommuniceerd wordt. 
Horizonmedewerkers doen mee aan pilots binnen het iHUB ontwikkelplein om oplossingen te zoeken voor 
vragen die spelen in de maatschappij rondom jeugdhulp en onderwijs. Daarin wordt ook de verbinding gelegd 
met onze stakeholders om een actieve bijdrage te leveren aan die innovatie. 
 

Alle informatie voor medewerkers centraal 
De medewerker is zoals eerder aangegeven de sleutel tot de cliënt. Zij weten het beste hoe cliënten en ouders 
de zorg en het onderwijs van Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs ervaren, iets wat invloed heeft 
op de reputatie van Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs en uiteindelijk ook op de resultaten van 
Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs waar de gemeenten en financiers weer de focus op leggen. 
Daarom hebben we toegewerkt naar één gezamenlijk intern platform, SharePoint, waar medewerkers naast alle 
beleidsstukken en een kwaliteitshandboek nieuws en informatie kunnen halen, ze informatie kunnen delen, 
verbindingen leggen en de dialoog aan gaan. Wij vinden het belangrijk om medewerkers beter te faciliteren en 
hun werk gemakkelijker te maken. Op termijn kan er op dit platform ook samen gewerkt worden in teamverband. 
Op deze manier willen we medewerkers meer bewust maken van het feit dat iedereen communiceert en 
daarmee ook invloed heeft op de resultaten en reputatie van Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal 
Onderwijs. 
 

Expertpanelleden als ambassadeurs 
Omdat we geloven dat vernieuwen alleen kan wanneer we in de huid van onze cliënten en leerlingen kruipen, 
heeft Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs eind 2015 het expertpanel opgezet: een team van 
ouders/opvoeders waarvan één of meer kinderen op een zorglocatie verblijven of speciaal onderwijs volgen. We 
zijn hiermee gestart om nog meer inzicht te krijgen in de leefwereld van gezinnen. We zijn benieuwd naar hun 
kijk op jeugdhulp of speciaal onderwijs, zij zijn ten slotte ervaringsdeskundigen op dit gebied. Door samen te 
sparren over diverse thema’s als verantwoordelijkheid, veiligheid, ouderschap en vraagstukken over gezag, 
leveren ouders een belangrijke bijdrage aan de vernieuwing van onze jeugdhulp en speciaal onderwijs. In 2016 
is het expertpanel acht keer bij elkaar gekomen en is er organisatie breed gebrainstormd over diverse thema’s. 
De eerste opbrengsten vanuit het expertpanel hebben we weergegeven in een illustratie die verschenen is in 
MagGezien. Alle opbrengsten zijn intern gedeeld door middel van verslagen en hieruit volgen concrete 
actiepunten. Extern delen we opbrengsten in de vorm van een blog en verhalen van expertpanelleden. In 2016 
hebben expertpanelleden samen met medewerkers van Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs 
diverse bijeenkomsten en zorgmarkten bezocht waarin zij in gesprek gingen met professionals en gemeenten 
vanuit hun eigen ervaring. Wij zien hen als onze ambassadeurs en hun ervaringen en kennis worden 
daadwerkelijk gezien als meerwaarde.  
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Start ouderpanel Pleegzorg 
Eind 2016 is Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs gestart met een tweede expertpanel, het 
ouderpanel pleegzorg. De kinderen van deze ouders wonen in een pleeggezin. Sommige ouders zijn uit de 
ouderlijke macht gezet, andere ouders hebben zelf vrijwillig aangegeven dat ze een pleeggezin nodig hebben. 
Met deze ouders kijken we naar het grotere plaatje: hoe is jullie beleving van de inzet van pleegzorg, waar zitten 
verbeterpunten. Ook hier zijn al mooie opbrengsten zichtbaar: ouders willen graag vooruitkijken, willen meer 
betrokken worden bij alles wat er speelt rondom de pleegzorg van hun kind, ze geven aan dat ze meer in contact 
willen blijven met de pleegouders omdat dit ook goed is voor het kind zelf en ze zoeken mogelijkheden om aan 
jeugdbeschermers te laten zien dat zij ook ontwikkelen en leren. 
 

3.2. Samenwerkingsrelaties 
 

iHUB 
Onze belangrijkste samenwerking in 2016 is de uitbreiding en formalisering van de Holding waarbinnen wij 
samen met Altra, Opvoedpoli en De nieuwe Kans onze maatschappelijke doelen verder willen vormgeven en 
uitbreiden. De start van een intensieve samenwerking. iHUB, hét ontwikkelplein voor sociale vraagstukken in 
relatie tot jeugd en ouders is gestart. Hier brengen Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs, Altra, De 
Nieuwe Kans en De Opvoedpoli informatie en kennis op het gebied van jeugdhulp en onderwijs bij elkaar. iHUB 
gaat op zoek naar oplossingen voor hulpvragen van jongeren en hun ouders. Dit doen ze samen met het 
bedrijfsleven, beleidsmakers, financiers én jongeren en ouders zelf. Op 13 juni werd iHUB officieel gelanceerd. 
Sinds de oprichting van iHUB is ook de samenwerking tussen de werkmaatschappijen Stichting Horizon 
Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs, Altra, Opvoedpoli en De Nieuwe Kans geïntensiveerd. De samenwerking is 
vooral zichtbaar in trajecten voor jongeren die uitstromen uit onze open of gesloten residentiële zorg en weer 
terug gaan naar hun eigen omgeving. Verder kunnen cliënten van de Opvoedpoli gebruik maken van de 
specialistische ambulante programma’s van Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs. Intern zijn HR 
en de salarisadministratie van de Opvoedpoli en Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs 
samengevoegd tot één administratie onder Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs. 
De samenwerking met Altra laat zich vooral zien in de ambulante jeugdhulp in Amsterdam, samen met de 
Opvoedpoli. En in de kennisdeling op het gebied van Speciaal Onderwijs. Jeugdigen in Rotterdam die 
specialistische jeugdhulp nodig hebben, verdwijnen minder makkelijk van de radar. Daar maken Stichting 
Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs en De Nieuwe Kans zich hard voor. Door expertise en onderzoek met 
elkaar te delen en de zorg op elkaar af te stemmen, wordt er jeugdhulp geboden aan kinderen en 

jongvolwassenen van 0 – 27 jaar. In hoofdstuk 4 wordt ook nader ingegaan op deze samenwerking. 

 
Gemeenten 
In het afgelopen jaar zijn onze contacten met diverse gemeenten en transitieregio’s geïntensiveerd. Gemeenten 
hebben hun nieuwe rol als strategisch opdrachtgever van o.a. de jeugdzorg verder opgepakt en uitgewerkt. In de 
meeste gemeenten zijn wijkteams of sociale teams ingewerkt en het aanspreekpunt voor gezinnen die hulp 
nodig hebben. Een voorbeeld van samenwerking is: de gemeente Rotterdam in het project ST-RAW; Samen 
Transformeren - Rotterdamse Academische Werkplaats. ST-RAW verzamelt en deelt kennis over de 
jeugdhulpketen. Vanuit ons verkoopteam en onze bestuurders hebben wij periodiek met de regio’s en de 
gemeente overleg over onze dienstverlening, de transformatie en de verdere verbetering van de samenwerking. 
 

Jeugdbescherming 
Een belangrijke samenwerkingspartner in het veld van de jeugdzorg is Jeugdbescherming (de gecertificeerde 
instellingen). De samenwerking is op veel fronten goed te noemen. Gezamenlijk wordt voortdurend gezocht naar 
passende vormen om cliënten te motiveren en begeleiden. De intercedenten van Stichting Horizon Jeugdzorg 
en Speciaal Onderwijs zijn zoveel mogelijk reeds betrokken bij de fase van toegang en probleemformulering. Dit 
kan – op aangeven van de betrokken medewerker van Jeugdbescherming – gebeuren voor, tijdens of na de 
indicatiestelling. Samen met het gezin wordt gewerkt aan vraagverheldering en worden concrete modules en 
termijnen afgesproken.  
 

JSO 
Eind 2016 werd een intensieve samenwerking tussen JSO en Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal 
Onderwijs gezinsbehandeling gestart. De gezinsbehandeling van Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal 
Onderwijs richt zich op kinderen en ouders. Door het hele gezin te behandelen kan uithuisplaatsing voorkomen 
worden en krijgt het gezin en diens omgeving de kans om even pas op de plaats te maken. JSO ondersteunt 
Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs in onderzoek naar de methodiek en het beschrijven van de 
gezinsbehandeling met de focus op de onderscheidende meerwaarde voor gezinnen.  
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Jeugd GGZ 
Een goede samenwerkingspartner is de kinder- en jeugdpsychiatrie (jeugd ggz). Stichting Horizon Jeugdzorg en 
Speciaal Onderwijs werkt met Yulius samen in de Horizon Yulius Autismegroep. Verder heeft Stichting Horizon 
Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs met Yulius Onderwijs afspraken met betrekking tot een gezamenlijk 
auditorenteam dat audits afneemt op elkaars onderwijslocaties. Binnen het behandelteam van de Besloten 
Groepen 12min in Rotterdam is op detacheringsbasis een kinder- en jeugdpsychiater werkzaam van de Jutters 
en/of Yulius.  
 
Horizon Anker/Prisma in Harreveld heeft een samenwerkingsovereenkomst met GGnet, een regionale instelling 
voor geestelijke gezondheidszorg t.b.v. de crisisdienst. De locatie Harreveld kan een beroep doen op GGnet bij 
een dreigende psychiatrische crisis van jongeren buiten kantooruren. Binnen kantooruren maakt de locatie 
Harreveld gebruik van haar eigen psychiater. 
 
Horizon Rijnhove heeft een goede samenwerking met GGZ Rivierduinen. Rivierduinen verzorgt spreekuur op 
locatie en er kan medicatiecontrole plaatsvinden, consultatie door een gedragswetenschapper, of een aanvraag 
tot nader onderzoek.  
 
Horizon De Vaart heeft de samenwerking met Curium geïntensiveerd. Het inhuren van de psychiater, het 
gebruik maken van DGT therapie en MDFT trajecten zijn voorbeelden van samenwerking. Ook De Opvoedpoli is 
betrokken bij verschillende jeugdigen en hun systeem. Veel trauma-therapieën verlopen via de Opvoedpoli. We 
werken samen met De Brijder Stichting. Op het terrein van verslavingszorg verzorgen zij een spreekuur op De 
Vaart en behandelen jeugdigen daar waar nodig en mogelijk. 
 

Jeugd LVB 
Voor de LVB jeugd heeft Horizon Rijnhove een samenwerkingsovereenkomst met ASVZ. De samenwerking 
wordt jaarlijks geëvalueerd. Een aantal jongeren kon inmiddels via deze overeenkomst instromen bij Stichting 
Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs. 
 

Forensische hulp 
Horizon Rijnhove heeft een convenant met de Waag voor de ambulante forensische behandeling van jongeren. 
Ook is er contact met Impegno en de Zuidwester. 
 

Trajecten 
Horizon Rijnhove werkt nauw samen met Cardea Jeugdzorg, TriviumLindenhof en StekJeugdzorg in het project, 
Participeren kun je leren. 
 
Horizon werkt samen met de Stichting Clé de Voûte voor plaatsing van jongeren van 16 tot 18 jaar in 
gastgezinnen op het Franse platteland. Tevens werkt Horizon samen met de stichting Méreo Merite voor de 
specialistische behandeling van gezinnen. 
 

BMC 
Een nieuw gezamenlijk traineeprogramma is in 2016 van start gegaan. De decentralisaties binnen het sociaal 
domein vragen om een vernieuwende visie op de werkomgeving, de inrichting en de processturing. Ook bij 
Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs ontstond er een behoefte aan verandering, verbetering en 
vernieuwing binnen de organisatie. De meerwaarde voor Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs, 
De Opvoedpoli, De Nieuwe Kans en Altra ligt in het vergroten van de uitvoeringskracht, het werken met 
frisdenkers en het vernieuwen van de bedrijfsvoering. De trainees zijn jaarlijks 900 uur beschikbaar voor een 
opdracht bij Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs, De Opvoedpoli, De Nieuwe Kans of Altra. Hier 
worden zij ingezet op diverse bedrijfsvoering projecten en financiële opdrachten.  
 

Pleegzorg Nederland 
Een onderdeel van Jeugdzorg Nederland, is een samenwerkingsverband van 28 organisaties die pleegzorg 
aanbieden. Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs, Jeugdformaat en Flexus Jeugdplein zijn de drie 
actieve pleegzorgaanbieders in Zuid-Holland. Samen geven zij kinderen die (tijdelijk) niet bij hun ouders kunnen 
wonen een thuis. 
 

Onderwijs 
Schakenbosch is een JeugdzorgPlus voorziening in Leidschendam voor jongeren met een licht verstandelijke 
beperking en ernstige gedragsproblemen. Op het terrein van Schakenbosch heeft Stichting Horizon Jeugdzorg 
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en Speciaal Onderwijs een school gebouwd: het Schakenbosch College. Sinds 2013 verzorgt Stichting Horizon 
Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs hier lessen voor zo’n 100 leerlingen. 
 
Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs heeft een samenwerkingsovereenkomst met Cardea te 
Alphen aan den Rijn voor het verzorgen van SO onderwijs aan de kinderen van de dagbehandeling. Stichting 
Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs doet dit samen met SBO OpMaat, dat in hetzelfde gebouw gevestigd 
is. Daarnaast werkt Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs met Cardea samen bij de begeleiding 
van de jongeren uit het regulier onderwijs in de OOVR Alphen. Samen met Stek wordt de Onderwijs Opvang 
Voorziening in Gouda verzorgd. 
 

Sociale Werkvoorziening Alphen 
Sociale Werkvoorziening Alphen (SWA) en het Park College in Alphen aan den Rijn zijn in juli 2016 gaan 
samenwerken om leerlingen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden in het behalen van een diploma 
of startkwalificatie.  
 

Hogeschool Rotterdam 
Het Instituut voor Sociale Opleidingen (ISO), Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs en het lectoraat 
Publieke Zorg en Preventie voor Jeugd hebben zich nauw met elkaar verbonden. Sinds 1 februari vormen zij de 
Leergemeenschap Focus op Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs. 
 

3.3. Economische meerwaarde 
 
De economische meerwaarde van Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs ligt met name in de 
werkgelegenheid die de organisatie biedt aan ruim 1300 medewerkers, meer dan 150 stagiaires in zorg en 
onderwijs en ca. 100 vrijwilligers. Onze jeugdzorg- en onderwijsactiviteiten zijn erop gericht om jeugdigen weer 
regisseur te laten worden van hun eigen leven en op het verwerven van een maatschappelijke en daarmee 
economisch relevante plek in de samenleving. Horizon Onderwijs zorgt er daarnaast voor dat jongeren diploma’s 
en certificaten behalen, waarmee zij zich een positie op de arbeidsmarkt kunnen verwerven. De bestedingen van 
Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs die ten goede komen aan de economie zijn terug te vinden 
in de jaarrekening. 

 

3.4. Duurzaam ondernemen 
 
De definitie van duurzame bedrijfsvoering die wordt gehanteerd is bedrijfsvoering die aansluit op de behoeften 
van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in 
gevaar te brengen. (VN-commissie Brundtland,1987). 
 
Het begrip ‘duurzaam ondernemen’ heeft feitelijk een milieu achtergrond en verwijst voornamelijk naar 
verantwoorde productieprocessen, terwijl maatschappelijk verantwoord ondernemen een sociale achtergrond 
heeft. De termen worden tegenwoordig door elkaar gebruikt. Ze staan beide voor het zoeken naar evenwicht 
tussen financieel economische resultaten, sociale belangen en het milieu, oftewel de drie P’s: profit, people en 
planet. De drie P’s worden geoptimaliseerd, zonder de balans ertussen te verliezen. Profit betekent voor 
Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs de maatschappelijke waardering voor onze zorg en de 
doelmatigheid waarmee wij onze middelen inzetten. Onze zorg voor People, mensen, is zowel intern, op ons 
eigen personeel, als extern, op de jeugdigen en hun familie die aan onze zorg en onderwijs zijn toevertrouwd en 
op de samenleving gericht. Planet betekent voor ons dat de zorg voor de natuurlijke leefomgeving wordt 
geïntegreerd in de bedrijfsvoering. Verder houdt Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs rekening 
met ‘groene alternatieven’, daar waar de kostenaspecten dit toestaan. Bij de vertaling hiervan naar de dagelijkse 
praktijk richt Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs n zich op vier thema’s: afvalscheiding en 
recycling, energiebesparende maatregelen, duurzaam inkopen en duurzaam huisvesten en bouwen. 
 

3.5. Maatschappelijke doelen 
 

Sidekicks 
Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs werkt met ‘sidekicks’. Dit zijn vrijwilligers die zich inzetten 
voor een jeugdige die verblijft op een zorglocatie of in een pleeggezin van Stichting Horizon Jeugdzorg en 
Speciaal Onderwijs. Die inzet is heel divers: van een ritje met de tram of een potje voetballen, tot het zoeken van 
een bijbaantje of gewoon een goed gesprek. Doel is dat de jeugdige iets onderneemt buiten de Horizonlocatie 
waar hij of zij woont, zodat ze het alledaagse leven kunnen ervaren. De samenleving verandert. Zelf 

Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bij controleverklaring 
d.d. 30 mei 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jaardocument stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs 2016   19 

verantwoordelijkheid nemen, meedoen en betekenis hebben voor anderen worden steeds belangrijker. 
Sidekicks die zich vrijwillig inzetten om jeugdigen een steuntje in de rug te geven, passen daar helemaal bij. 
Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs verzorgt de werving, selectie en matching van sidekick en 
jeugdige.  
 

Suriname 
Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs is al een aantal jaar betrokken bij de ontwikkeling van het 
speciaal onderwijs in Suriname. Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs heeft een overeenkomst 
met het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling in Suriname om een bijdrage te leveren aan de 
kwaliteitsverbetering van het speciaal onderwijs in Suriname. Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal 
Onderwijs ondersteunt het Bureau Speciaal Onderwijs (BSO) en het Bureau Curriculum van het Ministerie van 
Onderwijs bij het ontwikkelen van een deel van het curriculum voor het speciaal onderwijs in Suriname. Tevens 
participeert Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs in het opzetten van pilots t.b.v. arbeidstoeleiding, 
bijvoorbeeld een autowerkplaats, schilder- en timmerbedrijf, groen/tuinvoorziening en 
schoonheidssalon/nagelstudio. Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs ondersteunt bij het 
beschrijven van de leerlijnen, deskundigheidsbevordering geven aan docenten en expertise leveren op het 
gebied van didactiek, gedragsproblemen en gedragsstoornissen. Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal 
Onderwijs doet samen met Surinaamse partners twee UTSN Twinning projecten die ondersteund worden door 
het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het eerste is een project dat aansluit bij onze activiteiten in de afgelopen 
jaren. Met een aantal VSO scholen wordt gewerkt aan de ontwikkeling en praktische opzet van leerlijnen voor 
het Voortgezet Speciaal Onderwijs, waarbij nadrukkelijk ook het bedrijfsleven betrokken wordt. Het tweede 
project wordt samen met de WINgroep uitgevoerd in Nickerie en heeft tot doel de kennis bij docenten in het 
basisonderwijs omtrent zorgleerlingen met gedragsproblemen te vergroten, de vaardigheden om met deze 
problemen om te gaan te trainen en daarmee de grote schooluitval van zorgleerlingen terug te dringen.  
 

Sint Maarten 
Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs heeft een overeenkomst met het Ministerie van Justitie van 
Sint Maarten voor de ondersteuning bij de ontwikkeling van het Miss Lalie Center, een JJI/ JeugdzorgPlus 
instelling op Sint Maarten. Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs levert kennis en expertise op het 
gebied van jongeren in een justitiële omgeving en JeugdzorgPlus instelling. Er hebben in het afgelopen jaar 
wederzijdse werkbezoeken en diverse overleggen plaatsgevonden. Medewerkers van Stichting Horizon 
Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs hebben coaching on the job gedaan in Sint Maarten. Dit heeft geresulteerd in 
het neerzetten van niet alleen jeugddetentie, maar vooral ook een behandelcentrum voor jongeren. De 
behandeling kan vanuit justitie opgelegd worden. Het is voor Sint Maarten heel belangrijk om een eigen 
behandelcentrum te hebben; zodat jongeren niet in Nederland geplaatst hoeven te worden. Het is voor de re-
integratie en het voorkomen van vervreemding van groot belang dat jongeren in hun eigen omgeving behandeld 
en begeleid kunnen worden. Daarnaast zijn we dit jaar ook gevraagd mee te kijken naar de ontwikkeling van het 
speciaal onderwijs. Er zijn wederzijds bezoeken gebracht en er wordt een trainings- en uitwisselingsprogramma 
gemaakt. 
 

Balkan 
Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs heeft in samenwerking met The Knowledge Factory en de 
associatie Djeca bez granica trainingen gegeven aan orthopedagogen en psychologen van residentiële 
voorzieningen in de Balkan over het behandelen van trauma’s. EMDR was een belangrijk onderdeel van de 
training. De trainingen vonden plaats in o.a. Servië, Kroatië en Bosnië Herzegovina. De deelnemers zijn na de 
trainingen praktisch aan het werk gaan met de aangeboden methodieken en organiseren zelf intervisie. Zij 
kunnen daarbij online gebruik maken van de steun de Horizon trainers. 
 
De buitenlandprojecten van Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs worden mede gefaciliteerd door 
Stichting Gereformeerd Burgerweeshuis van Rotterdam en Stichting Steunfonds De Dreef. 
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4 Toezicht, bestuur en medezeggenschap 
 
4.1. Governance 
 
Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs hanteert de principes van de zorgbrede Governance code 
en van de Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs. De besturing van Stichting Horizon Jeugdzorg en 
Speciaal Onderwijs is ingericht conform het Raad van Toezicht-model en kent een Raad van Bestuur en een 
Raad van Toezicht. Sinds 2016 wordt de Raad van Bestuur van Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal 
Onderwijs gevormd door de Horizon bestuurder en de Stichting iHUB (in de persoon van haar bestuurder). De 
Stichting iHUB (voorheen stichting Horizon Holding) is een holding met verschillende werkmaatschappijen: 
Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs, Altra, De Opvoedpoli en De Nieuwe Kans. De Raad van 
Toezicht van de stichting iHUB houdt toezicht op Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs en de 
andere werkmaatschappijen. 
 
Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs heeft een klachtenprotocol voor medewerkers en een 
vertrouwenspersoon, die jaarlijks de bevindingen rapporteert aan Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. 
Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs heeft één dochterstichting, Horizon At Work, waarin de 
leerwerkbedrijven van Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs zijn ondergebracht. 
 

Taken Raad van Bestuur  
De Raad van Bestuur van de Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs is verantwoordelijk voor de 
statutair toegekende bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Daartoe houdt deze zich bezig met het 
strategisch beleid van Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs, de realisatie van de 
maatschappelijke doelstellingen waartoe Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs subsidie of omzet 
ontvangt, het bepalen van kaders waarbinnen de organisatie werkt, de verantwoording conform de afgesproken 
(wettelijke) kaders, personeelsbeleid, toetsen van de dagelijkse praktijk aan de vooraf afgesproken kaders en de 
continuïteit van de organisatie. De Raad van Bestuur van Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs is 
lid van het Bestuurscollege van iHUB. Het Bestuurscollege, bestaande uit de bestuurders van iHUB en de 
werkmaatschappijen, adviseert inzake het strategisch beleid en is belast met de dagelijkse besturing van de 
werkmaatschappijen. De interne werkverdeling en werkwijze van het Bestuurscollege is vastgelegd in het 
Reglement Raad van Bestuur en Bestuurscollege van de stichting iHUB. 
 

Taken Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht heeft conform de statuten de verantwoordelijkheid en bevoegdheid om toezicht te 
houden. Dit bestaat uit het werkgeverschap van de Raad van Bestuur van de stichting iHUB, toezicht houden op 
de mate waarin iHUB en de daaraan verbonden werkmaatschappijen erin slagen hun doelen te realiseren en het 
fungeren als klankbord van de Raad van Bestuur en het Bestuurscollege.  
 
De Raad van Toezicht ziet erop toe dat volgens vigerende wet- en regelgeving wordt gehandeld en 
besluitvorming plaatsvindt, dat er geen onaanvaardbare risico’s worden genomen en dat er voldoende rekening 
is gehouden met de belangen van alle betrokken partijen. De Raad van Toezicht onderkent het belang van 
interne en externe evaluatie en verantwoording. 
 
Naast het reguliere overleg met de Raad van Bestuur en het Bestuurscollege vindt de Raad van Toezicht het 
van wezenlijk belang om contact te hebben met directie en het management van de werkmaatschappijen en de 
medewerkers op de vele locaties. Er worden regelmatig werkbezoeken afgelegd, ook zonder aanwezigheid van 
de Raad van Bestuur of een lid van het Bestuurscollege. Verder zijn er door het jaar heen gezamenlijke hei-
dagen en strategiedagen en voert de Raad van Toezicht overleg met de ondernemingsraden, de 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraden en de cliëntenraden van de werkmaatschappijen.  
Het functioneren van bestuur en toezicht wordt getoetst aan de Zorgbrede Governance code en de Code Goed 
Bestuur in het Primair Onderwijs, waarbij transparantie voorop staat. De Raad van Toezicht werkt volgens een 
structurele jaarplanning en conform het Reglement Raad van Toezicht iHUB.  
 

Kwaliteit Raad van Toezicht 
In verband met de bestuurlijke fusie met stichting Altra is gekozen voor een nieuwe naam van de stichting 
Horizon Holding. Per 1 september 2016

 
is dit stichting iHUB geworden. Op dat moment is de samenstelling van 

de Raad van Toezicht veranderd en bestaat deze uit vier leden vanuit de Raad van Toezicht van Horizon 
Holding en vier leden vanuit de Raad van Toezicht van Altra. In de nieuwe samenstelling is uitgebreid gesproken 
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over de governance en de wijze van toezicht houden, o.a. onder leiding van de directeur van de NVTZ. De Raad 
van Toezicht heeft een Auditcommissie, een Remuneratiecommissie en een Commissie Kwaliteit en Veiligheid.  
De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks het eigen functioneren en doet dat tweejaarlijks onder leiding van een 
extern begeleider met expertise op het gebied van governance en toezichthouden. 
 

4.2. Verslag van de Raad van Toezicht  

De Raad van Toezicht is in 2016 elf keer bijeen geweest, waarvan twee keer in de nieuwe samenstelling als 
Raad van Toezicht van stichting iHUB. In alle vergaderingen is uitgebreid met de Raad van Bestuur en het 
Bestuurscollege van gedachten gewisseld over de ontwikkelingen op het gebied van de jeugdzorg en het 
speciaal onderwijs en over de uitvoering van het vastgestelde beleid. Naast de reguliere vergaderingen worden 
regelmatig strategiebijeenkomsten georganiseerd. In 2016 stonden deze vooral in het teken van het 
onderzoeken van de meerwaarde en het belang van de samenwerking en bestuurlijke fusie van Stichting 
Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs, Opvoedpoli en De Nieuwe Kans met Altra. 
 
Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs, Altra, de Opvoedpoli en De Nieuwe Kans hebben elkaar 
gevonden in de gezamenlijke ambitie om meerwaarde te creëren voor cliënten en het maken van doorbraken in 
de vernieuwing van zorg en onderwijs, waarbij de cliënt het uitgangspunt is. De vier werkmaatschappijen hebben 
de wens om hun krachten op het gebied van innovatie, onderzoek en kwaliteit te bundelen in 2016 nader 
onderzocht. De Raad van Toezicht kan zich vinden in de zienswijze dat alleen doorbraken en innovaties 
gerealiseerd kunnen worden wanneer de kwaliteit van de zorg en het onderwijs van zeer hoog niveau is. 
Daarvoor moeten de werkmaatschappijen kunnen bouwen op uitstekende informatievoorziening, een krachtig 
innovatieplatform en een sterke onderzoeksafdeling. Door de reeds opgebouwde expertise samen te voegen 
komt er meer slagkracht en ruimte om te groeien en te innoveren. De schaalgrootte maakt het mogelijk om dit 
tevens te faciliteren en financieren. Er kunnen op landelijk en regionaal niveau gesprekken gevoerd worden over 
bijvoorbeeld mogelijke veranderingen in inspectie- en toetsingskaders. Ook kan de samenwerking leiden tot een 
demping van de effecten van de bezuiniging en gemakkelijker toegang geven tot nieuwe opdrachtgevers. Door 
de samenwerking neemt het aantal scholen voor speciaal onderwijs onder één koepel behoorlijk toe. Dit biedt 
mogelijkheden tot vernieuwing in het kader van Passend Onderwijs, zeker in combinatie met jeugdzorg, 
waarvoor ruime expertise binnen de organisaties aanwezig is.  
 
In aanloop naar de bestuurlijke fusie heeft een due diligence onderzoek plaatsgevonden en een onderzoek naar 
de cultuurverschillen en –overeenkomsten binnen de vier werkmaatschappijen. Ook is er goed overleg geweest 
met de ondernemingsraden, medezeggenschapsraden en cliëntenraden. Op basis hiervan en de inhoudelijke 
meerwaarde voor alle partijen heeft de Raad van Toezicht ingestemd met de bestuurlijke fusie.  
 
De Raad van Toezicht heeft goed invulling kunnen geven aan haar taakgebieden: toezichthouden, fungeren als 
klankbord en sparringpartner en het uitvoeren van het werkgeverschap van de Raad van Bestuur. De Raad van 
Bestuur en het Bestuurscollege hebben een open inkijk gegeven in alle organisaties en de innovaties op het 
iHUB Ontwikkelplein. Er is tijdens de vergaderingen, naast het fusietraject, o.a. uitgebreid gesproken over het 
meerjarenbeleid en het transformatieplan van Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs. Door het 
krimpende budget voor residentiële zorg moeten ingrijpende keuzes gemaakt worden, die extra ingewikkeld zijn 
omdat er wel veel vraag blijft bestaan naar residentiële zorg en Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal 
Onderwijs daardoor te maken heeft met overbezetting. Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs heeft 
dit dilemma goed besproken met de Raad van Toezicht. 
 
De Raad van Toezicht heeft in 2016 op verschillende momenten gesproken met de Ondernemingsraad, de 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, de Pleegouderraad en de Jongerenraad, zowel met als zonder 
de aanwezigheid van de directieraad. Tevens zijn werkbezoeken gebracht aan diverse zorg- en 
onderwijslocaties en hebben een aantal leden de eerste iHUB bijeenkomst met jongeren en ouders bijgewoond. 
 
De Raad van Toezicht heeft de begrotingen en jaarplannen voor 2016 van Stichting Horizon Jeugdzorg en 
Speciaal Onderwijs, Opvoedpoli en De Nieuwe Kans, alsmede de jaarrekeningen en bestuursverslagen 2015 
goedgekeurd en vastgesteld. In haar vergadering heeft de Raad van Toezicht de klasse voor de WNT 
vastgesteld op klasse V. De jaarrekeningen zijn besproken in aanwezigheid van de accountant.  
 
De auditcommissie is vier keer bijeen geweest en heeft de begrotingen, managementletters, jaarrekeningen en 
maandrapportages besproken met de bestuurders en waar gewenst ook met de accountant. De auditcommissie 
heeft de Raad van Toezicht tijdens de Raad van Toezicht vergaderingen geïnformeerd en geadviseerd. 
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De remuneratiecommissie is eenmaal bijeen geweest en heeft een functionerings- en beoordelingsgesprek 
gevoerd met de bestuurder.  
 
De kwaliteitscommissie zorg en onderwijs is tweemaal bijeen geweest en heeft met de bestuurder en de 
kwaliteitscontroller gesproken over de behandeling en het onderwijs binnen Stichting Horizon Jeugdzorg en 
Speciaal Onderwijs. Tevens worden de audits en inspectierapporten besproken. Onderwerpen zijn o.a. kwaliteit 
en veiligheid, de directiebeoordeling, de genomen maatregelen en het resultaat daarvan, klachten van cliënten, 
het voorkomen van seksueel misbruik en eventuele signalen van seksueel misbruik. 
 
De Raad van Toezicht van Horizon bestond van 1 januari tot 31 augustus 2016 uit de volgende leden: 
 
Mevr. D.M.C. Pronk, voorzitter 
Directeur Presens aan ‘t IJ 
Directeur Gingermood Coachmatchers 
Directeur Radius Nederland 
Nevenfuncties: 

- Voorzitter Raad van Toezicht Radiotherapiegroep 

- Voorzitter bestuur Stichting Steunfonds De Dreef 
 

Mevr. L.M. Huizer, vice-voorzitter 
Nevenfuncties: 

- Voorzitter Stichting Floravontuur Promotie Zoetermeer 
 

Mevr. W.M. Kamphorst, lid 
Projectmanager, Directie & Control, gemeente Lochem  
Nevenfunctie: 

- Lid bestuur Stichting Steunfonds De Dreef 

- Penningmeester Bestuur Toonkunst Zutphen e.o.  

- Lid bestuur Stichting Vrienden Toonkunst Zutphen e.o. 
 
Dhr. J. Kweekel, lid 
Lid College van Bestuur van de STC-Group 
Nevenfuncties: 

- Lid Hoofdbestuur KVLO (Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding ) 

- Lid Bestuur Stichting Gereformeerd Burgerweeshuis van Rotterdam 
 
Dhr. J.W. Jurg, lid 
Hoofd Communicatie en Marketing, Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten 
Nevenfuncties: 

- Docent Academie voor Wetgeving  

- Docent Academie voor Overheidsjuristen 

- Docent Beleidsacademie Ministerie van Veiligheid en Justitie 

- Vennoot Jurg & Wekking Training en Advies 
 
Dhr. V.G. Smink, lid 
Officier van Justitie Arrondissement Oost-Nederland 
Nevenfuncties:  

- Lid bestuur Stichting Steunfonds de Dreef 

- Lid Bestuur Stichting Gereformeerd Burgerweeshuis van Rotterdam 

- Lid bestuur Stichting Vluchtelingenwerk Almelo 

 
De Raad van Toezicht van Stichting iHUB bestond van 1 september tot 31 december 2016 uit de 
volgende leden: 
 
Mevr. D.M.C. Pronk, voorzitter 
Dhr. J. Kweekel, lid 
Dhr. J.W. Jurg, lid 
Dhr. V.G. Smink, lid 
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Dhr. F.C. Bakker, vicevoorzitter 
Voorzitter Raad voor de Rechtspraak 
Nevenfuncties: 

- Voorzitter raad van toezicht Hogeschool Leiden 

- Lid bestuur (gelieerde) stichtingen Het Dorpshuis en Vanouds het jeugdhuis te Bloemendaal 

- Lid raad van advies College voor de rechten van de mens 

- Lid raad van advies Nederlands Arbitrage Instituut 

- Tot 31.8.2016 Voorzitter raad van toezicht Stichting Altra 
 
Mevr. T.M.W.A. van den Hurk, lid 
Voorzitter raad van bestuur Marga Klompé  
Nevenfuncties 

- Lid raad van toezicht en audit commissie van Amerpoort  

- Directeur en adviseur THC BV (Dutch senior care in China) 

- Tot 31.8.2016 Vicevoorzitter raad van toezicht Stichting Altra 
 

Mevr. P. Laseur, lid 
Rector / bestuurder van het SIVOG (Stichting Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs in het Gooi) 
Nevenfuncties 
- Tot 31.8.2016 Lid raad van toezicht Stichting Altra 
 
Dhr. P.H. van der Laan, lid 
Bijzonder hoogleraar reclassering Vrije Universiteit  
Senior onderzoeker Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) 
Directeur Amsterdam Law and Behavior Institute (A-LAB) Vrije Universiteit 
Nevenfuncties: 
- Lid Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) 
- Lid Klachten Adviescommissie Inspectie voor de Gezondheid en Jeugd 
- Lid Sociaal Wetenschappelijke Raad KNAW  
- Lid Maatschappelijke Adviesraad Gevangenenzorg Nederland 
- Voorzitter Klankbordgroep Adolescentenstrafrecht 
- Lid Klankbordgroep Alcoholmeter 
- Diverse begeleidingscommissies onderzoek 
- Tot 31.8.2016 Lid raad van toezicht Stichting Altra 
 
Nevenfuncties worden besproken met de Raad van Toezicht en het Bestuurscollege en getoetst op mogelijke 
belangenverstrengeling. Indien belangenverstrengeling aan de orde is, wordt de nevenfunctie niet aangegaan of 
beëindigd. 
 

Bezoldiging Raad van Toezicht  
De bezoldiging van de toezichthouders is getoetst aan de WNT en valt binnen de door de Raad van Toezicht 
vastgestelde klasse V. De bezoldiging bedraagt 15% resp. 10% van het salaris van de bestuurder voor de 
voorzitter resp. de leden van de Raad van Toezicht.  
 

4.3. Raad van Bestuur en Directieraad 
 

De Raad van Bestuur van Horizon bestond van 1 januari tot 31 augustus 2016 uit: 
 
Dhr. J.J. du Prie, voorzitter 
Nevenfuncties: 

- Bestuurder Opvoedpoli 
 
Mw. K. Schotel-van der Veer, directeur zorg en onderwijs 
Nevenfuncties: 

- Voorzitter ForCa (Forensisch Consortium Adolescenten)  
- Bestuurslid Ouderschap Blijft 

 
Dhr. N.C. van Tent, directeur financiën 
Nevenfuncties: 

- Penningmeester Theater de Omval in Diemen 
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- Lid Raad van Toezicht Krux Amsterdam 
- Penningmeester Stichting Theater de Engelenbak Amsterdam 

 
De Raad van Bestuur van Horizon bestond van 1 september tot 31 december 2016 uit: 
 
Mw. K. Schotel-van der Veer, bestuurder 
Nevenfuncties: 

- Voorzitter ForCa (Forensisch Consortium Adolescenten)  
- Bestuurslid Ouderschap Blijft 

 
Stichting iHUB (vertegenwoordigd door J.J. du Prie), bestuurder 
Nevenfuncties worden besproken met de Directieraad en getoetst op mogelijke belangenverstrengeling. Indien 
belangenverstrengeling aan de orde is, wordt de nevenfunctie niet aangegaan of beëindigd. 
 
De bezoldiging van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de remuneratiecommissie van de Raad van 
Toezicht en getoetst aan de WNT.  

 

4.4. Medezeggenschap 
 

Ondernemingsraad 
De samenstelling van de OR is in 2016 – door vertrek van een OR-lid - gewijzigd. Aangezien er in 2017 weer 
OR-verkiezingen plaatsvinden is besloten de vacature niet tussentijds in te vullen. De OR wordt parttime 
ondersteund door een ambtelijk secretaris. 
 
Het overleg tussen de bestuurder en de OR (waarbij ook hoofd HRM aanwezig is) heeft in 2016 negen keer 
plaatsgevonden conform een vooraf opgesteld rooster. Eén keer is – op verzoek van de OR – extra overlegd. De 
10 overleggen hebben, zoals ook de afgelopen jaren, in een prettige en open sfeer plaatsgevonden. Vanaf begin 
2016 is de nieuwe bestuurder van Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs, mw. Krijnie Schotel, ook 
aanwezig bij de overlegvergaderingen en is gestart met een geleidelijke overgang op OR-gebied door Krijnie 
Schotel en Hans du Prie. Vast agendapunt voor de OR is geweest: reductie ziekteverzuim. 
 
Rode draad in de overleggen in 2016 tussen OR en bestuurder zijn de nieuwe holding, innovatie en 
transformatie. Andere financiers dwingen tot andere maatregelen en bezuinigingen. Dat betekent dat er binnen 
Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs onzekere tijden aankomen en medewerkers kunnen worden 
geconfronteerd met een mogelijk ontslag. De OR heeft het hele jaar door de bestuurder gewezen op de 
noodzaak om met medewerkers te communiceren en oog/begrip te hebben voor emoties die opspelen bij ‘slecht 
nieuws’. 
De OR heeft in 2016, 5 adviesaanvragen ontvangen. Het betreft hier de volgende aanvragen: 

 Bestuurlijke fusie Altra 

 Sluiting Projectgezinnen 

 Aanbesteding Alphen 

 Kopadviesaanvraag samenwerking ondersteunende diensten 

 Verhuizing c.q. herinrichting De Vaart en Hestia. 
Op de eerste drie adviesaanvragen heeft de OR, na uitvoerig overleg met de bestuurder, positief geadviseerd. 
De laatste twee zijn in de fase van afronding van het definitieve advies. De instemmingsaanvraag 
‘Klokkenluidersregeling’, ontvangen in december 2016, is nog in behandeling.  
 
Overige besproken punten met de bestuurder zijn onder meer de uitkomst van het MTO, Werkkostenregeling, 
wijzigingen in het MT van Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs, stand van zaken Droom Horizon, 
werkdocument ombouw Parkcollege, aanbesteding Alphen, nieuw Sociaal Plan, etc. Er is contact geweest met 
de Raad van Toezicht. Leden van de OR hebben bij het merendeel van de ‘roadshow’ van de bestuurder acte 
de presence gegeven. Tijdens deze ‘roadshow’ zijn door de bestuurder scenario’s en toekomstplannen voor alle 
disciplines binnen Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs aan de orde gesteld. De OR is aanwezig 
geweest bij de lancering van het ontwikkelplein en bij informatiebijeenkomsten in het MKT. Met de vakbonden is 
gesproken over steun en inbreng van de organisatie aan vakbondsleden van Stichting Horizon Jeugdzorg en 
Speciaal Onderwijs. De OR heeft de begroting 2016 ontvangen en met de bestuurder besproken. Dat geldt ook 
voor de managementrapportages 2016.  
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In 2016 is gestart met bijeenkomsten waarbij de medezeggenschapsorganen van de vier fusie organisaties met 
elkaar overleggen en de nieuwe medezeggenschap binnen iHUB aan de orde komt. Bij een aantal van deze 
bijeenkomsten zijn ook de bestuurders van de organisaties aanwezig. In december 2016 heeft de OR een 2 
daagse training gevolgd die in het kader stond van WOR, behandelen adviezen, etc. Het OR-jaarverslag dient 
als verantwoording naar de achterban. Externe notulen worden tweewekelijks geplaats op intranet van Stichting 
Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs.  
 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
De GMR is gekozen door de MR-en van de Horizon scholen, volgens een, tussen de bestuurder en GMR 
overeengekomen, indeling. Het is dit jaar helaas nog niet gelukt, ondanks dat dit als aandachtspunt voor 2016 
op het programma stond, ouders te enthousiasmeren deel te nemen in de oudergeleding van de GMR. Dit blijft 
een aandachtspunt voor 2017. De bestuurder heeft in 2016 vijf overleg vergaderingen gehad met de GMR; 
hierbij sluit de manager HRM ook aan. De GMR heeft positief gereageerd op de volgende advies- en 
instemmingsaanvragen: dit betrof de bestuurlijke fusie Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs, 
Opvoedpoli, Altra en de Nieuwe kans, kopadvies aanvraag Servicecentrum, het vakantierooster, het 
vervangingsbeleid en het schoolplan.  
 
Met de GMR is uitgebreid gesproken over de lopende zaken binnen Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal 
Onderwijs en in het bijzonder: de uitkomsten van het medewerkers onderzoek, het werven van docenten, beleid 
informatievoorziening, bewegingen in passend onderwijs, het nieuwe inspectiekader en het nieuwe functiehuis.  
 
Tevens heeft de GMR gesproken met de Raad van Toezicht en zijn zij aanwezig geweest op een gezamenlijke 
medezeggenschapsbijeenkomst van alle vier de werkmaatschappijen binnen iHUB.  

 
Cliëntenraden en Expertpanel 
Binnen Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs worden ouders en jongeren uitdrukkelijk uitgenodigd 
deel te nemen aan cliëntenraden, jongerenraden, (pleeg)ouderraden, leerling-raden en 
medezeggenschapsraden. Er zijn cliënten- en jongerenraden actief op de locaties De Vaart, Harreveld, 
Rijnhove, Bergse Bos en MKT Oostvoorne en binnen Pleegzorg. Adviezen worden gevraagd en ongevraagd 
gegeven. Daarnaast wordt aan cliënten en hun ouders regelmatig gevraagd hun medewerking te verlenen aan 
trainingen voor onze medewerkers die worden verzorgd door de Horizon Academie. Er zijn jongeren getraind en 
opgeleid als ‘ambassadeur’, wat wil zeggen dat zij een speciale status krijgen en bijvoorbeeld uitgenodigd 
worden om aanwezig te zijn en mee te doen aan het gesprek wanneer hun locatie bezocht wordt door 
bezoekers van buitenaf of als ergens een presentatie over de hulpverlening gegeven wordt. Ook worden leden 
van de cliënten(ouder)raad regelmatig uitgenodigd om gezamenlijk met de directie overleg te hebben met onze 
financiers, ambtenaren en politici.  
 
In 2016 is het expertpanel steeds meer een begrip geworden. Het expertpanel bestaat uit ruim 20 ouders met 
een of meerdere kinderen op een zorg- of onderwijslocatie van Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal 
Onderwijs. Met het expertpanel wil Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs inzicht krijgen in de 
leefwereld van gezinnen en heeft als doel om met elkaar overstijgende vraagstukken op het gebied van 
jeugdzorg en speciaal onderwijs te bespreken. Vraagstukken zoals de verdeling van verantwoordelijkheden 
tussen school/leefgroep en ouder, hoe kijkt men aan tegen veiligheid, en de ‘service’ vanuit Stichting Horizon 
Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs zijn belangrijke elementen waar bepaalde verwachtingen aan zijn gekoppeld. 
Door met de ouders in gesprek te gaan worden deze verwachtingen ook bij hen getoetst.  
 
In 2016 is het expertpanel 7 x bij elkaar gekomen en zijn er thema’s behandeld zoals succesverhalen, de ideale 
situatie rondom jeugdzorg en onderwijs, samenwerking binnen het expertpanel maar ook samenwerking buiten 
Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs en hoe kijkt het expertpanel aan tegen bepaalde processen 
binnen Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs. In het kader van samenwerking was er op één 
expertpanelbijeenkomst, de Kinderombudsman, mensen uit wijkteams en de mensen uit de gemeente aanwezig, 
om te brainstormen over nieuwe initiatieven waar Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs mee bezig 
is. Ook zijn afgelopen jaar er enkele ouders als ervaringsdeskundige mee gegaan naar netwerkbijeenkomsten 
die georganiseerd zijn door andere zorgaanbieders en/of door gemeenten.  
 
Naast het expertpanel is er in 2016 een afgeleide van het expertpanel opgericht: het ouderpanel pleegzorg. Dit 
panel bestaat uit ouders van wie de kinderen (deels) in pleeggezinnen zijn geplaatst. Met dit panel, dat 1x per 
kwartaal bij elkaar komt, worden ook thema’s besproken die relevant zijn voor pleegzorg zoals wat zou anders 
kunnen ten aanzien van contacten tussen natuurlijke ouders en pleegouders waarbij het belang van hun kind 
altijd voorop staat.  
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In 2017 worden de bestaande panels verder geïntensiveerd en zijn er plannen om een expertpanel van de 
jeugdigen op te richten. Ook zijn er plannen om de expertpanelleden op te leiden, om ze daadkrachtig te laten 
zijn als volwaardige gesprekpartner. 
 

Cliëntparticipatie zorglocaties 
Anker en Prisma Harreveld 
De jongerenraad van Anker-Prisma is een redelijk actieve jongerenraad die een acht keer heeft vergaderd. Door 
de zeer wisselende populatie van complexe jongeren is het lastig om de jongerenraad kwalitatief te verbeteren. 
Eén van de thema’s die zijn besproken is het rapport van de Kinderombudsman. Besproken is of het thema 
‘omkopen’ zich ook op de locatie Anker/Prisma afspeelt, de uitkomst hiervan is dat dit niet het geval is.  
 
In 2016 is gestart met de vorming van een cliëntenraad en is er één bijeenkomst in kleine formatie gehouden, 
met als thema’s; doel en kadering. In 2017 is het plan op volle sterkte door te gaan inclusief de locatiedirecteur. 
Thema’s voor 2017 zullen zijn; jaarplanning, participatie, inhoud, vertegenwoordiging en financiën. 
 
Rijnhove Alphen aan den Rijn 
Op Rijnhove is een uitstekend functionerende jongerenraad actief. Om lid te worden van de jongerenraad 
moeten jongeren solliciteren bij hun leefgroep. De leefgroep selecteert het lid van de jongerenraad op basis van 
hun motivatie. De jongerenraad vergadert eenmaal per maand onder leiding van een begeleider. Jongeren 
krijgen voor hun betrokkenheid en aanwezigheid bij de vergaderingen, en ook andere bijeenkomsten, een 
passende vergoeding. 
In 2016 zijn onder andere de volgende onderwerpen besproken: Jeugd Welzijns Beraad - samenwerking met 
andere jongerenraden, interne school, leefklimaatonderzoek, open dag en afsluiting van het schooljaar. Tijdens 
de vergaderingen is er altijd een werkbegeleider aanwezig. Er wordt naar gestreefd dit steeds weer een andere 
werkbegeleider te laten zijn zodat de werkbegeleiders goed contact houden met de jongerenraad en hun 
begeleider. Op uitnodiging wordt de aanwezigheid van een manager, lid van de directieraad of zelfs een 
afvaardiging van de Raad van Toezicht altijd op prijs gesteld. 
De jongerenraad is verder actief in tal van bijeenkomsten in de regio waar speciale thema’s besproken worden. 
Tot slot is de jongerenraad aangesloten bij het Jeugd Welzijns Beraad. Deze raad vertegenwoordigt namens 17 
instellingen in midden en zuid Nederland de jongeren die verbonden zijn aan de Jeugdhulpverlening. Vanuit het 
JWB worden diverse initiatieven en bijeenkomsten georganiseerd waar de jongerenraden nauw bij betrokken 
zijn. 
 
Hoewel de cliëntenraad goed gefaciliteerd is, is het lastig om nieuwe aanmeldingen te ontvangen van ouders om 
zitting te nemen in de cliëntenraad. De huidige leden zijn trouw, ook als hun kinderen niet meer aan Rijnhove 
verbonden zijn, blijven zij zich vaak inzetten voor de belangen van jongeren en hun ouders. De cliëntenraad van 
Rijnhove heeft een vaste begeleider en een secretaresse voor de notulen. De cliëntenraad komt ongeveer zes 
maal per jaar bijeen.  
Thema’s en activiteiten die spelen binnen Rijnhove kunnen in extra bijeenkomsten resulteren. Tijdens deze extra 
bijeenkomsten staat veelal de medezeggenschap centraal of vergaderen ouders en jongeren bijvoorbeeld 
gezamenlijk met de directeur van de locatie. Onderwerpen waarover gesproken wordt zijn: de jaarplanning, het 
jaarverslag, de begroting, de lopende thema’s binnen Rijnhove en het Park College, de oprichting van de 
Holding iHUB, de plannen rondom de interne school en het leefklimaat op de groepen. Verder is er gesproken 
over de komst van statushouders op het terrein, in het kader van social return, en is er door leden van de 
cliëntenraad actief meegewerkt aan de oprichting van het expertpanel van Stichting Horizon Jeugdzorg en 
Speciaal Onderwijs. 
 
Bergse Bos en MKT Oostvoorne 
De gezamenlijke cliëntenraad MKT en Bergse Bos is in 2016 vijf keer bij elkaar geweest. Tevens heeft de 
cliëntenraad in het najaar van 2016 de training Kleurkracht gedaan bij de Horizon Academie. Vier ouders en drie 
Horizonmedewerkers hebben gewerkt aan de verbetering van de onderlinge samenwerking. Thema’s in 2016 
waren o.a. overdracht en communicatie op verschillende niveaus, innovaties bij Stichting Horizon Jeugdzorg en 
Speciaal Onderwijs en op de locaties, mailbox en emailadres voor de ouderraad, nieuwe methodiek Master!, 
uitwerking BoXwerk en jaarplanning. 
 
De kinderraad in  MKT Oostvoorne is in 2016 tien keer bij elkaar geweest. Thema’s die zijn besproken betreffen 
o.a. de transitie uitgelegd voor kinderen, onderhoud en inrichting van het terrein, met elkaar samen leven en 
gedrag, social media en computers en besteden van de vrije tijd. 
 

Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bij controleverklaring 
d.d. 30 mei 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jaardocument stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs 2016   27 

De kinderraad op de locatie is Berge Bos is één keer in de twee weken bij elkaar gekomen. Er zijn in de loop van 
het jaar diverse onderwerpen en thema’s behandeld. O.a. aanschaf speeltoestellen en met name wat de wensen 
waren van de kinderen i.r.t. de speeltoestellen. Andere thema’s waren de sfeer op Bergse Bos en hoe we die 
kunnen verbeteren en waarom lopen kinderen weg. Hoe kun je anderen helpen, hoe kun je proberen niet mee te 
gaan in negatief gedrag van anderen. Er is met de kinderen gesproken over hun rol als lid van de kinderraad en 
samen met hen bedacht hoe, waar en op welke manier ze zich meer kunnen profileren. Er liggen diverse 
voorstellen. Verder zijn meer going concern zaken besproken zoals zakgeld, kleedgeld, groepsregels etc. 
 
De Vaart en Hestia 
Op De Vaart is de jongerenraad actief. De raad is in 2016 negen keer bijeengekomen, de 
overlegfrequentie is één keer per maand en de raad is als volgt samengesteld.  

 Afgevaardigde van de leefgroepen Artemis, Nike, Poseidon, Zephyros en Zeus, Hand in Hand, 
Tyche en Thaleia.  

 Jongerenraadondersteuners  

 Afdelingscoördinator De Vaart (op verzoek) 

 AfgevaardigDe Vaart College (op verzoek) 

 Locatiedirecteur (op verzoek) 
 
In de bespreking komen diverse onderwerpen aanbod zoals: kleed- en zakgeld, wijze van bejegening, 
buitenmomenten, TV tijden, WIFI, schoolpauze, kwaliteit eten, activiteiten intern en extern, rookbeleid en 
invulling van de jongerenraad. Alle besprekingen worden vastgelegd in de notulen. De 
jongerenraadondersteuners bereiden de vergaderingen voor en stellen de agenda op. Ook kunnen er 
agendapunten vanuit het management worden opgegeven. Tevens wordt onderwijs (Vaart College) 
besproken, hiervoor worden ook roulerend gasten/docenten uitgenodigd. Tijdens de vergadering kunnen 
jongeren die dit willen, de vergadering voorzitten. Tijdens de vergadering wordt er door de ondersteuners 
genotuleerd en feedback gegeven op de punten die ter sprake komen.  
Alle acties die niet tijdens de vergadering opgepakt kunnen worden, zetten de jongerenraadondersteuners 
uit naar de betreffende medewerker(s). Dit kunnen afdelingscoördinatoren zijn, docenten, een PMA of 
PMB-er. De terugkoppeling wordt gegeven in een eerstvolgende bespreking. Vanuit de jongerenraad kun 
je als afgevaardigde ook deelnemen aan evenementen of bijeenkomsten die extern georganiseerd 
worden. Dit soort evenementen wordt begeleidt door de jongerenraadondersteuners. In 2016 is geprobeerd 
om in Hestia/Hestia collega een jongerenraad te starten. 
 
Pleegzorg 
De afdeling pleegzorg kent een jongerenraad, een ouderklankbordgroep en een pleegouderraad. De jongeren 
van de jongerenraad hebben in 2016 vijf bijeenkomsten gehouden waarin zij inhoudelijke thema’s hebben 
besproken. Tijdens één bijeenkomst was de directeur aanwezig en zijn de jongeren met haar in gesprek 
geweest over de speerpunten. In 2016 zijn de volgende inhoudelijke onderwerpen aan bod gekomen; hoe 
jongeren betrokken kunnen worden aan het begin van matching van een jongere aan pleeggezin; 18 plus wat 
dan? Of je dan nog bij je pleeggezin kan blijven wonen; inzage in dossier - hoe is dit geregeld; rechten/plichten 
van jongeren in de jeugdzorg in het algemeen.  
 
De jongerenraad heeft contacten met andere cliëntenraden, JongWijs, het Jeugdwelzijnsberaad. Eens per jaar 
heeft de jongerenraad contact met de pleegouderraad. Een aantal jongeren van de jongerenraad heeft 
deelgenomen aan een onderzoek van het Nederlands Jeugd Instituut: ‘Op weg naar verbetering van de 
pleegzorg’. Een aantal jongeren is aanwezig geweest bij de pleeggezindag van Stichting Horizon Jeugdzorg en 
Speciaal Onderwijs om reclame te maken en om de zichtbaarheid van de jongerenraad te vergroten. Verder is 
de jongerenraad aanwezig geweest bij de lancering van de app ‘Mijn andere thuis’. 
 
Bij Horizon Pleegzorg is sinds 2014 een ouderklankbordgroep actief. Deze heeft in samenwerking met Stichting 
Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs in juni 2015 een enquête uitgezet naar ouders. Daarin is bij hen de 
behoefte gepeild naar bijvoorbeeld lotgenotencontact en themabijeenkomsten. Ook is geïnformeerd of ouders 
een rol voor zichzelf zagen weggelegd in de ouderklankbordgroep. De uitkomst van deze enquête heeft onder 
meer geleid tot een lotgenotenmiddag met lunch in oktober van 2015. Het streven is om vanaf nu twee maal per 
jaar een lotgenoten bijeenkomst te organiseren. Begin 2016 zal de ouderklankbordgroep tevens in gesprek gaan 
met Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs inzake het expertpanel.  
 
POR Horizon (POR betekent PleegOuderRaad) heeft in 2016 maandelijks vergaderd. Om de maand was dat 
met het management van pleegzorg en één keer met de bestuurder van Stichting Horizon Jeugdzorg en 
Speciaal Onderwijs. Onderwerpen die tijdens deze bijeenkomsten aan de orde kwamen: ontmoetingsavonden 
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voor pleegouders in eigen woonplaats georganiseerd gezamenlijk met CJG. Deze avonden waren succesvol, 
daarom worden ze in 2017 voortgezet. Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs heeft in 2016 een 
concept handboek gemaakt, waarin alle rechten en plichten van pleegouders worden gesteld. POR is blij met 
het resultaat, in 2017 wordt het verder gecommuniceerd. POR wordt regelmatig gevraagd door Stichting Horizon 
Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs, OR en jongerenraad om mee te denken in zaken als efficiënt omgaan met de 
middelen, klachten, beleid en belangen. POR neemt deel aan de LOPOR, het landelijk overleg van alle 
PORREN. POR is gestart in 2016 met volgen van een training Persoonlijk Meesterschap op basis van het 
gedachtegoed van Covey. Dit thema zal Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs gaan verwerken in 
de scholing en training van pleegouders. De POR heeft 2 uitvragen gedaan bij de klankbordgroep (42 leden, 
pleegouders van Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs); pleegzorg versus onderwijs en regionale 
ontmoetingsavonden. Er zijn enkele langstzittende POR leden die in 2016 hebben aan gegeven dat ze gaan 
stoppen met het werk voor de POR. 
 

Cliëntparticipatie Onderwijslocaties 
De onderwijslocaties van Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs zijn verdeeld in vier categorieën: 
SO, VSO praktijkonderwijs, VSO diplomagericht en SO/VSO Onderwijs/zorg voor de scholen verbonden aan de 
residentiële locaties van Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs. 
 

SO: Mr. Schats, Gelinckschool en Parkschool SO 
Op de Gelinckscholen in Oostvoorne, Spijkenisse en Schiedam en op de beide locaties van Mr. Schats is een 
MR actief en in een aantal MR-en zijn ook de ouders vertegenwoordigd. Elke MR heeft op zijn beurt weer 
contacten met de GMR. 
Een aantal schoollocaties heeft een gezamenlijke MR, dit verstevigt de samenwerking. De thema’s zijn ook 
gelijk. De MR heeft het afgelopen jaar zijn steentje bijgedragen aan de invoering van het nieuwe CAO. De 
invoering van het overlegmodel is hier een direct resultaat van geweest. Inmiddels wordt de eerste evaluatie 
daarvan al weer gepland.  
 
Op de scholen is tevens een leerlingenraad actief. In 2016 is met de leerlingenraden gesproken over 
sponsoracties, de activiteiten op de school, samenwerken en dergelijke. Iedere leerlingenraad staat onder 
leiding van een medewerker van de school. 
 
Medezeggenschapraad en leerlingenraad VSO 
Alle afvaardigingen van de deel-MR van de VSO locaties hebben deelgenomen aan de MR praktijkonderwijs en 
de MR diplomagericht onderwijs. Deze Medezeggenschapsraden zijn zes tot acht keer bij elkaar gekomen. 
Zowel personeelsleden als ouders zijn vertegenwoordigd in de MR. De leerlingenraden van de Schreuder 
Colleges, Park College en het E-team van het Educatief Centrum zijn eveneens meerdere keren 
bijeengekomen. Binnen de JeugdzorgPlus voorzieningen zijn de leerlingen georganiseerd in een jongerenraad, 
die maandelijks bijeenkomt onder leiding van zorg en onderwijs. Besproken zaken zijn zowel van 
organisatorische (lunchaanbod pauze, inrichting plein en uitjes), onderwijsinhoudelijke (ontwikkeling van 
onderwijs, veiligheid op school) als van algemene aard (personeel en communicatie).  
 
VSO diplomagericht: Park College Dordrecht, Schreuder College Slinge, Schreuder College Taborstraat, Kesper 
College en OOV 
 
Park College Dordrecht 
Zowel personeelsleden als ouders zijn vertegenwoordigd in de MR.  
 
De leerlingenraad van het Park College Dordrecht  is vier keer bijeengekomen. Besproken zaken zijn zowel van 
organisatorische (lunchaanbod pauze, inrichting plein, schoolreis, kluisjes en uitjes), onderwijsinhoudelijke 
(ontwikkeling van onderwijs, veiligheid op school) als van algemene aard (personeel en communicatie).  
 
Schreuder College Slinge 
Alle afvaardigingen van de MR van VSO diplomagericht hebben deelgenomen aan de MR diploma gericht 
onderwijs. Deze MR is zes keer bij elkaar gekomen. Zowel personeelsleden als ouders zijn vertegenwoordigd in 
de MR. Vaste agendapunten de nieuwe cao, de start van het schooljaar en de begroting van locatie.  
 
De leerlingenraad van het Schreuder College locatie Slinge is zes keer bijeengekomen. De vaste agendapunten 
van leerlingenraad zijn; notulen, mededelingen, commissies en veiligheid. Verder worden alle 
onderwijsinhoudelijke zaken besproken.  
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Schreuder College Taborstraat 
De leerlingenraad komt één keer in de maand bijeen. Daarnaast kunnen de leerlingen indien nodig extra tijd en 
ruimte krijgen ter voorbereiding van de vergadering. Elk schooljaar wordt gestart met scholing van de 
leerlingenraad door de vakbond, hier zijn geen leerkrachten bij aanwezig. Leerlingen hebben dit tot nu toe als 
erg plezierig ervaren. 
 
Besproken onderwerpen MR: schoolveiligheid, schoolreglement, pestprotocol; buddy voor gepeste leerlingen, 
dance4life, kleding ophalen voor vluchtelingen, keuze schoolreis, voorwaarden buitenlandreizen van de diverse 
klassen, wel of niet deelnemen aan activiteiten van school, herindeling schoolplein, gesprek architect 
betreffende uitbreidingsplannen school, aanschaf klachten/ideeënbusje (hangt in de gang, in beheer bij de 
leerlingenraad), BoXwerk, respect voor religie/verwachtingen t.a.v. gedrag personeel/leerlingen/ouders en 
telefoon/ICT gebruik op school.  
 
Elk jaar helpen ouders met de Kerstviering. Er worden thema-avonden georganiseerd voor ouders, waarbij er 
een goede opkomst is. Er zijn workshops waar ouders aan meewerken, denk aan; het gesprek aangaan met 
leerlingen betreffende radicalisering. Ouders bieden stagemogelijkheden aan. In het ouderpanel van Stichting 
Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs heeft 1 ouder zitting. 
 
OOV 
Op de OOV-MHR (Midden Holland Rijnland) zijn er geen jongerenraden. De leerlingen volgen namelijk slechts 
tijdelijk onderwijs bij de OOV’s en blijven ingeschreven op de school van herkomst. Het afgelopen jaar is er op 
de locatie Schoonhoven een ouderavond geweest, die door alle ouders is bezocht. Dit schooljaar zijn er 117 
leerlingen begeleid verspreid over de drie locaties van de OOV-MHR. Elke leerling heeft daarbij globaal om de 8 
weken een gesprek met ouders en andere betrokkenen.  

 
VSO Praktijkonderwijs: Schreuder College Villeneuvestraat en Educatief Centrum 
 
De Villeneuvestraat 
De leerlingenraad van het Schreuder College locatie de Villeneuvestraat is zes keer bijeengekomen. Besproken 
zaken zijn zowel van organisatorische (schoonmaak, vieringen en uitjes), onderwijsinhoudelijke (ontwikkeling 
van praktijkonderwijs, veiligheid op school) als van algemene aard (personeel en communicatie). Zowel 
personeelsleden als ouders zijn vertegenwoordigd in de MR.  
 
Educatief Centrum 
Het E-team (leerlingenraad) is in het schooljaar 2015-2016 vier keer bij elkaar geweest. Er zijn een aantal zaken 
aan de orde geweest; de pauze tijden, het aanbod in de kantine, het schoolplein en de diploma uitreiking. Met 
name het tweede deel van het schooljaar was het een hele exercitie om iedereen bij elkaar te krijgen, vanwege 
stage. 
 
De ouderparticipatie in de MR is het afgelopen schooljaar niet van de grond gekomen. Er is wel inspanning 
gepleegd om een ouderzitting te laten deelnemen in de MR, ouders zijn hiervoor actief benaderd. 

 
VSO onderwijs JeugdzorgPlus voorzieningen: Schakenbosch College, Vaart College en Hestia College 
  
Schakenbosch College 
In 2016 is de deelraad Schakenbosch College opgestart. Deze deelraad bestaat uit personeelsgeleding, 
oudergeleding en jongerenraad. Tien keer per jaar komt de deelraad samen. Besproken zaken zijn zowel van 
organisatorische (lunchaanbod pauze, inrichting plein en uitjes), onderwijsinhoudelijke (kinderrechten, 
ontwikkeling van praktijkonderwijs, veiligheid op school) als van algemene aard (personeel en communicatie). 
 
Vaart College en Hestia College 
Verwijzing naar Cliëntparticipatie zorglocaties waarin wordt beschreven dat onderwijs wordt opgepakt in de 
jongerenraad van De Vaart. 
In 2016 is geprobeerd om in Hestia/Hestia collega een jongerenraad te starten, maar met drie jeugdigen is dat 
nog niet goed van de grond gekomen. 
 

Cliëntvertrouwenspersoon 
In de onderwijs- en zorgsectoren van Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs zijn altijd 
cliëntvertrouwenspersonen actief. Jongeren en ouders kunnen deze vertrouwenspersonen benaderen met 
informatie- en adviesvragen, met problemen waarover zij willen praten en zij kunnen de vertrouwenspersoon 
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vragen binnen Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs bij onvrede als klachtondersteuner op te 
treden bij gesprekken met hulpverleners van Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs. 
Cliëntvertrouwenspersonen van het AKJ (Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg) zijn wekelijks in de gesloten 
groepen en tweewekelijks in de open groepen een aantal uur op de locaties aanwezig. Geconstateerd kan 
worden dat cliënten de vertrouwenspersoon binnen alle voorzieningen goed weten te vinden voor deze vorm van 
ondersteuning.  
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5 Beleid, inspanningen en prestaties 
 
5.1. Kwaliteit 
 
5.1.1. Kwaliteit van zorg en onderwijs 
 

HKZ/KSO 
Eind 2015 heeft een gecombineerd bezoek plaatsgevonden in het kader van het toetsen van de HKZ en KSO 
norm. Voor de HKZ betrof dit een focus bezoek (voorbereiding voor daaropvolgende her-certificering), voor de 
KSO norm betrof het een tweede controle bezoek.  
 
In 2016 heeft voor de HKZ norm de her-certificering plaatsgevonden. De zorglocaties van Stichting Horizon 
Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs zijn allen bezocht en opnieuw gecertificeerd. 
 
Voor de KSO geldt dat nu alle scholen van Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs gecertificeerd 
zijn. Dit jaar zijn het Vaart College in Sassenheim, Schreuder College de Villeneuvestraat in Rotterdam, 
Educatief Centrum Rotterdam en Schakenbosch College in Leidschendam voor het eerst gecertificeerd. De 
Regenboog en de Bergse Veldschool zijn door de onderwijsmanager tijdelijk uit het register gehaald. De 
certificerende instantie heeft twee aanmerkingen gemaakt: op organisatieniveau is nog onvoldoende sprake van 
een samenhangende set van prestatie indicatoren en de monitoring daarvan en een drie-jaars planning voor de 
toetsing van alle onderdelen van het kwaliteitsmanagementsysteem ontbreekt. Op deze punten zijn 
verbeteracties uitgezet. 
 
In 2016 heeft Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs zich bezonnen op de wijze waarop zij getoetst 
wil worden en de wijze waarop zij wou willen overstappen naar de nieuwe ISO 2015 norm. Dit heeft geleid tot 
selectie van een nieuwe certificerende instelling, de CIIO. Deze zal vanaf april 2017 de toetsing van zowel de 
zorg- als de onderwijslocaties ter hand nemen.  
 

Inspectiebezoeken Onderwijs 
In 2016 hebben vier inspectiebezoeken binnen het onderwijs plaats gevonden. In maart een themaonderzoek 
om de kwaliteit van het onderwijs van de  arbeidsmarktgerichte uitstroom van het Schreuder College locatie de 
Villeneuvestraat (praktijkonderwijs) te onderzoeken. Dit onderzoek was een pilot (30 scholen werden bezocht) 
en bedoeld meer zicht te krijgen op alle aspecten die te maken hebben met het onderwijs aan leerlingen die 
uitstromen naar een plek op de arbeidsmarkt. De inspectie constateerde een locatie in ontwikkeling. De 
opbrengstgegevens (leerresultaten en opbrengsten) worden nu beter geanalyseerd en conclusies worden 
getrokken. Het stageplan werd als een inzichtelijk plan gezien en bijna alle leerlingen vinden een stageplek. Een 
ander aandachtspunt was de bevoegdheden van drie mensen. Twee van deze drie mensen werken nog op de 
locatie en gaan afstuderen conform de afspraken die zijn gemaakt.  
 
Half maart heeft locatie Slinge van het Schreuder College bezoek gehad. Dit omdat Kastanjedaal en Slinge als 
een nieuwe locatie werd gezien door de inspectie. De inspectie was positief onder de indruk hoe goed de locatie 
was georganiseerd en de helderheid van de onderwijskundige structuur. Met name de indicatoren schoolklimaat 
en enkele voorwaarden voor kwaliteitszorg zijn als ‘goed’ gewaardeerd.  
 
In mei is op het Park College Gouda (nu Kesper College) gekeken naar aanleiding van de risico analyse om 
eventuele tekortkomingen vast te stellen. De inspectie stelde vast dat er verbetering nodig was op het gebied 
van het vaststellen van de inschatting van de mogelijkheden van de leerlingen bij de start van de zorg en 
ondersteuning, de leertijd en de afstemming van het onderwijs op verschillen tussen de leerlingen. Dit 
verbeterpunt is opgepakt en er ligt nu een duidelijke omschrijving van het uitstroomniveau. 
 
Op 20 september heeft de inspectie het zwakke arrangement van het Schakenbosch College omgezet in een 
basis arrangement. Alle in 2015 geconstateerde tekortkomingen zijn opgeheven. De inspectie was onder de 
indruk van de positieve veranderingen in de school, de rust en het hebben van een pedagogisch en 
onderwijskundig concept dat aansluit bij de kenmerken van de doelgroep. Bovendien werkt er een team dat 
meer deskundig is op het gebied van onderwijs. Wel wordt extra aandacht gevraagd voor de didactiek en de 
opbrengstgerichtheid van de school.  
 
Alle scholen van Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs zijn nu in het bezit van het 
basisarrangement.  
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Inspectiebezoeken Zorg 
In 2016 is aan de Inspectie gerapporteerd over het verbeterplan voor de locatie Oostvoorne. Dit betrof het verder 
verbeteren van het taxeren en monitoren van veiligheid, met name op de groep. Daarnaast is aandacht besteed 
aan competenties van medewerkers op het gebied van agressiehantering.  
 
In februari 2016 heeft de Inspectie Jeugdzorg onderzoek gedaan bij locatie De Vaart. Doel van het onderzoek 
was om te bepalen in hoeverre De Vaart ervoor zorgt dat kinderen op de betreffende locatie verantwoorde hulp 
krijgen. 
De inspectie was positief over de wijze waarop De Vaart het behandel- en leefklimaat vormgeeft. De kinderen 
die op De Vaart verblijven volgen van acht uur ’s ochtends tot acht uur ’s avonds een op maat gemaakt 
programma van onderwijs, trainingen, therapieën en (sport)activiteiten. De inhoud en opzet van de 
perspectiefplannen was echter voor verbetering vatbaar: aan ouders en kinderen boden deze plannen 
onvoldoende duidelijkheid over de inhoud en uitvoering van de hulp.  
 
In september 2016 hebben de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg een 
inspectiebezoek gebracht aan de afdeling Zikos in Harreveld. Directe aanleiding voor dit bezoek was een signaal 
van een jongere die in de tweede helft van 2015 op de Zikos verbleef. Daarnaast hebben de inspecties de 
voortgang getoetst van de verbetermaatregelen die Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs heeft 
ingezet om de kwaliteit van de zorg op de locatie Harreveld te verbeteren en die eerder in het inspectiebezoek 
van december 2015 aan de orde zijn gekomen. De inspectie constateerde dat de inspanningen om de kwaliteit 
van de Zikos te verbeteren zichtbaar resultaten opleveren, maar dat er naast de positieve ontwikkelingen nog 
een aantal belangrijke aandachtspunten zijn. De beschikbaarheid van psychiatrische expertise binnen Zikos was 
nog niet optimaal. Daarnaast werd geconstateerd dat een beter evenwicht tussen medewerkers met een MBO- 
en een Hbo-opleiding gewenst was. Inmiddels zijn beide punten structureel opgepakt.  
 
Tenslotte onderzocht de Inspectie Jeugdzorg in december het handelen van locatie De Vaart naar aanleiding 
van meldingen in juni en september van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het eindoordeel van de inspectie 
luidde dat De Vaart onvoldoende heeft gehandeld om seksueel grensoverschrijdend gedrag richting jongeren in 
een afhankelijkheidsrelatie te voorkomen. Naar aanleiding van deze constatering is binnen De Vaart een 
uitgebreid verbetertraject opgestart, teneinde deze situatie te verbeteren. Er wordt ingezet op verbetering van 
interne communicatie, op deskundigheidsbevordering van medewerkers, maar ook op de procedures rond 
vermoeden van seksueel grensoverschrijdend gedrag en de maatregelen die daarop volgen.  
 

Interne audits onderwijs en zorg 
De samenwerking met Yulius op het gebied van kwaliteitsverbetering in het onderwijs is gecontinueerd. In 2016 
hebben conform de afspraken, zeven audits plaats gevonden gericht op het primair proces. Onderwerpen die 
aan de orde kwamen zijn: 

 Rol OPP 

 Veiligheid 

 Didactisch handelen 

 Opbrengstgerichtheid  
 
Als voorbereiding op het externe audit bezoek voor de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs door de certificerende 
instantie hebben drie audit bezoeken plaatsgevonden op de locaties Vaart College, EC en Schreuder College de 
Villeneuvestraat. De domeinen primair proces, mensen en partners zijn door de auditoren uitgevraagd.  
 
Op de zorglocaties heeft een viertal interne audits plaatsgevonden. Conform de ontwikkelingen bij de Inspecties 
en HKZ, zijn ook de interne audits steeds meer risico- en procesgericht georiënteerd. Onderwerpen die 
onderzocht zijn, zijn: 

 Dossiervorming, conformiteit en volledigheid 

 Veiligheid op een locatie voor oudere jeugd 

 Formulering van perspectief in samenspraak met de cliënt 

 Samenwerking met ketenpartners en weerslag daarvan in het dossier 
 
Naar aanleiding van alle toetsingen zijn verbeteracties ingezet.  
 

Systeembeoordeling 
In 2016 is geëxperimenteerd met een nieuwe wijze van systeembeoordeling. In plaats van een totale 
systeembeoordeling eenmaal per jaar, worden nu door het jaar heen onderdelen van de systeembeoordeling 
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besproken in de MT-vergadering. Op deze wijze is er meer tijd om stil te staan bij de opbrengst van de 
verschillende kwaliteitsinstrumenten. Deze werkwijze wordt in 2017 geëvalueerd.  
 

Procedures en protocollen 
Het herschrijven van procedures en protocollen op een meer toegankelijke en compacte wijze werd in 2015 
grotendeels afgerond. Met het herschrijven is een groot aantal documenten geharmoniseerd, die nog 
verschilden van elkaar als gevolg van de fusie met Avenier. Ook wordt door middel van de nieuwe schrijfwijze 
meer ruimte geven aan de professional.  
In 2016 zijn deze procedures en protocollen ontsloten in een nieuw digitaal systeem, SharePoint, wat de 
documenten laagdrempelig toegankelijk maakt voor professionals.  

 
Methodieken 
De samenwerking tussen jeugdigen, ouders/opvoeders en Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs is 
geslaagd wanneer jeugdigen en ouders/opvoeders, na hulp vanuit Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal 
Onderwijs, weer grip hebben op hun eigen leven, zodat ze zelfstandig en effectief vorm kunnen geven aan hun 
leven of dat van hun kinderen. Om dit te bereiken heeft Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs de 
methodiek Master! ontwikkeld. Master! is een praktische werkwijze om samen met de jeugdige en zijn of haar 
netwerk, in aansluiting op hun interesses en talenten, te werken aan hun doelen. Master! omvat gezamenlijke 
uitgangspunten voor alle locaties, zorg- en onderwijsvormen van Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal 
Onderwijs en is een ‘tool’ om de gewenste doelen te bereiken. Speciaal voor Master! zijn er herkenbare ‘boxen’ 
ontwikkeld waarin jeugdigen en ouders/opvoeders hun eigen ontwikkeling bijhouden. Kinderen onder de twaalf 
jaar hebben een TrotsBox en jeugdigen vanaf twaalf jaar hebben een MyBox. Voor ouders/opvoeders is er de 
RegieBox. In 2016 is de methodiek Master! verder geïmplementeerd. 
 
Er worden diverse en verschillende andere methodieken en behandelingen gebruikt binnen Stichting Horizon 
Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs. Dit zijn o.a. fase- en differentiatietherapie, ritmische massage, speltherapie, 
beeldende therapie, kidsclub (groepstherapie voor jeugdigen die ervaringen hebben met huiselijk geweld), 
KOPP training (groepstherapie voor jeugdigen met ouders met psychiatrische problematiek), cognitieve 
gedragstherapie, sociale vaardigheidstraining, agressie regulatietraining, vlaggensysteem voor omgaan met 
seksuele problematiek en PPO (praktische pedagogische ondersteuning in de thuissituatie). Daarnaast wordt 
gebruik gemaakt van verschillende evidence-based methoden zoals: Equip, EMDR, Leefstijl, MDFT, 
Rots&Water, You Turn en TOPS! 
 

Prestatie-indicatoren 
De prestatie-indicatoren worden verantwoord op jaarverslagenzorg.nl. Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal 
Onderwijs werkt niet met SEJN scores. Hieronder volgen de resultaten op jaarbasis van de criteria waarop wij 
ons per kwartaal verantwoorden.  
 
Vermindering problematiek 
In totaal zijn er over 2016 192 effectmetingen beschikbaar, verdeeld over vier zorgvormen: gesloten residentiële 
zorg, open residentiële zorg, pleegzorg en ambulante hulp. In 2016 zijn er 873 jeugdigen uitgestroomd. Er is dus 
sprake van een respons van 22%. 56 van deze metingen geven weer dat de cliënt bij start van de hulp geen 
gedrags- en emotionele problemen laat zien. De overige 136 metingen tonen het effect van onze hulp op de 
emotionele- en gedragsproblemen van de jeugdigen. Uit de gegevens blijkt dat verschillende informanten het 
effect verschillend beoordelen. De jeugdigen zelf zijn hierover het meest positief. Driekwart van hen geeft aan 
dat hun emotionele problemen verholpen zijn. Voor gedragsproblemen geldt dat 83% van de jeugdigen aangeeft 
dat deze verholpen zijn. Ouders zien bij respectievelijk bijna de helft en ruim een derde dit effect optreden.  
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De positieve effecten op emotionele problemen worden voornamelijk bereikt in de gesloten zorg, waar wij vaak 
samenwerken met de Opvoedpoli. Hier zien we vaak de locaties De Vaart, Bergse Bos en Rijnhove bij terug. 
Positieve effecten op het gebied van gedragsproblematiek zijn vooral zichtbaar bij een uitgebreid traject met een 
residentiële plaatsing en het Project Ervarend Leren (PEL). Daar dient wel de opmerking bij geplaatst te worden 
dat de effectmetingen die we aantreffen vooral afkomstig zijn uit de gesloten en open residentiële zorg. Het is 
dan ook niet heel verwonderlijk dat ook vooral daar de positieve resultaten zichtbaar zijn. 
 
 

 
 
De beleving van regie door zowel ouders als jeugdigen blijft ook dit jaar boven de doelstelling. 94 ouders en 143 
jeugdigen hebben hiertoe een reactie gegeven op de EXIT-vragenlijst. Voor ouders geldt dat 83% naar de eigen 
beleving in regie is en voor jeugdigen is dit het geval in 89% van de gevallen. 
 
Vermindering gezinsproblematiek 
Met behulp van de gezinsvragenlijst (GVL) en de opvoedingsbelastingvragenlijst (OBVL) wordt binnen Stichting 
Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs het effect van de hulp op het gezinsfunctioneren gemeten. In 2016 
werden 31 GVL’s en OBVL’s ingevuld. Daarvan kenden 24 gezinnen problemen in het functioneren. 38% 
hiervan kent bij vertrek geen problemen meer op dit gebied. 
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Cliënttevredenheid 
Uit onderzoek bij Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs blijkt dat jeugdigen en hun ouders over het 
algemeen uitermate tevreden zijn over de hulp die zij ontvangen. Er deden in totaal 144 jeugdigen mee aan het 
cliënttevredenheidsonderzoek en 103 ouders. Ten aanzien van de hulp door het ambulante team krijgt Stichting 
Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs door ouders gemiddeld een 8.4 toegekend en door jeugdigen een 8.0. 
De open residentiële zorg waarderen ouders gemiddeld met een 8.0 en de jeugdigen kennen gemiddeld een 7.3 
toe. In de JeugdzorgPlus zijn alleen de jeugdigen bevraagd en het gemiddelde cijfer was bij deze zorgvorm een 
7.0. Ten aanzien van de pleegzorg kenden tien ouders gemiddeld een 7.3 toe aan de pleegzorgbegeleiding en 
vier kinderen een 7.5. 
Ook binnen het speciaal onderwijsaanbod is de cliënttevredenheid bevraagd. Dit leverde namens 63 ouders het 
gemiddelde cijfer 7.8 op. 127 leerlingen waardeerden het onderwijs en de begeleiding gemiddeld met een 7.2. In 
totaal stroomden in 2016 739 leerlingen uit het onderwijs van Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal 
Onderwijs. De respons onder jeugdigen is daarmee 17% en onder ouders 8,5%, er van uitgaande dat er voor 
iedere leerling een ouder in beeld is. 
 

 
 
 
Follow-up meting 
Sinds 2015 worden alle jeugdigen die een residentiële plaatsing bij Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal 
Onderwijs hebben gehad een halfjaar na uitstroom gebeld om hen een aantal vragen te stellen over hun huidige 
situatie en over hoe zij terugkijken op hun tijd bij Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs. Hoewel het 
een zeer intensieve taak is om de jongeren te bereiken, is het toch gelukt om 164 jeugdigen te spreken die 
tussen januari 2016 en december 2016 zijn uitgestroomd. Dit leverde de volgende (interessante) resultaten op: 
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Leefsituatie 
Van de jongeren die Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs verlaten zien we 70% vertrekken naar 
een (vervangende) thuissituatie, zoals bij de ouders, zelfstandig of in een pleeggezin. De overige 30% jeugdigen 
vertrekt naar een andere aanbieder voor een residentiële plaatsing of vertrekken naar een andere hulpvorm, 
zoals bijvoorbeeld een zorgboerderij. 
 

 
 

Dagbesteding 
De in totaal 164 jeugdigen die wij een halfjaar na hun uitstroom bij Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal 
Onderwijs telefonisch bereikt hebben, hebben ook verteld over hun dagelijkse bezigheden. Van deze jeugdigen 
zien we 89% hun school of studie vervolgen of starten. Er is zijn zes jeugdigen die direct na Horizon aan het 
werk zijn gegaan. Er zijn vijf jeugdigen die bij uitstroom geen dagbesteding hebben, waarvan drie jonger dan vier 
jaar. Een halfjaar later is 82% van de scholieren en studenten nog bezig met de opleiding. Het aantal werkenden 
is gestegen tot 6%, wat erop duidt dat enkele scholieren en studenten aan inmiddels aan het werk zijn gegaan. 
Ook ten aanzien van de dagbesteding zien we dat de jongeren in een stabiele situatie terecht zijn gekomen. 
 

Risicogericht management 
Risicomanagement is in 2016 een groter integraal onderdeel van onze dagelijkse bedrijfsvoering geworden. Een 
goede beheersing van risico’s en inspelen op de ontwikkelingen (dus ook kansen) in jeugdzorg en speciaal 
onderwijs zijn essentieel voor het realiseren van onze (strategische) doelstellingen. Uiteraard is de wet- en 
regelgeving op het gebied van jeugdzorg en onderwijs kader stellend voor Stichting Horizon Jeugdzorg en 
Speciaal Onderwijs. In overleg met de Raad van Toezicht bepalen wij onze strategie en doelen. Voor de 
beheersing van de realisatie hiervan gebruiken wij stuurmechanismen, zoals de financiële en operationele 
maandrapportages, de sturingsgesprekken, het escalatieproces en de procesmatige aanpak van contract tot 
verantwoording. Door een nauwe samenwerking tussen alle betrokkenen wordt er doorlopend gewerkt aan 
verbetering van de planning- en controlecycli. De rapportages zijn in 2016 verder aangepast bij een gewijzigde 
managementinformatiebehoefte, waardoor effectieve sturing mogelijk blijft. Zo is er een analyse op hoofdlijnen 
toegevoegd en zijn bepaalde onderdelen verder uitgebreid. 
Een ander voorbeeld is het IT-beheer dat zorgdraagt voor de integriteit en de continuïteit van onze informatie 
door onder meer het gebruik van back up- en recoverysystemen en beveiligingssystemen. IT wordt tevens 
ingezet om controlemaatregelen in onze processen te automatiseren. De interne risicobeheersings- en 
controlesystemen van Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs bestaan verder uit een samenstelling 
van instrumenten, waarvan een aantal hiervoor al genoemd zijn. Dit betreft o.a. de in- en externe audits, de HKZ 
certificering en prestatie-indicatoren. 
De voornaamste risico’s gerelateerd aan onze doelen en strategie zijn geïdentificeerd. Deze zijn hierna 
opgenomen samen met de daarbij behorende beheersingsmaatregelen. De risico’s en de maatregelen moeten 
in overweging worden genomen bij de beoordeling van de overige (toekomstgerichte) informatie in dit 
jaarverslag. 
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Strategische risico’s 
De transformatie gaat door, waardoor de regio’s in samenspraak met de instellingen niet alleen bezuinigingen 
willen realiseren, maar ook het zorgveld en passend onderwijs willen herzien. We houden rekening met een 
krimp in de komende jaren welke kan oplopen tot 20% à 30% ten opzichte van de budgetten in 2015. Dit is 
mede afhankelijk van de zorgvraag en de transformatie per regio. Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal 
Onderwijs heeft ervoor gekozen de positie van specialist in te nemen en op basis daarvan te bepalen welke 
organisatieonderdelen (op termijn) afgestoten of anders georganiseerd zullen worden wanneer dat noodzakelijk 
blijkt. Strategiewijzigingen brengen diverse interne risico’s met zich mee op het gebied van interne controle, 
communicatiestructuren en het veranderen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden van personeel. Indien 
deze gebieden onvoldoende worden gemanaged bestaat het risico dat de beoogde doelen van de strategie niet 
worden bereikt. De diverse voorstellen, plannen en ontwikkelingen worden via de directieraad en het 
bestuurscollege beheerd en periodiek met de directeuren gedeeld en besproken. Bij het vertalen naar acties en 
maatregelen wordt gewerkt met een projectmatige aanpak. In de begroting is zowel in de reserve als in de 
budgetten rekening gehouden met mogelijke investeringen en frictie. 
 

Operationele risico's 
Of wij erin slagen om de transitie en vooral de transformatie van de jeugdzorg vorm te geven en daarbij Stichting 
Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs te positioneren als specialist, is mede afhankelijk van de mate waarin 
wij erin slagen om ons aanbod te innoveren met behoud en/of verbetering van effectiviteit en efficiëntie. Alsook 
de mate waarin deze ideeën worden omarmd door de opdrachtgevers en andere keten instellingen. Stichting 
Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs is een organisatie waar ruimte is voor innovatieve ideeën over het 
zorg- en onderwijsaanbod. In 2016 is veel nadruk gelegd op het aanbrengen van focus op onze maatregelen. De 
directieraad stuurt samen met een aantal leden van het managementteam actief op de realisatie van de nieuwe 
initiatieven en stelt daarin prioriteiten zodat focus en attentie gegeven wordt aan de juiste projecten. De eerder 
genoemde samenwerking met Altra, de Opvoedpoli en De Nieuwe Kans is onderdeel van de strategie van 
Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs om verbetering en vernieuwing te realiseren. 
 
Het uitvallen van de IT-systemen of een verminderde performance van deze systemen kunnen onze (primaire) 
processen aanzienlijk verstoren. Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs heeft daarom haar IT 
afdeling in het afgelopen jaar uitgebreid en gemoderniseerd. In 2016 zijn flinke investeringen gedaan in 
applicaties, hardware en verbindingen op een aantal locaties. Voor 2017 loopt dit verder door en wordt er gericht 
op verdere verbeteringen in combinatie en mogelijke verbindingen met onze samenwerkingspartners. 
 

Financiële risico's 
Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs werd voorheen gesubsidieerd door de landelijke en 
provinciale overheden en is sinds 1 januari 2015 afhankelijk van inkoop door de gemeenten. De overheveling 
van het budget van provincies naar gemeenten is gepaard gegaan met een bezuiniging. De minimaal te 
verwachten bezuiniging in jeugdzorg is 15 tot 20%, verdeeld over 2015 tot en met 2018. De realisatie hiervan 
blijkt ook in 2016 lastig te zijn door de grote vraag die gestand blijft naar onze zorgvormen. Wat wij zien is dat de 
besparingen hierdoor ook in 2018 en 2019 zullen doorlopen. 
 
Bij het transformeren of het stopzetten of afstoten van activiteiten ontstaan er mogelijkerwijs frictiekosten 
vanwege het afvloeien van personeel en gebouwen. Hierover maken wij, waar mogelijk, afspraken met 
financiers en wij bereiden ons personeel voor op verandering en/of verschuiving van hun werkzaamheden en 
locatie. De financiële risico’s op het gebied van liquiditeit zijn toegenomen door de overdracht van de 
financiering van onze activiteiten naar de gemeenten. Treasury heeft in 2016 meer aandacht gekregen en meer 
en meer regio’s zijn zich hier ook bewust van en bieden de mogelijkheid tot voorschotten dan wel het direct 
betalen van facturen.  
 
Fraude risico’s worden omschreven als risico’s die door opzettelijk handelen leiden tot financiële gevolgen.  
Binnen Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs wordt op diverse manieren dit risico gemitigeerd. De 
maatregelen richten zich met name op de financiële administratie en de controle op volledigheid en juistheid. Dit 
betreft onder andere functiescheiding, periodieke afsluiting en escalatiemaatregelen. 
 
Bij de locaties is het risico op fraude met name aanwezig bij de mogelijke financiële geldstromen -zoals de bank 
en de kas. Hier wordt een streng administratief controleproces op uitgevoerd, waarbij niet alleen alle transacties 
via de leidinggevende lopen, maar er ook door de EAD extra controle wordt uitgevoerd en gewerkt wordt met 
maandafsluitingen. 
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In paragraaf 7.7. zijn de toekomstverwachtingen nader in kaart gebracht met continuïteitsparagrafen voor zowel 
jeugdzorg als onderwijs. 

 
Weerstandsvermogen en cashflow 
De ontwikkelingen binnen de jeugdzorg en het onderwijs brengen grotere ondernemingsrisico’s met zich mee. 
Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs wil reserves aanhouden die passen bij deze financiële 
risico’s, met speciale aandacht voor de huisvestingscomponent die verbonden is aan de residentiële (gesloten) 
jeugdzorg. De financiële reserves dienen een dusdanige omvang te hebben dat de continuïteit van de 
organisatie niet in gevaar is. Verwacht wordt dat de beoogde omvang van het weerstandsvermogen (eigen 
vermogen en egalisatie reserves) minimaal 20% moet zijn. Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs 
zit ultimo 2016 op 19,32%.Naast een solide weerstandsvermogen is het op orde hebben en houden van de cash 
flow van groot belang en moet herinrichting van het facturerings- en debiteurenproces verder worden 
verzakelijkt. 
 

5.1.2. Onderzoek 
 
Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs wil een toonaangevende speler zijn op de domeinen van 
jeugdzorg en speciaal onderwijs. Middels kennisontwikkeling en praktijkgericht onderzoek werkt Stichting 
Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs voortdurend aan de verbetering van de zorg in deze domeinen. Het 
onderzoek bij Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs richt zich op pleegzorg, jeugdzorg, speciaal 
onderwijs (specialistische jeugdhulp en specialistisch onderwijs) van jongeren tussen 0 en 28 jaar op de 
gebieden wonen, zorg en leren. De onderzoeksthema’s worden gekaderd door de drie onderzoekslijnen binnen 
Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs, te weten effectiviteit van interventies, het leer- en 
leefklimaat en participatie.  
 
In 2016 zijn een 15-tal onderzoeken afgerond en zijn er grofweg 4 maatschappelijk relevante thema’s te 
onderscheiden die dit jaar actueel waren.  
 

Onderzoek gericht op effectiviteit van interventies 
Allereerst stond binnen de onderzoekslijn effectiviteit van interventies het onderzoek naar gezinsbehandeling 
centraal, met daarbinnen specifiek aandacht voor vechtscheidingen. Zo is gestart met onderzoek naar 
indicatoren die kunnen ‘voorspellen’ of een echtscheiding ontwikkelt naar een vechtscheiding en zijn de 
resultaten gepresenteerd op de conferentie vechtscheidingen, georganiseerd door de gemeente Rotterdam. 
Verder is de tevredenheid van cliënten over de effectiviteit van verschillende gezinsbehandelingsmethodieken 
onderzocht, waaronder die van systeemcoaching. Uit de resultaten bleek dat ouders erg tevreden zijn over deze 
hulpvorm. Wel blijkt er behoefte aan meer transparantie over de onderbouwing van de methodiek en de in 
gebruik zijnde interventies binnen deze methodiek en is op grond van deze behoefte een specifieke 
methodiekbeschrijving opgesteld.  
 
Een tweede thema in 2016 was de JeugdzorgPlus monitor. Doel was intensiever gebruik te maken van alle 
gegevens die vastgelegd worden in de JeugdzorgPlus monitor ten behoeve van kwaliteitsverbetering. Zo is 
onderzocht in hoeverre jeugdigen na een JeugdzorgPlus traject uitstromen naar een LVG instelling en/of GGZ 
instelling. Daarnaast is onderzocht in hoeverre verslaving een rol speelt bij kinderen in een JeugdzorgPlus 
instelling. Uit de resultaten blijkt onder andere dat alle jongeren in de JeugdzorgPlus het risico op verslaving 
lopen, waarbij cannabisgebruik de meest voorkomende vorm was. Beinvloedbare factoren zijn onder andere de 
motieven voor het gebruik, het sociale netwerk van de jongeren, de thuissituatie en de verslavingsdeskundigheid 
van de instelling. Omdat de beïnvloedbare factoren heel persoonsgebonden zijn, is maatwerk in de aanpak van 
middelengebruik noodzakelijk. 
 
In 2016 is hard gewerkt samen met de medewerkers van Hestia om te komen tot een methodiekomschrijving 
met bijbehorende werkbladen. De methodiek en het onderzoek zijn afgerond en ingediend voor erkenning door 
en opname in de Databank van het NJI. Onlangs hoorden we dat we voldoen aan de basisvoorwaarden om deel 
te nemen aan dit erkenningstraject.  

 

Onderzoek gericht op leer- en leefklimaat 
Binnen de onderzoekslijn leer- en leefklimaat wordt het meten van dit leer- en leefklimaat steeds meer 
gestandaardiseerd. De snelle terugkoppeling van de resultaten en praktische adviezen aan de praktijk worden 
erg gewaardeerd. Zo vond in 2016 een gericht onderzoek plaats naar de veiligheidsbeleving van de 
basisschoolleerlingen in de open jeugdzorg. Uit de resultaten bleek onder andere dat een sensitieve en 
responsieve hulpverlener het gevoel van veiligheid sterk vergroot. De mogelijkheid tot fysiek ingrijpen door de 
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hulpverlener vergroot anderzijds een onveilig gevoel en geadviseerd is hier duidelijke afspraken over te maken 
tussen hulpverleners en kinderen. Verder blijkt uit de leer/leefklimaat onderzoeken op hoofdlijnen dat een aantal 
residentiële voorzieningen en onderwijslocaties al lange tijd een positief klimaat weten te creëren. Hier wordt het 
onderzoek vooral gebruikt om te monitoren en op afdelings- of klasniveau soms bij te sturen. Op sommige 
locaties waren de jongeren negatiever over het heersende klimaat, afgelopen jaar is hier een omslag gemaakt. 
Door te investeren in het werkklimaat van de medewerkers verbeterde het leef- en leerklimaat voor de jongeren 
aanzienlijk. 
 

Onderzoek gericht op participatie 
Binnen de onderzoekslijn participatie stonden in 2016 tot slot de specifieke behoeften van kinderen met Autisme 
Spectrum Stoornis (ASS) centraal, in relatie tot participatie aan de maatschappij. Zo is gestart met een 
onderzoek naar hoe deze kinderen gesteund kunnen worden bij de transitie van (speciaal) primair onderwijs 
naar (speciaal) voortgezet onderwijs door professionaliseringsmodules voor docenten en onderwijsbegeleiders 
te ontwikkelen in combinatie met een serious game voor de kinderen om te oefenen met lastige situaties 
(Moving en Flow). Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar een methodiek (mijn Pad) om de zelfredzaamheid 
van kinderen met ASS te stimuleren. In 2017 zullen deze ontwikkelingen worden voortgezet. Een artikel My Path 
Towards Living on My Own: A preliminary study for designing an instrument for youth in residential care (Inge 
Bramsen, Kees Willemse, Chris Kuiper & Mieke Cardol) is ingediend bij the Journal of Adolescence en 
momenteel onder review. 

 
In 2016 zijn de lopende promotieonderzoeken (PhD) voortgezet. Allereerst loopt het promotieonderzoek naar de 
doelgroep(verschillen) en behandeling van jeugdige plegers van ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag. 
In 2016 is de dataverzameling voor drie delen van het promotie onderzoek afgerond. Een eerste artikel, over de 
toewijzing van deze jeugdigen aan intensieve behandelvormen bij Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal 
Onderwijs, RIJ Den Hey Acker en De Viersprong, is in 2016 gepubliceerd bij the International Journal of 
Offender Therapy and Comparative Criminology. Een tweede artikel een Multi-Level Meta-Analyse naar de 
effecten van behandeling op recidive is ingediend voor publicatie bij the Journal of Abnormal Child Psychology 
en zal naar verwachting in 2017 gepubliceerd worden. Het derde artikel naar de behandelresultaten van MST-
PSB en Gesloten Jeugdzorg- ESP wordt geschreven en een vierde deelonderzoek een Multi-Level Meta-
Analyse naar de effecten van behandeling op psychosociaal functioneren is opgestart.  
 
Daarnaast loopt het promotieonderzoek naar factoren die voorafgaand aan een uithuisplaatsing kunnen 
voorspellen welke hoofdzorgvorm (residentie, pleegzorg, gezinshuis) voor welke jeugdigen het meest bijdraagt 
aan een positieve sociaal-emotionele ontwikkeling. In het voorjaar is het de scoping review over dit thema 
gepubliceerd in the Journal of Child and Family Studies. Ook het tweede artikel over doelgroep verschillen in de 
eigen onderzoekspopulatie is ingediend bij the journal of Youth Services Review. Daarnaast is het derde 
deelrapport voor Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs aangaande de ontwikkelingen van de 
uithuisgeplaatste kinderen uitgebracht en was het bijbehorende artikel over dit onderwerp in concept klaar. De 
resultaten van zowel de scoping review als van het doelgroeponderzoek zijn gepresenteerd tijdens verschillende 
congressen en bijeenkomsten, zoals het internationale jeugdzorgcongres (EUSARF) in Spanje-Oviedo, tijdens 
een lunchlezing bij het Ministerie van VWS, en op het symposium van het ConsenseP-netwerk (een 
samenwerkingsverband tussen verschillende jeugdzorg instellingen en wetenschappelijke instellingen op het 
gebied van trauma, hechting en pleegzorg). Ten derde zijn er het promotieonderzoek naar repressie in 
residentiële voorzieningen in 2016 verschillende stappen gezet. Zo is een tweede literatuurstudie naar wat 
repressie precies is en hoe het wordt veroorzaakt gepubliceerd in het tijdschrift Journal of Youth and 
Adolescente, met daarin ook handvatten voor hoe het in de praktijk voorkomen kan worden. Het derde artikel is 
kwalitatief van aard en onderzoekt wat jongeren als repressief ervaren, om op die manier nog beter repressie te 
kunnen herkennen. Dit artikel is ingediend bij het tijdschrift Journal of Adolescent Research. In de laatste fase 
van het promotieonderzoek zal aandacht zijn voor het verband tussen agressie en repressie en voor de 
mogelijke rol van Shared Decision Making in het verminderen van repressie. Met name dit laatste thema is 
recentelijk besproken binnen locaties van Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs en op een aantal 
congressen voor het werkveld. 
   
Voor 2017 zullen vier onderzoeksthema’s centraal staan. Allereerst zal specifiek onderzoek gedaan worden naar 
nieuwe initiatieven om zorg en/of onderwijs te transformeren in lijn met de nieuwe Jeugdwet (Transitie 
Jeugdzorg). Hierin zal intensief samengewerkt worden met andere partijen in andere sectoren en/of met andere 
doelgroepen. Een voorbeeld is het onderzoek naar JouwZorg, waarbij onderzocht wordt of er minder restrictieve 
alternatieve behandelingen even succesvol kan zijn voor bepaalde jeugdigen dan opname in een JeugdzorgPlus 
setting. Daarnaast wordt ook in 2017 gebruik gemaakt van de gegevens die in de JeugdzorgPlus monitor zitten 
om te komen tot concrete aanbevelingen voor de praktijk. Verder zal het leef/leer/werkklimaat onderzoek in 2017 
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worden voortgezet en geïmplementeerd op alle zorg- en onderwijslocaties van Stichting Horizon Jeugdzorg en 
Speciaal Onderwijs. Wat betreft de lopende promotieonderzoeken zal naar verwachting in 2017 tenminste een 
van de promotieonderzoeken worden afgerond. Daarnaast zal (wanneer de financiering rond is) een 
promotieonderzoek worden opgestart naar een nieuwe interventie ter voorkoming of verkorting van een 
JeugdzorgPlus plaatsing. 

 

5.1.3. Klachten 
 
Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs heeft een klachtenregeling voor jeugdzorg en een 
klachtenregeling voor onderwijs. Cliënten kunnen zich wenden tot de bestuurder van Stichting Horizon 
Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs en/of tot de Klachtencommissie Zorgaanbieders Zuid-Holland of 
Onderwijsgeschillen. De klachtencommissie Zorgaanbieders Zuid-Holland bestaat uit vier leden inclusief de 
voorzitter. De leden zijn niet werkzaam bij de stichtingen. Drie leden van de commissie waaronder de voorzitter 
behandelen een klacht. De commissie werkt in wisselende samenstelling. Indien de commissie de klacht 
ontvankelijk acht, stelt zij de klager en de beklaagde in ieder geval binnen maximaal twee weken in de 
gelegenheid mondeling en/of schriftelijk een toelichting te geven op de gedraging waarover is geklaagd. De 
commissie spreekt geen oordeel uit zonder beiden te hebben gehoord, in beginsel in elkaars aanwezigheid. De 
commissie stelt de klager, de beklaagde en de directie/bestuurder binnen zes weken nadat de klager zich tot de 
commissie heeft gewend schriftelijk en met redenen omkleed in kennis van haar oordeel over de gegrondheid 
van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.  
 
Voor Onderwijs werkt Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs met de Geschillen Commissie 
Bijzonder Onderwijs en met Onderwijsgeschillen (Landelijke Commissie). De Commissie probeert eerst of een 
gesprek mogelijk is tussen bestuur en klager, of dat mediation een mogelijkheid is. Als gekozen wordt voor 
behandeling van een klacht door de Commissie, dan verloopt dit via een in de reglementen van de Commissie 
beschreven procedure: de klager dient de klacht in, het bevoegd gezag wordt van de indiening van de klacht op 
de hoogte gebracht, de verweerder wordt in kennis gesteld van de klacht en wordt in de gelegenheid gesteld 
schriftelijk verweer in te dienen. Vervolgens wordt de klacht mondeling behandeld op een besloten zitting van de 
Commissie waar partijen hun standpunten kunnen toelichten en eventueel getuigen kunnen worden gehoord. Na 
de sluiting van de zitting beraadslaagt de Commissie over de klacht. Daarna brengt de Commissie binnen vier 
werkweken schriftelijk advies uit aan het bevoegd gezag. Ook klager en verweerder(s) ontvangen een afschrift 
van het advies. Jeugdigen binnen Horizon JeugdzorgPlus locaties De Vaart en Anker/Prisma kunnen een klacht 
indienen bij de klachtencommissie van de locatie. Jeugdigen en ouders van de JeugdzorgPlus afdelingen van 
Horizon kunnen zich tevens wenden tot de RSJ (Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming). Deze 
raad adviseert de Minister en Staatssecretaris van Justitie, gevraagd en ongevraagd, over de uitvoering van 
beleid en het toepassen van regels (waaronder de vrijheid beperkende maatregelen) in gesloten en besloten 
voorzieningen.  
 
Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs vraagt cliënten om hun klachten voor te leggen aan de 
directie of schoolleiding van de betreffende locatie of school. Wanneer hun klacht niet naar tevredenheid wordt 
opgelost, kunnen ze hun klacht voorleggen aan de Raad van Bestuur van Stichting Horizon Jeugdzorg en 
Speciaal Onderwijs en/of een externe klachtencommissie. Vaak ontstaan problemen door miscommunicatie en 
kan eenvoudig tot een oplossing gekomen worden die voor beide partijen aanvaardbaar is.  
 

Jeugdzorg 
De Raad van Bestuur heeft in 2016 vanuit de zorgsectoren van Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal 
Onderwijs 9 klachten ontvangen:  
 

Omgangshuis 1 

Rijnhove/gezinshuizen 2 

Pleegzorg 1 

De Vaart 2 

Harreveld 1 

Bergse Bos  1 

Systeemcoaching 1 

 
De meeste klachten komen voort uit (mis)communicatie met de behandelgroep, leidinggevenden of 
behandelaars over afspraken, bejegening, regels in de groep of verlof en vrijheden. De klachten bij het 
Omgangshuis en systeemcoaching hebben vooral betrekking op de inhoud van de rapportage. De rapportage 
wordt naar de rechtbank gestuurd en soms vinden scheidende ouders dat zij (te) negatief neergezet worden.  
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Bij de meeste klachten is een gesprek met de bestuurder voldoende om in overleg met de klagers tot een 
bevredigende oplossing of afhandeling te komen. Voor drie klachten is echter alsnog een klacht ingediend bij de 
Klachtencommissie Zorgaanbieders Zuid-Holland. Deze klachten zijn ongegrond verklaard, maar wel met het 
advies tot verbetering van de communicatie.  
Een klacht betrof plaatsing in afzondering op de locatie Harreveld. Deze klacht is voorgelegd aan de RSJ en 
ongegrond verklaard. 
 
Er zijn door Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs 18 meldingen van incidenten gedaan bij de 
Inspectie Jeugdzorg.  
 

Rijnhove  1 

Bergse Bos 3 

Pleegzorg 1 

Anker 4 

De Vaart 6 

Prisma 3 

 
De inspectie heeft daarnaast een melding ontvangen waar Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs 
bij betrokken is.  
Twee meldingen hebben te maken met (beschuldiging van) door een jeugdige richting een medewerker.  
Zeven meldingen betroffen seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen jongeren.  
Twee meldingen betroffen seksueel grensoverschrijdend gedrag door derden, niet in de instelling.  
Drie meldingen betroffen fysiek geweld tussen jeugdigen. 
Drie meldingen betroffen lichamelijk letsel (gebroken arm, gebroken been, ziekenhuisopname i.v.m. diabetes) 
Een melding betrof vermissing tijdens verblijf in het buitenland. 
De meldingen zijn naar tevredenheid onderzocht, geanalyseerd en afgesloten. Waar nodig zijn 
verbetermaatregelen doorgevoerd. 
 

Onderwijs 
De Raad van Bestuur heeft in 2016 vanuit de onderwijssectoren van Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal 
Onderwijs 12 klachten ontvangen:  
 

Bergse Veld School 2 

Parkschool Gouda 4 

Schakenbosch College 2 

Gelinckschool 3 

Parkschool Dordrecht 1 

 
De klachten betreffen al dan niet terechte schorsing, handelingsverlegenheid en onderwijskwaliteit, 
communicatie/bejegening van leerlingen en/of ouders, teveel leerlingen in een klas en leerachterstand bij een 
leerling. In de meeste gevallen is uiteindelijk in overleg een oplossing gevonden, waar alle partijen zich in 
konden vinden. Er zijn vier klachten tevens ingediend bij Onderwijsgeschillen, de externe klachtencommissie. 
Deze klachten betroffen het al dan niet juist omgaan met autisme, de handelingsverlegenheid/onderwijskwaliteit 
en communicatie van een school en een schorsing. Twee klachten zijn voor behandeling ingetrokken, de andere 
klachten zijn ongegrond verklaard. Alleen de klacht inzake communicatie met ouders is gegrond verklaard. 
Hierop is een verbetertraject ingezet in de school. 
 

Klachtencommissie ‘t Anker/Prisma 
In 2016 is gestart met de maandcommissaris. Iedere maand gaat een lid van de klachtencommissie, samen met 
een afdelingshoofd van de locatie, op bezoek bij jeugdigen die een klacht hebben ingediend. In 2016 heeft de 
klachtencommissie acht keer zitting gehouden. De leden van de klachtencommissie zijn bij toerbeurt opgetreden 
bij de zitting van de klachtencommissie op de locaties. Deze vonden plaats op basis van het aantal klachten die 
behandeld werden. De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter hebben in augustus een werkoverleg gehad 
met de directeur. Daarnaast heeft de klachtencommissie overleg gehad met de directeur, in aanwezigheid van 
de vertrouwenspersonen AKJ. Tijdens de vergadering is gesproken over het jaarverslag 2015, het bemiddelings- 
en klachtenprotocol en de maandcommissaris. Verder is door de directeur van de locatie een toelichting 
gegeven op de stand van zaken binnen en rondom Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs en is 
door het AKJ verteld wat de stand van zaken is met betrekking tot de vertrouwenspersoon. In 2016 zijn er 31 
klachten ingediend. De klachten hebben betrekking op diverse onderdelen van het verblijf van de jeugdigen en 
zijn onderverdeeld in: sancties/vrijheden (o.a. kamerplaatsingen, fysiek ingrijpen, kamer op slot, luikjes afsluiten, 
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intrekken verlof, aangepast programma), bejegening /vastpakken en vasthouden en de organisatie (o.a. 
(kwijtraken) kleding, psychiater, eten, hond op de afdeling). 

 

Klachtencommissie De Vaart/Hestia 
In 2016 zijn er totaal 39 klachten behandeld. Hiervan gaan 17 klachten over de bejegening door pedagogisch 
medewerkers richting jongeren. De overige klachten gaan over verschillende onderwerpen. Er zijn uiteindelijk 
geen klachten naar een zitting  verwezen. De klachtencommissie houdt op locatie een 3–wekelijks spreekuur. Zij 
rapporteren elke klacht middels een (terug)rapportage en informeert de locatie schriftelijk via een sfeerverslag. 
Het valt de commissie op dat er aanzienlijk minder klachten zijn dan de vorige jaren. Er zijn berichten dat 
jongeren niet goed op de hoogte zijn van de klachtenbrievenbus en formulieren die niet altijd beschikbaar 
zouden zijn. De Vaart heeft na dit signaal alle klachtenbrievenbussen verplaatst naar een centrale plek op de 
groep. In 2016 is de klachtencommissie geïnformeerd over de verhuizing van De Vaart.  
 

5.1.4. Personeelsbeleid en kwaliteit van werk 
 

Visie en ontwikkelingen 
Om als organisatie goed in te spelen op de veranderingen in het kader van de transitie jeugdzorg en het 
passend onderwijs is er ook in 2016 veel aandacht geweest voor het personeel en zijn we er met elkaar op 
gericht om de gewenste omslag te maken. Een met de transitie gepaard gaande ontwikkeling is dat Stichting 
Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs naar een veelzijdiger aanbod toe gaat. Stichting Horizon Jeugdzorg 
en Speciaal Onderwijs wordt hervormd tot een organisatie waar behandelingen korter, kordater en krachtiger 
worden ingezet. Dit kan alleen als we onze organisatie flexibeler maken. In 2016 is Stichting Horizon Jeugdzorg 
en Speciaal Onderwijs dan ook verder gegaan met het ontwikkelen van dit aanbod, waarbij er bewust voor 
gekozen is om daar intern de medewerkers voor te werven en op te leiden, zodat dit echt bijdraagt aan het 
interne veranderingsproces. 
 

Thema’s 
In het personeelsbeleid zijn er belangrijke thema’s die altijd terugkeren zoals arbeidsmarktcommunicatie, het 
bevorderen van de opleiding en ontwikkeling van personeel en duurzame inzetbaarheid. In de eerste helft van 
2016 is binnen de jeugdzorg sectoren de functiewaardering afgerond, daarna zijn we een zelfde traject in 
onderwijs juist gestart. Binnen zowel jeugdzorg als onderwijs is het eind 2015 uitgevoerde medewerkers-
onderzoek verder uitgerold. Over bovengenoemde en andere thema’s kunnen we het volgende melden. 
 
Arbeidsmarktcommunicatie 
In de arbeidsmarktcommunicatie is de rol van de gedrukte media steeds meer weggevallen en de 
arbeidscommunicatie speelt zich nu vrijwel volledig af op internet. De speciaal hiervoor ontwikkelde website is 
daarbij nog steeds een belangrijke succesfactor voor Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs. We 
realiseren ons dat in de toekomst de rol van sociale media steeds belangrijker wordt en deze media worden 
steeds meer benut. Media als LinkedIn, Twitter en Facebook worden ingezet voor wervingsacties. In 2016 is een 
werving- en selectiesysteem in gebruik genomen om het wervingsproces te optimaliseren. Daarnaast is in het 
voorjaar een grote wervingscampagne voor het onderwijs ingezet middels een grootschalige 
informatiebijeenkomst met speeddates. Tevens is er samenwerking gezocht met de Hogeschool Rotterdam en 
de Hogeschool Leiden om enerzijds stagiaires te werven en anderzijds speciaal onderwijs meer op de kaart te 
zetten. 
 
Scholing en professionalisering 
Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs vindt het belangrijk dat medewerkers goed gekwalificeerd 
zijn voor hun functie en zich daarna ook blijven ontwikkelen. Voor alle professionele functies gelden kwalificatie-
eisen of worden er goede opleidingsfaciliteiten geboden als iemand daar alsnog aan moet voldoen. Daarnaast is 
er een ruim intern aanbod van trainingen door de Horizon Academie, die zijn gericht op professionalisering en 
deskundigheidsbevordering bij medewerkers. Medewerkers zijn daarbij regisseur van hun eigen loopbaan en 
kunnen middels een menukaart een keuze maken uit de opleidingen die worden verzorgd door de Horizon 
Academie. Dit betreft zowel opleidingen met een verplicht of gewenst als met een vrijwillig karakter en hieraan 
gekoppeld al dan niet faciliteiten in tijd vanuit Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs. 
 
Nadat het kwaliteitsregister voor de Jeugdzorg in 2015 zijn definitieve vorm had gekregen en is ondergebracht 
bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ), konden we de eisen voor de registratie en herregistratie voor de 
verschillende functiegroepen – en de bijbehorende faciliteiten – uiteindelijk eenduidig vaststellen. Deze eisen en 
faciliteiten gelden binnen Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs nu met name voor de 
gedragswetenschappers, intercedenten, werkbegeleiders (pedagogisch medewerkers A) en de ambulante 
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functies. De Pedagogisch medewerkers B kunnen zich, als zij HBO geschoold zijn, nog wel laten registreren, 
maar dat is nu facultatief. 
 
In het Onderwijs hebben alle schoolleiders deelgenomen aan een assessment dat heeft geresulteerd in een 
studieadvies voor hun registratie in het schoolleidersregister. Het opvolgen daarvan is verplicht als zij de 
registratie willen verkrijgen. In 2017 zal ook het lerarenregister geopend worden. We zijn nog in afwachting van 
de daaraan te stellen eisen.  
 
Screening 
Bij de indiensttreding van nieuwe medewerkers vindt in de sollicitatieprocedure een zorgvuldige screening plaats 
op antecedenten. Daarbij hoort als vast onderdeel dat er een Verklaring Omtrent Gedrag (V.O.G.) moet kunnen 
worden overlegd, die vervolgens deel uitmaakt van het personeelsdossier. In ieder personeelsdossier is een 
V.O.G. aanwezig. Daarnaast worden ook standaard referenties ingewonnen. Binnen Jeugdzorg wordt daarnaast 
– na verkregen toestemming van de medewerker – bij twee voorafgaande werkgevers een schriftelijke verklaring 
opgevraagd dat deze zich niet schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Voor de driejaarlijkse 
verversing van de VOG van de zittende medewerkers is een procedure ingesteld. 
 
Strategische personeelsplanning 
Met het oog op de toekomst wordt bezien of en zo ja welke invloed de in- en externe ontwikkelingen hebben op 
het huidige personeelsbestand en de individuele medewerkers. Dit betreft zowel de bestaande formatie 
(kwantitatief) als de eisen die aan de medewerkers worden gesteld (kwalitatief).  Bij vertrek van medewerkers 
wordt bezien of de toekomst vervanging vraagt of een andere invulling van de vacature verlangt. Daarnaast 
worden medewerkers geïnformeerd over de toekomstige koers van de organisatie, zodat zij in hun 
loopbaanplanning rekening kunnen houden met de ontwikkelingen op kortere en lange termijn. Strategische 
personeelsplanning is een hulpmiddel om kwaliteiten van medewerkers binnen een team of afdeling of cluster of 
zelfs de gehele organisatie in beeld te brengen. Deze methode richt zich op het analyseren van de combinaties 
van prestatie en groeimogelijkheden. Met behulp van deze methode kan inzichtelijk worden gemaakt in welk 
tempo en met welke middelen de organisatie de noodzakelijke en/of gewenste ontwikkelingen kan realiseren. 
Daarnaast kunnen leidinggevenden en medewerkers zien in welke mate zij in staat zijn om bij te dragen aan de 
ontwikkelingen of deze te volgen. Deze methode wordt inmiddels sinds 2015 ingezet binnen Stichting Horizon 
Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs. 
 
Duurzame inzetbaarheid 
Met de ontgroening, de vergrijzing en het verschuiven van de leeftijd waarop medewerkers met pensioen gaan, 
is er steeds meer aandacht voor de duurzame inzetbaarheid. Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal 
Onderwijs heeft nog steeds relatief jong personeel, maar ook hierin vindt een geleidelijke verschuiving plaats. 
Binnen Jeugdzorg is de gemiddelde leeftijd 40 jaar. Voor de pedagogisch medewerkers is dat 35 jaar. Nog 
steeds is 58 % van hen jonger dan 35 jaar, maar inmiddels is ook 8% ouder dan 50 jaar (en 1,31% 60 jaar of 
ouder) In het onderwijs geldt dat nog wat sterker. Daar is de gemiddelde leeftijd 42 jaar en voor de leraren 
hetzelfde. Van hen is 35% jonger dan 35 jaar en 29% ouder dan 50 jaar (en 6% 60 jaar of ouder). Met dergelijke 
aantallen is beleid dat vooral is gericht op het wijzigen en/of verlichten van taken niet echt een reële optie. De 
inzet moet juist gericht zijn op de blijvende professionele ontwikkeling in het vakgebied, om de uitdaging te 
behouden of zelfs nog te vergroten. 
 
Medewerkersonderzoek 
De resultaten van het in november 2015 uitgevoerde medewerkers-onderzoek zijn, na een eerste presentatie in 
december, in 2016 verder uitgerold in de organisatie. Uit de presentatie werd al wel duidelijk dat de meerderheid 
van onze medewerkers zowel bevlogen als betrokken is. In Onderwijs is de bevlogenheid iets groter, binnen 
Jeugdzorg is juist de betrokkenheid groter. De passie voor hun werk staat bij de meeste medewerkers voorop, 
maar ze hebben ook veel vertrouwen in de visie van de organisatie en de richting waarin die zich verder 
ontwikkelt. Samenwerking binnen het team of tussen teams kwam op veel locaties terug als aandachtthema, 
evenals omgaan met werkdruk. Wat opvalt is dat medewerkers daarbij ook hun eigen verantwoordelijkheid zien 
en actief bij willen dragen aan de verbeteringen. Het onderzoek bevat een benchmark. In vergelijking met 
andere jeugdzorgorganisaties onderscheidt Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs zich positief.  
 
Risico Inventarisatie en Evaluatie  
Binnen Onderwijs is in 2016 een RI&E uitgevoerd. Het onderzoek is in eigen beheer uitgevoerd met gebruik van 
het daarvoor beschikbare instrument Arbomeester 2. We zijn gedurende het hele proces begeleid door een 
deskundig bureau, Human Invest, zodat er sprake is van een getoetste RI&E. Na een gezamenlijke 
startbijeenkomst in juni met de schoolleiders, FZ, HR en Human Invest, waren de schoolleiders, met 
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ondersteuning vanuit FZ, verantwoordelijk voor de uitvoering van de RI&E op de eigen locatie. Human Invest 
heeft daarna een deel van de locaties nog zelf bezocht voor een steekproef en heeft ook het arbobeleid en het 
verzuimbeleid van Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs beoordeeld. De resultaten van het 
medewerkers-onderzoek zijn getoetst en toegevoegd aan de rapportage. Op basis van de daarin uitgebrachte 
adviezen wordt per locatie een plan van aanpak gemaakt. Op het gebied van personeelsbeleid wordt 
geadviseerd om per school een medewerker (bij voorkeur een BHV-er) op te leiden die arbeidsomstandigheden 
als extra taak heeft. Dat kan bijvoorbeeld via een specifieke e-learning. Ook wordt geadviseerd om een 
Periodiek Arbeid-gezondheidskundig Onderzoek (PAGO) actief aan de medewerkers aan te bieden. 
 
Functiewaardering 
Omdat het generieke functieboek van de cao Jeugdzorg in 2015 is aangepast, was het noodzakelijk de 
functieprofielen ook binnen de voormalig Avenier locaties Harreveld en De Vaart nog een keer uit te rollen. De 
procedure daarvoor is in najaar 2015 gestart en in voorjaar 2016 afgerond. Inmiddels is er een start gemaakt om 
ook binnen onderwijs de functiebeschrijvingen aan te passen volgens hetzelfde format, waarin naast de taken 
vooral ook doelen, de te behalen resultaten en de daarvoor vereiste competenties worden beschreven. Bij dit 
traject worden we weer ondersteund door de Human Capital Group. Begin december hebben alle medewerkers 
het concept van hun nieuwe functieprofiel ontvangen, waarover zij opmerkingen konden maken en om overleg 
verzoeken. Daarvan hebben 107 van de 444 aangeschreven medewerkers gebruik gemaakt. De verdere 
afwikkeling zal, vanwege de daarbij behorende termijnen, nog heel 2017 in beslag nemen. 
 
Arbeidsverzuim 

 
Arbeidsverzuim Verzuimpercentage Meldingsfrequentie Gemiddelde in dagen 

    

Jeugdzorg 2015 7,39% 0,85 19,53 

Onderwijs 2015 7,12% 1,00 27,20 

    

Jeugdzorg 2016 5,0% 0,80 22,87 

Onderwijs 2016 6,3% 1,00 23,05 

 
De genoemde cijfers zijn exclusief zwangerschap en bedrijfsongevallen. 

 
De hierboven genoemde cijfers zijn gemiddelden, maar over de hele linie zien we een opvallende verlaging. Er 
zijn sectoren waar het verzuim nog lager is, maar ook op de locaties met een hoger verzuim is nu sprake van 
een ingezette daling. De meldingsfrequenties zijn nog steeds erg laag te noemen. Dat is gunstig, maar betekent 
ook dat een relatief groot deel van het verzuim wordt veroorzaakt door langdurig arbeidsongeschikten. 
In 2016 zien we als een resteffect daarvan nog een groot aantal vertrekkers na 2 jaar arbeidsongeschiktheid, 
maar ook de langdurige arbeidsongeschiktheid is nu aan het dalen. 
 
Dit wijst er op dat het in 2014 ingezette beleid om de regierol van de leidinggevende te versterken nu eindelijk 
vruchten begint af te werpen, mede door de samenwerking met een nieuwe arbodienst met een daarbij 
passende visie. Met ingang van 1 januari 2016 is de langjarige samenwerking met de Arbo Unie beëindigd en is 
de dienstverlening overgedragen naar Tredin. Er is nu meer aandacht voor preventie en de vroegtijdige inzet 
van arbeidsdeskundigen. 
 
Beheersing van uitkeringen na ontslag 
Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs blijft terughoudend met het verstrekken van 
ontslagvergoedingen. In een situatie van krimp is het van belang actief personeelsbeleid te voeren, zodat er 
geen afscheid genomen hoeft te worden van medewerkers die je het liefst blijft behouden. Er wordt wel gebruik 
gemaakt van de mogelijkheid om met wederzijds goedvinden middels een vaststellingsovereenkomst te 
beëindigen, waarbij binnen onderwijs de regelgeving van het participatiefonds in acht wordt genomen. Binnen 
een dergelijke overeenkomst wordt altijd de (fictieve) opzegtermijn in acht genomen en worden er afspraken 
gemaakt over het opnemen van verlof en/of het vrijstellen van werkzaamheden en eventueel mobiliteit 
bevorderende maatregelen. Als het ontslag tot stand komt via een ontbinding door de kantonrechter, hangt het 
van de omstandigheden af of er een vergoeding is. Per 1 juli 2015 zijn de regels omtrent ontslagvergoeding 
veranderd. Er is nu sprake van een transitievergoeding die bij elk ontslag geldt. Voor onderwijs is dat per 1 juli 
2016 ook van kracht geworden. 
 
Verloop personeel 
Bij Horizon Jeugdzorg zijn in 2016 218 medewerkers (163,32 fte) in dienst gekomen en hebben 206 
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medewerkers (159,04 fte) de organisatie verlaten. De personele omvang is dus stabiel, maar daarbinnen 
hebben wel veel wisselingen plaatsgevonden. Het grootste verloop vond plaats op De Vaart. De onzekerheid 
over de toekomstige locatie leidt helaas ook tot het eerder vertrekken van medewerkers, die de uitkomst niet 
willen afwachten. Op Harreveld is er een flinke toename van ruim 20 fte, door de start van twee nieuwe groepen 
en de uitbreiding van de gezinsbehandeling. Op het MKT zien we juist een kleine krimp als gevolg van de 
sluiting van een groep. Ook het besluit om per 1-1-2017 te stoppen met de projectgezinnen heeft geleid tot het 
vertrek van medewerkers. Gelukkig konden veel van hen de werkzaamheden (met dezelfde kinderen) wel 
voortzetten in een andere constructie (zoals bijvoorbeeld via gezinshuis.com). 
 
In 2016 zijn relatief veel medewerkers (84) vertrokken binnen of na het eerste jaar van het dienstverband. Voor 
een deel zijn dat kortdurende vervangingen, maar bij een ander deel blijkt er toch sprake van een ontbrekende 
match. Bij 7 medewerkers bleek dat al tijdens de proeftijd. Voor 5 medewerkers eindigde het dienstverband 
vanwege het pensioen, 8 vertrekkende medewerkers waren langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt. Op 15 
medewerkers was bij het vertrek een sociaal plan van toepassing en 3 medewerkers maakten een overstap naar 
Horizon Onderwijs.  
 
In Horizon Onderwijs zijn 82 medewerkers (60,63 fte) in dienst gekomen en hebben 108 medewerkers (74,79 
fte) de organisatie verlaten. Er is hier dus wel sprake van teruggang in de formatie. Dat heeft grotendeels 
plaatsgevonden op het Bergse Bos College, door het sluiten van de brugklas en daarnaast, in geringere mate, 
op de verschillende locaties van de Gelinckschool. Voor 2 medewerkers eindigde het dienstverband vanwege 
het pensioen, 3 vertrekkende medewerkers waren langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt. Voor 5 medewerkers 
was het vertrek een gevolg van de transitie van de Ambulante Dienst. Zij zijn overgenomen door een 
Samenwerkingsverband of wilden dat niet langer afwachten. 
 
Personeelsformatie en vacatures 
Op 31-12-2016 waren er 4 vacatures binnen onderwijs en 2 binnen jeugdzorg.  
Op 31 december 2016 was het aantal medewerkers als volgt: 
Jeugdzorg: 854 medewerkers en 707,82 fte 
Onderwijs: 460 medewerkers en 363,36 fte 
 

5.1.5. Deskundigheidsbevordering  -  Horizon Academie 
 

Missie  
Professionals regisseren hun eigen deskundigheidsbevordering zodat zij vanuit verbinding, eigen kracht en 
verantwoordelijkheid vorm en inhoud kunnen geven aan hun werk binnen Horizon 
 
De trainingen en workshops van de Horizon Academie hebben het afgelopen jaar primair een bijdrage geleverd 
aan het realiseren van de inhoudelijke doelstellingen van Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs. 
Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs n vraagt van haar medewerkers dat zij professionaliseren op 
het gebied van kerncompetenties en basismethodiek om de geformuleerde droom waar te maken. De 
verschillende registers en kwaliteitskaders geven mede richting aan de professionalisering van de 
Horizonwerker. De Horizon Academie heeft dit gefaciliteerd met verschillende trainingen, workshops, intervisie 
en coaching.   
 
Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs heeft ervoor gekozen om zich nog meer te profileren als een 
specialistische organisatie, die flexibel en creatief kan inspelen op vragen vanuit cliënten, gemeenten en 
samenwerkingsverbanden. Hierbij hoort een ondernemende en creatieve instelling, zodat wij ons blijven 
onderscheiden en kunnen laten zien waar we voor staan. De Horizon Academie is resultaatgericht, werkt samen 
met HRM en neemt deel aan samenwerkingsverbanden en werkgroepen. De trainingen van de Horizon 
Academie kunnen ook bij andere organisaties ingezet worden. Net als andere jaren vindt er uitruil van trainingen 
plaats en delen we kennis met onze samenwerkingspartners; zo maakten we optimaal gebruik van elkaars 
expertise. 
 
Het slagen van de gewenste verandering binnen Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs is voor een 
groot deel afhankelijk van de transformatie van de professional. De Horizon Academie levert een bijdrage aan 
deze transformatie middels ons aanbod. We vragen van de professional de bereidheid in zichzelf te investeren, 
naar zichzelf te kijken, verantwoordelijkheid te nemen, resultaatgericht te werken en creatief samen te werken 
vanuit verbinding. De Horizon Academie heeft hierin een voorbeeldfunctie en werkt vanuit een integere, 
verantwoordelijkheid nemende houding en met duidelijke resultaten voor ogen.  
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Onze succesbepalende factoren in 2016 waren: 

 Intrinsieke gemotiveerde professionals. 

 Inspirerende, versterkende, toepasbare trainingen. 

 Synergetisch, communicatief en innovatief team. 
 
We hebben dit gemeten middels onderstaande indicatoren: 

 Minimaal 30% van ons aanbod is gericht op inschrijving op persoonlijk titel. 

 Trainingen worden positief gescoord met minimaal een 7,5. 
 
Behaalde doelen 

 Indicator a) is behaald middels onze nieuwe website waarmee medewerkers zich op persoonlijke titel 
kunnen inschrijven.  

 Indicator b) is behaald met een 7,8 score voor onze trainingen. 
 
Nieuw aanbod: Expeditie GG-PM; Enneagram; Ken je code; Geweldloos gezamenlijk Gezag (revisie). 
 
Implementatie: BoXwerk; Veilig vakmanschap; VAI (extern i.s.m. Yulius en gemeente Rotterdam); Pm cliënt 
trainers opgeleid. 
 
Profilering: Leerhuis Rotterdamse samenwerkingspartners; Altra inspiratieweek; Kleurkracht; 8 trainingen 
geaccrediteerd in lerarenegister, SKJ en Registerplein. 
 
Ontwikkeling team Academie: Scrum; Art of Hosting; Enneagram; Verbindende communicatie. 
 
Resultaat trainingen 
Voor de evaluatie van onze trainingen wordt gekeken naar het schooljaar. Vandaar dat hieronder het totaal van 
aantal deelnemers en score per training staat voor 2015-2016. Iedere training van de Horizon Academie wordt 
afgerond door middel van een evaluatie gesprek en een formulier. Deze input wordt direct geïnterpreteerd door 
de trainer en later verwerkt in de optimalisering van de training. Ten slotte wordt er aan het eind van het 
academie jaar een algemene analyse uitgevoerd over alle formulieren. De tweeledige rapportage, die hieruit 
volgt is te lezen op onze pagina in SharePoint. 
 

Training Aantal deelnemers Gemiddeld cijfer 

BoXwerk 514 7,5 

Veilig vakmanschap 221 7,6 

Kleurkracht 189 8,1 

Gezamenlijk gezag 141 7,8 

Tops 127 7,7 

Persoonlijk meesterschap 116 8,3 

Teamexpeditie GG en PM 90 8,1 

Systeem in zicht 52 7,8 

Workshop nieuwe medewerkers 39 7,8 

Breinbegeleiding 37 8,3 

Vlaggensysteem 34 7,6 

Persoonlijk meesterschap verdieping 33 8,1 

Seksualiteit en intimiteit 32 8,3 

Teambuilding (extern) PM VV 31 8,5 

de 8e, creëer en inspireer 29 8,4 

Oplossingsgericht zijn verdieping 26 8,5 

Motiveren tot gedragsverandering 23 8,0 

Gedragsbeïnvloeding  18 7,3 

Oplossingsgericht zijn 14 7,6 

Tops-herhaling 12 7,7 
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Radicalisering 11 7,9 

Gedoe op tafel 10 7,8 

Internet en opvoeden 10 8,1 

Krachtige verbindingen 6 8,3 

Eindtotaal 1815 7,8 
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6 Onderwijs 
 

6.1. Structuur en beleid 
 
Horizon Onderwijs is onderdeel van Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs. Onderwijs is een 
wezenlijke factor in de ontwikkeling en maatschappelijke participatie van jongeren. Onderwijs is binnen Stichting 
Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs leidend, zowel op de scholen, als binnen de zorglocaties. Een 
behandeling is pas geslaagd, als er aantoonbare resultaten geboekt zijn in de educatie van de jongere 
(diploma’s, certificaten, overgang e.d.). Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs pleit voor thuisnabij 
onderwijs; regulier als het kan, maar speciaal als het moet. Speciaal Onderwijs waarin ontvankelijkheid voor 
leren een belangrijke plaats heeft, waar perspectief leidend is, de regie zoveel mogelijk bij jeugdige en 
opvoeders gelegd wordt en er een intensieve afstemming met het reguliere onderwijs bestaat. Dat kan alleen als 
de leerkrachten en docenten daadwerkelijk als expert en professional optreden, zowel op didactisch als op 
pedagogisch gebied. Nadrukkelijk zetten wij in op een grote ouderparticipatie, wetende uit eigen onderzoek dat 
een betrokken ouder positief bijdraagt aan de leerresultaten van de jeugdige. 
 
Het onderwijs van Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs kenmerkt zich door: 

betekenisvol onderwijs in een veilige en stabiele omgeving  
waar de jeugdige eigen regie en verantwoordelijkheid kan nemen 
en zo de kans en mogelijkheden krijgt te presteren en zich te ontplooien  
en toe te groeien naar zelfstandige deelname aan de maatschappij. 

 
Integratie van zorg en onderwijs is een van de belangrijkste uitgangspunten van Stichting Horizon Jeugdzorg en 
Speciaal Onderwijs. De Horizon scholen die verbonden zijn aan zorglocaties van Stichting Horizon Jeugdzorg en 
Speciaal Onderwijs en de betreffende zorglocaties zelf, worden zo veel mogelijk daarom door één directeur 
aangestuurd. De scholen die niet verbonden zijn aan een zorglocatie zijn verdeeld in een SO afdeling, een VSO 
afdeling voor praktijkonderwijs en een VSO afdeling gericht op diploma en/of vervolgonderwijs in Rotterdam, 
Dordrecht en Gouda en omgeving. Schakenbosch College ( heeft een status-aparte omdat de zorgpartner niet 
alleen onder Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs valt). Dit heeft geresulteerd in de volgende 
clustering van onderwijslocaties: 

 VSO Praktijkonderwijs: Schreuder College Villeneuvestraat– Educatief Centrum en VSO Diplomagericht 
of vervolgonderwijs: Schreuder College Slinge en Taborstraat Park College Dordrecht, Kesper College 
Gouda en de Onderwijs Opvang Voorzieningen Gouda, Schoonhoven en Alphen 

 SO: Instituut Mr. Schats Noord en Zuid – Gelinckschool Schiedam en Spijkenisse en Oostvoorne, De 
Regenboog Gouda, Parkschool Alphen en tijdelijk Bergse Veldschool 

 Scholen verbonden aan zorglocaties: Park College Alphen, Vaart College en Hestia College 

 Schakenbosch College 
Deze clusters worden aangestuurd door directeuren. De schoolleiders geven direct leiding aan de leerkrachten, 
klassenassistenten en overige onderwijsondersteunende diensten. Een overzicht van alle onderwijslocaties is 
opgenomen in de bijlage Kerngegevens Accommodaties en op de website www.horizon.eu/horizon-locaties/. 
 
In 2016 is ruim de tijd genomen om tot een gezamenlijk schoolplan te komen waar iedereen zich in kan 
herkennen. Het schoolplan 2017-2020 is daarom ook met medewerking van alle onderwijs medewerkers van 
Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs tot stand gekomen. Het beschrijft het strategisch beleid van 
Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs. In juni 2016 is een digitale dialoog onder medewerkers 
opgestart waarin zij zijn uitgenodigd input te leveren voor de belangrijkste strategische thema’s voor de toekomst 
van het onderwijs van Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs. De onderwijsdirecteuren hebben 
vervolgens samen met een vertegenwoordiging van de medewerkers op basis van deze digitale dialoog, de 
kracht van Horizon onderwijs en de externe ontwikkelingen de belangrijkste strategische thema’s voor het beleid 
van het onderwijs bepaald.  

 Jongeren nog beter voorbereiden op hun toekomstige plek in de maatschappij door meer aandacht voor 

loopbaanoriëntatie, praktijkvakken en arbeidsvaardigheden.  

 Professionalisering op het gebied van didactische vaardigheden om het onderwijs verder te versterken. 

Verdere specialisatie ten aanzien van de leerling doelgroep door meer van elkaar leren.  

 Doorbraken maken, ruimte creëren en ontschotten door de omgeving met lef tegemoet te treden en 

nieuwe zinvolle samenwerkingen aangaan en dit binnen de organisatie ruimhartig faciliteren. 
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 De dialoog en samenwerking met partners in de regio aangaan, Het regulieronderwijs, gemeenten, 

zorg– en jeugdhulppartners meer betrekken bij de invulling van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

Een blijvende dialoog met leerlingen en hun ouders vormgeven. 

Tijdens een grote conferentie in de opstartweek van het schooljaar 2016-2017 hebben alle medewerkers van het 
onderwijs vervolgens met elkaar over de uitwerking en verdere invulling van de strategische thema’s nagedacht. 
Per thema is een top vier of vijf van doelstellingen voor het onderwijs van Stichting Horizon Jeugdzorg en 
Speciaal Onderwijs n geformuleerd. Deze doelstellingen zijn daarna in oktober 2016 samen met alle 
medewerkers uitgewerkt tot sectorspecifieke ambities en resultaten. Per locatie wordt ten slotte invulling 
gegeven aan de school specifieke invulling hiervan. 
 
Het fundament voor het Horizon speciaal onderwijsconcept en curriculum is: 

 Ons (cluster-4) onderwijs ondersteunt jongeren om hun perspectief helder te krijgen - vooruitzicht op of 
mogelijkheden voor de toekomst- en het (h)erkennen van de specifieke vraag van de jeugdige: ‘wat heb 
ik nodig om tot leren en tot ontwikkeling te komen’. 

 Partnerschap in de ‘gouden driehoek’ tussen leerling, opvoeder, docent. Dit ontstaat niet vanzelf. Het is 
een keuze. Scholen en professionals moeten daarin het voortouw nemen en de toon zetten. Het 
aangaan van het partnerschap is niet vrijblijvend. Zowel hulpverlenings- als onderwijsresultaten 
verbeteren structureel wanneer de ouders/verzorgers of het netwerk van een jeugdige betrokken zijn bij 
die hulpverlening en dat onderwijs. Dit betekent dat – in het verlengde van de visie van Horizon – 
ouders/verzorgers aandeelhouder zijn van de problemen en dus ook van de oplossing. De hulp en het 
onderwijs aan hun kind kan alleen slagen als zij daar zelf actief de opvoedersrol in (terug)nemen.  

 Focus op regie: hierbij hebben jongere, opvoeder en docent elk hun eigen verantwoordelijkheid.  

Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs heeft de ambitie om van haar scholen Covey scholen te 
maken. Het is de uitdaging om het geleerde en de persoonlijke eigenschappen om te zetten en de ervaringen te 
vertalen naar jongerenniveau en daadwerkelijk uit te voeren in de klas. Op deze manier zal het een onderdeel 
zijn van de basismethodiek Master!  
 
Het ontwikkelen en implementeren blijft ook het schooljaar 2016-2017 een gezamenlijk project met de scholen, 
CPS, Hogeschool Leiden, Horizon Academie en afdeling beleid, kwaliteit en onderzoek. De onderwijs locaties 
zullen ieder op hun eigen wijze invulling geven aan bovenstaande. 
 

6.2. Toegankelijkheid en toelatingsbeleid 
 
Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs onderscheidt verschillende doelgroepen binnen het onderwijs: 

 open (externe en ambulante leerlingen) 

 residentieel (interne leerlingen) 

 be-/gesloten (JeugdzorgPlus interne leerlingen) 
De wijze van in- en uitstromen verschilt per doelgroep en dit vraagt om doelgroep specifieke plaatsingsprotocollen. 
Jeugdigen kunnen worden aangemeld en geplaatst/geïndiceerd door een gecertificeerde instelling of de gemeente, 
meestal via het wijkteam/sociaal team. Dit betreft interne leerlingen. Voor externe leerlingen is een 
toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband noodzakelijk. 
 
Jeugdigen die verblijven in de behandelafdelingen van Horizon komen automatisch in aanmerking voor plaatsing 
op de school behorend bij de zorglocatie zonder toetsing vooraf door het samenwerkingsverband. Als een jongere 
uitbehandeld is of stopt met de zorg, maar wel op de school blijft, of naar een andere Speciaal Onderwijsschool 
wordt verwezen, zal als nog een toelaatbaarheidsverklaring worden aangevraagd. 
 
De jongeren die behandeling van Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs ontvangen en onderwijs op 
één van de Horizonscholen volgen, worden ‘interne leerlingen’ genoemd of leerlingen op plaats-bekostiging. 
Leerlingen met een onderwijszorg arrangement vallen ook onder de interne leerlingen. Een onderwijs- en 
zorgarrangement is een met de (pleeg)ouders en jeugdige overeengekomen plan van aanpak voor zorg én 
onderwijs, waarbij afspraken zijn gemaakt over de wederzijdse verwachtingen en verantwoordelijkheden. Binnen 
het arrangement is afgesproken hoe onderwijs en zorg samen worden vormgegeven ten einde de doelen van de 
jongere te behalen. 
 
Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs kent ook gesloten plaatsing van jongeren. Voor leerlingen in 
de gesloten jeugdzorg geldt dat een indicatie voor geslotenheid en een rechterlijke machtiging nodig zijn. 
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Om een zorgvuldig, eenduidig en samenhangend plaatsingsbeleid te kunnen voeren, heeft Stichting Horizon 
Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs voor plaatsing van leerlingen het bureau onderwijs-zorg-ondersteuning (OZO) 
ingericht. Voor de plaatsing van de interne jeugdigen en jeugdigen met een onderwijszorgarrangement is een 
instroomteam actief en vindt een gezamenlijke intake voor zorg en onderwijs plaats. De Commissie van 
Begeleiding van de school stelt het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op en zorgt voor plaatsing in de juiste 
groep op school. 
 
Externe leerlingen worden door ouders, veelal in samenspraak met, of op advies van de school van herkomst, 
aangemeld bij het samenwerkingsverband. Zij kunnen hierbij ondersteuning krijgen van Stichting Horizon 
Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs of eventueel de school van herkomst. Het samenwerkingsverband geeft een 
advies voor een schoolsoort binnen cluster-4. Wanneer de ouders besluiten hun kind aan te melden op één van 
de Horizonscholen wordt door OZO gekeken welke onderwijslocatie voor de leerling het meest geschikt is. Na 
een plaatsingsoverleg met de schoolleiders van de verschillende Horizonscholen worden ouders en de jeugdige 
uitgenodigd voor een intake/kennismakingsgesprek. Voor iedere leerling wordt een ontwikkelingsperspectiefplan 
(OPP) opgesteld.  
 

6.3. Horizon Onderwijs in 2016 
 
Onderwijs is een bepalende factor voor de ontwikkeling van jeugdigen. En voor de manier waarop zij deelnemen 
aan de samenleving. Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs pleit voor onderwijs dichtbij huis. Op 
een reguliere school als het kan en op het speciaal onderwijs als het nodig is. Stichting Horizon Jeugdzorg en 
Speciaal Onderwijs zet zich in om kinderen te helpen om de zin in leren weer terug te krijgen, zodat het weer 
leuk wordt om naar school te gaan en zij in staat zijn om zich stof eigen te maken. Speciaal onderwijs bij 
Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs is afgestemd op leerlingen met complexe gedragsproblemen 
of gedragsstoornissen. We werken opbrengstgericht: doorstromen naar een aansluitend onderwijsniveau op het 
regulier onderwijs met als doel het behalen van een diploma of om door te stromen naar arbeid. Stichting 
Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs werkt samen met reguliere basisscholen, middelbare scholen en het 
MBO door kennis te delen over gedragsproblematiek of te ondersteunen bij het scherpstellen van de 
gezagsverhoudingen. Dit doen wij onder andere door het geven van ambulante ondersteuning aan leerlingen en 
onderwijsprofessionals. Samen kijken we naar wat de leerling nodig heeft en wat bij de leerling past. Naast het 
geven van onderwijs vindt Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs het belangrijk een onderdeel van 
de maatschappij te zijn. Dit door allerhande verschillende onderwerpen onder de aandacht van de leerlingen en 
hun ouders te brengen.  
 

Schats Noord 
Schats Noord heeft in de week tegen het pesten extra aandacht besteed aan dit onderwerp. Hoe draagt Horizon 
bij aan een pest vrije omgeving? John Staps, schoolleider Schats Noord: ‘Anti-pestbeleid zit in je behang. Het zit 
‘m niet alleen in een vertrouwenspersoon/anti-pestcoördinator en-of protocol.’ Met andere woorden: het zit in je 
totale aanpak. ‘Docenten binnen het speciaal onderwijs zijn daar goed in; bij incidenten wordt altijd gelijk 
ingegrepen, dus ook bij pesten. Wij hebben wel een anti-pestcoördinator, maar onze ervaring is dat kinderen 
gelijk naar de juf gaan.’ Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs laat jaarlijks het EVO-onderzoek 
(Evaluatie Vragenlijst Onderwijs) uitvoeren binnen haar onderwijs. Waarbij kinderen en ouders worden bevraagd 
over o.a. veiligheid. John Staps: ‘Schats Noord’ scoort ruim voldoende bij de stelling ‘ik voel me veilig bij 
Horizon’.  
 

Schreuder College Slinge 
Ranki Oberoi verspringer en oud-leerling van het Schreuder College Slinge is naar de Paralympische Spelen in 
Rio de Janeiro geweest. Hij is vierde geworden, ondanks persoonlijk record, net naast podium, met een sprong 
van 6,96 meter. Hij wil graag een voorbeeld zijn voor deze leerlingen en draagt dat op een mooie manier uit.  
 
Verantwoording  Lente- en Zomerschool  Schreuder College Slinge 
Tijdens de lenteschool (2 t/m 4 mei) en  zomerschool (periode 11 t/m 22 juli) zijn de leerlingen bijgespijkerd om 
te voorkomen dat ze blijven zitten of over moeten gaan naar een lager schoolniveau. De leerlingen hebben hun 
leerachterstand kunnen wegwerken. Het schooljaar 2015-2016 hebben in totaal 50 leerlingen al dan niet vrijwillig 
deelgenomen aan de lente- en de zomerschool.  
 
Effectief 
Deze extra lesdagen zijn effectief gebleken, want in totaal zijn er 15 leerlingen, die deel hebben genomen, na de 
zomerschool alsnog overgegaan naar het volgende schooljaar. Ook op de lange termijn heeft de zomerschool 
effect gehad: deze leerlingen zijn niet alleen overgegaan, er zijn ook een aantal derdejaars leerlingen 
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bijgespijkerd in vakken waar zij zwak voor stonden. Dit draagt er aan bij, dat deze leerlingen het vierde leerjaar 
goed kunnen doorlopen en goed voorbereid door kunnen stromen naar het mbo. 
 
Opbrengsten Lente- en Zomerschool Schreuder College Slinge 2015 – 2016: 
 
Totaalbeeld Schreuder College Slinge 

 2012-2013* 2013 – 2014* 2014 – 2015 2015- 2016 

Aantal leerlingen 205 183 224 203 

Aantal instroomleerlingen 78 98 71 83 

Aantal uitstroomleerlingen 86 77 97 81 

Aantal doublures 10 9 20 5 

 5% 5% 9% 2% 
*in dit schooljaar waren de locaties Slinge en Kastanjedaal aparte locaties; de cijfers zijn bij elkaar opgeteld 

 
Lenteschool: 2 t/m 4 mei 2016 
 

 2015-2016 

Aantal leerlingen totaal 25 

Aantal leerlingen gemiddeld per dag 20 

Aantal leerlingen doublure voorkomen 12 

  

 
Zomerschool: 11 t/m 22 juli 2016 
 

 2015-2016 

Aantal leerlingen totaal 25 

Aantal leerlingen die deelgenomen hebben 20 

Aantal leerlingen gemiddeld per dag 10 

Aantal leerlingen doublure voorkomen 15 

  

 

Park College Alphen 
Sociale Werkvoorziening Alphen (SWA) en het Park College in Alphen aan den Rijn werken intensief samen om 
leerlingen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden in het behalen van een diploma of startkwalificatie. 
In juli hebben Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs en SWA de samenwerking met een officiële 
ondertekening in Alphen bekrachtigd. Op SWA wordt een toekomstige werkplek zo reëel mogelijk nagebootst en 
leren leerlingen wat het betekent om stage te lopen of te werken in een bedrijf. Het aanleren van deze 
werknemersvaardigheden bepaalt voor een groot deel het succes van leerlingen op hun toekomstige werkplek. 
Peter Houweling, toenmalige directeur van Park College in Alphen, is blij met de samenwerking. ‘Het gaat om de 
kansen die wij bieden aan een kwetsbare doelgroep. Als er niet geïnvesteerd wordt in deze leerlingen, zijn zij 
straks kansloos op de arbeidsmarkt. Het is prettig om te merken dat iedereen het belangrijk vindt dat er een plek 
is en blijft voor deze leerlingen. Samen kijken we nu naar wat haalbaar is.’ 
 

Schreuder College Taborstraat 
Een aantal columns van leerlingen van het Schreuder College Taborstraat waren geselecteerd voor bijeenkomst 
14 mei jl., ‘Herdenking bombardement Rotterdam’. De leerlingen deden mee aan de wedstrijd Rotterdam 
Droomt, waar ze een column schreven over de visie, politiek en de toekomst van de stad Rotterdam.  
 

Park College Dordrecht 
Het Park College Dordrecht is in het schooljaar 2016-2017 gestart met het nieuwe uitstroomprofiel Horeca, 
Bakkerij en Recreatie (HBR), Basis beroeps en Kader beroeps (BB en KB). In dit profiel maken leerlingen kennis 
met de gastvrijheidsindustrie. Het Park College Dordrecht focust zich op diplomagericht onderwijs en vakgericht 
onderwijs. Samen met de jongere en de ouders / opvoeders wordt gekeken naar de vaardigheden van de 
leerling en wordt de juiste route bepaald. Het Park College Dordrecht werkt goed samen met omliggende 
scholen en bieden daardoor diverse uitstroommogelijkheden richting MBO2. Daarnaast bieden ze een V-ROC 
klas. In deze klas krijgen leerlingen de mogelijkheid om zich voor te bereiden op het ROC. Zij stromen 
vervolgens door naar een Entree opleiding of naar een leerwerkbedrijf. De klassen zijn kleinschalig van opzet, 
waardoor iedere leerling de juiste aandacht krijgt. 
 

Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bij controleverklaring 
d.d. 30 mei 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jaardocument stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs 2016   52 

Kesper College 
Park College Gouda is in mei 2016 feestelijk heropend met een nieuwe naam: het Kesper College. Toenmalig 
wethouder L. Werger knipte samen met een leerling en de conciërge het lint door, onder luid applaus van 
ouders, leerlingen en genodigden. Jacqueline Roelse, schoolleider, benadrukte de nieuwe koers van het Kesper 
College (vmbo-TL, havo en vwo onderbouw) waarbij samenwerking met andere scholen en bekendheid in de 
wijk een vertrekpunt is naar een nieuwe toekomst. Door leerlingen en het team zijn kunstwerken gemaakt die 
voor de gelegenheid werden geveild en verkocht voor het goede doel: de Dierenambulance Gouda.  
 

De Regenboog 
Ook de Parkschool in Gouda kreeg in maart 2016 een nieuwe naam: De Regenboog. De Regenboog zit samen 
met SBO Park en Dijk in één pand. De Regenboog verhuisde binnen het gebouw naar een nieuwe plek. 
 

6.4. Samenwerking 
 
Horizon Onderwijs heeft veel aandacht voor samenwerking. Ouders van jeugdigen zijn welkom op de 
Horizonscholen en als partner medeverantwoordelijk voor het leerproces van de jeugdigen. Samenwerking met 
diverse (onderwijs)partners wordt steeds gewoner. Naast de reguliere contacten die de verschillende 
Horizonscholen met alle betrokken samenwerkingsverbanden hebben zijn er steeds vaker contacten met 
reguliere scholen in de buurt zodat onze leerlingen ook mee kunnen doen aan de centraal schriftelijke examens. 
In Rotterdam wordt o.a. samengewerkt met het Noordrand College, en Vak College De Hef. In Alphen aan den 
Rijn met Het Groene Hart. Het Educatief Centrum is een samenwerking met het Albeda College (MBO) gestart 
om zo een traject te krijgen zodat het voor een aantal leerlingen gemakkelijker is om een startkwalificatie te 
verkrijgen. Ook is met een aantal onderwijsinstellingen een samenwerking opgezet door middel van het 
aanbieden van stageplaatsen, zowel op MBO- als HBO niveau. In dit verband is er een nauwe samenwerking 
met de Hogeschool InHolland en de Hogeschool Rotterdam, die ook een bijdrage leveren aan de 
deskundigheidsbevordering. 
 
In 2016 hebben wij intensief contact gehad met de samenwerkingsverbanden In totaal zijn de Horizonscholen 
betrokken bij 21 samenwerkingsverbanden, 13 voor SO en 8 voor VSO. Binnen de samenwerkingsverbanden is 
o.a. gesproken over het ondersteuningsplan, het verstrekken van de toelaatbaarheidsverklaringen, de 
ambulante onderwijs begeleiding en de spreiding van het onderwijs. Extra aandacht in 2016 was er voor de 
arbeidstoeleiding, taskforce thuiszitters en het VSV convenant.  
 
Ook het samenwerken met de zorgafdelingen van Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs en de 
andere zorgpartners is van belang. Door het bundelen van krachten en het werken met geïntegreerde 
onderwijs/zorgarrangementen, in samenspraak met alle partijen, kan een passend en vraaggericht aanbod voor 
jeugdige en gezin worden neergezet. In 2016 is per 1 april een onderwijszorgarrangement gestart, deze is per 1 
augustus inpandig bij een basisschool in Zoetermeer geplaatst. Dit initiatief is samen met het 
samenwerkingsverband PO Zoetermeer en de gemeente tot stand gekomen. De zorgklas op locatie Slinge is in 
samenspraak met Koers VO in mei gestart. Ook is begonnen met ontwikkeling om JeugdzorgPlus bedden in te 
ruilen voor stoelen en onderwijs en zorg van 8 tot 8 te verzorgen volgens het School2Care concept van Altra 
Amsterdam. In 2017 zullen twee locaties starten in Rotterdam en Den Haag. De samenwerking in Alphen om tot 
een Integraal Kindcentrum (IKC) te komen is in 2016 verder uit gewerkt. Onderzocht wordt of we in 2017 tot een 
bestuursfusie met SBO Opmaat kunnen komen om zo betere zorg te waarborgen. De samenwerking, praktisch 
en inhoudelijk, met deze school en autisme2play is gecontinueerd en verloopt goed. Kinderen met een 
zwaardere indicatie vanuit het samenwerkingsverband (voormalig cluster 4 kinderen) en kinderen bekend met 
een ernstige vorm van autisme kunnen zo onderwijs volgen. 
 
De samenwerking met Youz (voorheen Bouman GGZ) met betrekking tot preventie en aanpak van alcohol, 
drugs en game-verslaving is 2016 gecontinueerd. In Rotterdam en in Gouda wordt is de samenwerking met Stek 
Jeugdzorg ten behoeve van jeugdhulp op school en in Alphen met Cardea ook doorgegaan. 
 
Op landelijk niveau is Horizon onderwijs aangesloten bij de PO Raad en het LECSO. Vanuit deze 
lidmaatschappen neemt Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs deel aan overleg met collega 
onderwijs- instellingen met als doel tot een krachtig en helder toekomstgericht en innovatief beleid te komen ten 
behoeve van onze leerlingen. Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs werkt met de gemeenten o.a. 
samen op het gebied van cultuureducatie. Dit wordt door de diverse gemeenten op verschillende wijzen 
ingevuld. Veelal worden theatervoorstellingen en bezoeken aan musea e.d. door de gemeenten aangeboden 
aan de scholen. 
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Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs werkt veel samen met Yulius Onderwijs, o.a. middels een 
gezamenlijk auditorenteam dat gezamenlijk getraind wordt en audits verzorgt op de scholen van Stichting 
Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs en Yulius. 
 
Elke locatie is verder uniek in de samenwerking met derden. Elke keer wordt afgewogen of die samenwerking 
ten goede komt aan het onderwijs en helpt om die leerlingen goed onderwijs te kunnen bieden. 

 
6.5. Onderwijsprestaties 
 

6.5.1. Leerlingenaantallen 
 
In het onderstaande overzicht staat het totaal aantal leerlingen per school op de teldatum, 1 oktober, in 2014, 
2015 en 2016. 
 

 
 

  

Park 
College/ 
Parkschool 
(VSO/SO) 

Gelinck 
school 
(SO) 

Schreuder 
College 
(VSO)  

Inst. Mr. 
Schats 
(SO) 

Bergse 
Veld 
(SO) 

Vaart/ 
Hestia 
College 
(VSO) 

Educatief 
Centrum 
(VSO) 

Schaken 
bosch 
College 

Midgaard 
College 
(VSO) 

Totaal 

1-10-14 341 414 485 169 99 77 80 81 41 1787 

1-10-15  297 398 413 191 142 96 78 90   1705 

1-10-16  329 347 423 192 91 101 93 101   1677 

 
Hieronder volgt een overzicht van de leerlingaantallen per onderwijscluster: SO, VSO praktijkonderwijs, VSO 
diplomagericht of vervolgonderwijs en scholen op de zorglocaties en een overzicht van de leerlingen op de 
Onderwijs Opvang Voorzieningen (OOV). 
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  BeO Groepen 
Gelinck 
school Oostv. 

Gelinckschool 
Spijkenisse 

Gelinck 
school 
Schiedam 

De 
Regenboog 

Schats 
Noord 

Schats 
Zuid 

 
Totaal 

SO per  
1-10-2016 33 138 112 94 59 59 96 

 
591 

 

 
 

  Educatief Centrum 
Schakenbosch 
College 

Schreuder 
Villeneuve 

Totaal 

VSO Praktijkonderwijs  
1-10-16 93 101 118 

 
312 
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Park College 
Dordrecht 

Kesper College 
Gouda 

Bergse Veld 
School 

Schreuder 
Slinge 

Schreuder 
Tabor 

Totaal 

VSO gericht op 
vervolgonderwijs 1-10-16 41 82 18 188 117 

 
446 

 
 

 
 

  Park College Alphen Bergse Veld Hestia College Vaart College 
Gelinck 
Oostvoorne 

Totaal 

Scholen op zorglocaties 
1-10-16 147 91 23 88 138 

 
487 
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6.5.2. Uitstroom 
 
De uitstroom van leerlingen naar vervolgonderwijs, werk of andere dagbesteding ziet er als volgt uit: 
 

 
 
 
Uitstroom per 1-10-
2016 Park College 

Gelinck 
scholen Schreuder Schats 

Bergse 
Veld  Vaart 

Schaken 
bosch Educatief Hestia 

Cluster4 SO/VSO 90 49 77 24 59 23 27 16 4 

Regulier Onderwijs 48 44 7 39 16 10 5 2   

ROC/MBO/HBO     43         18 1 

Onbekend/ anders/ 
werk 31 14 25 1 2 12 8 30   

Totale doorstroom 
per locatie 169 107 152 64 77 45 40 66 5 

 
Uitstroom uit de Onderwijs Opvang Voorzieningen (OOV) - Alphen aan den Rijn, Gouda 
en Schoonhoven, Schooljaar 2015-2016 
 

 
 

Locatie Totaal Observatie kort Lang 
Herkomst 
regulier  

Herkomst  
CL 4 of 
gesloten 

Uitstroom 
regulier 

Uitstroom 
VSO 

Uitstroom 
MBO 

speciaal 
traject 

nog niet 
uitge- 
stroomd 

Alphen aan 
den Rijn 

50   16 34 49 1 13 11 7 7 12 

Gouda 56 5 12 42 54 2 20 11 7 2 16 

Schoonhoven 16   4 12 16 1 7 2 1 1 5 
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Met speciaal traject bedoelen we dat leerlingen niet terug zijn naar gewoon onderwijs. Ze zijn bijvoorbeeld niet 
toe aan school en moeten eerst een behandeltraject in of leerlingen kunnen niet terecht op het VSO en het OOV 
moet dan een tussen oplossing bedenken zodat deze leerling niet thuis komt te zitten. 
 

6.5.3. Eindresultaten onderwijs 
 
In het SO onderwijs worden op basis van de drempeltoets of de Cito toets adviezen gegeven ten aanzien van 
vervolgonderwijs. Hieronder volgt een overzicht van de aantallen en de gegeven adviezen. 
 

 
 
 

  
Parkschool 
Gouda/Alphen Gelinckschool Inst.Mr. Schats Bergse Veld 

 
Totaal 

Citotoets/drempelonderzoek 
SO 2015 4 81 40 40 

 
165 

 
 

 
 

  Praktijkonderwijs VMBO BL VMBO KB VMBO GT/TL HAVO VWO doublure 
 
Totaal 

Adviezen 42 53 32 23 8 6 1 
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Diploma’s en certificaten 2016 
 

 
 

  
Park 
College 

Schreuder 
College 

Vaart 
College 

Educatief 
Centrum 

Hestia 
College 

Schakenbosch 
College 

Totaal 

AKA 1 0 27 0 1 0 29 

IVIO certificaat 34 87   27 0 105 
 
253 

Diploma VMBO 12 35 3   0 4 
 
54 

Diploma 
Havo/VWO 0 0 0     0 

 
0 

Praktijkdiploma's 4 0 0 14 0 4 
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7. Financieel Beleid 
 
7.1. Hoofdlijnen financieel beleid 
 
Algemeen 
Een financieel gezonde bedrijfsvoering is een essentiële randvoorwaarde om onze ambities en doelstellingen te 
realiseren. Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs streeft naar een gezonde financiële 
bedrijfshuishouding met een jaarlijks sluitende exploitatie voor alle locaties, adequate reserves en een goede 
liquiditeit.  
De financiële verantwoording is gebaseerd op de vigerende richtlijn voor Zorg (RJ640) en voor de 
uitzonderingen de vigerende richtlijn voor Onderwijs (RJ660) voor de jaarverslaggeving, vereisten van 
opdrachtgevers en subsidiebepalingen van subsidiegevers. Mede als gevolg van de decentralisatie van de 
jeugdzorg, de druk op de tarieven en de bijbehorende eisen die door opdrachtgevers worden gesteld, is de 
uitdaging bij de bedrijfsvoering en haar onderdelen ook komende jaren zichtbaar en voelbaar.  
 

Ontwikkelingen 
Voor een solide financieel beleid in de nieuwe situatie van marktwerking in de jeugdzorg en de wijzigingen in het 
onderwijs, is het noodzakelijk dat er aanpassingen gedaan worden in de organisatie, administratieve organisatie 
en controlemechanismen.  
In 2015 zijn daar nog geen grote wijzigingen uit voortgekomen en is voortgebouwd op de situatie in 2014. Dat is 
niet altijd passend gebleken, met name in de sturing op de productie in de jeugdzorg. In 2016 is een plan van 
aanpak opgesteld en zijn de volgende stappen gezet: 

 Ondersteuning verkoop/contractbeheer: vanaf begin 2017 is er een nieuw verkoopteam welke naast de 
contacten met de regio’s ook zorg dragen voor het contractenbeheer en het contractenmanagement. 

 Administratie: in 2016 is geïnvesteerd in de verbetering van de kwaliteit van zowel de crediteuren als de 
debiteuren administratie. Hiermee is eind 2016 een helder beeld over welke vorderingen en schulden er 
zijn, welke risico’s er bij welke opdrachtgevers gelopen worden en welke acties noodzakelijk zijn voor 
een verdere verbetering. 

 Financial Control: de maandrapportages zijn verder uitgebreid waarbij een deel van de controle nu bij de 
EAD plaatsvindt en er aanvullende informatie over verschillende balansonderdelen beschikbaar zijn 
(zoals de liquiditeitspositie). 

 Fiscaliteit: in 2016 is op diverse manieren geïnvesteerd in het verbeteren van de kennis en kunde ten 
aanzien van de fiscaliteit. Door de veranderingen is fiscaliteit vanaf 2016 belangrijker geworden. Vanuit 
het horizontaal toezicht worden er tevens eisen gesteld aan de inrichting van de administratie en de 
processen. Het uitwerken en implementeren van een taks control framework is hierbij de eerste grote 
stap. 

 Fraude: er is gewerkt aan een risicobeleid welke verderop in dit jaarverslag nader wordt toegelicht. Deze 
is vertaald naar een risicomatrix. Een belangrijk aandachtpunt hierin is frauderisico en de mogelijke 
bijbehorende beheersmaatregelen.  

Voor 2017 is het verder optimaliseren van het debiteurenbeheer een aandachtspunt, samen met het verder 
verbeteren van de stuurinformatie in de vorm van de rapportages, de prestatiedialogen en de bestuurlijke 
besluitvormingstrajecten. 

 
Weerstandsvermogen en cashflow 
De ontwikkelingen binnen de jeugdzorg en het onderwijs brengen grotere ondernemingsrisico’s met zich. 
Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs wil reserves aanhouden die passen bij deze 
ondernemingsrisico’s, met speciale aandacht voor de huisvestingscomponent die verbonden is aan de 
residentiële (gesloten) jeugdzorg. De financiële reserves dienen een dusdanige omvang te hebben dat de 
continuïteit van de organisatie niet in gevaar komt. Verwacht wordt dat de beoogde omvang van het 
weerstandsvermogen (eigen vermogen en egalisatie reserves) minimaal 20% moet zijn. Stichting Horizon 
Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs zit ultimo 2016 net tegen deze grens aan. Naast een solide 
weerstandsvermogen is het op orde hebben en houden van de cashflow van groot belang en moet herinrichting 
van het facturerings- en debiteurenproces verder worden verzakelijkt. Dat betekent een mogelijke herziening van 
het treasurybeleid. 
 

Vastgoedbeleid 
In 2016 zijn geen grote wijzigingen in het vastgoedbezit en vastgoedbeleid geweest. Basis voor het onderhoud is 
nog steeds een meerjarenonderhoudsplan dat centraal wordt gecoördineerd. Voor de onderwijslocaties wordt, 
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mede gelet op de doordecentralisatie door de gemeenten, ook een meerjarenonderhoudsplan opgesteld. De 
verwachting is dat in 2017 verdere besluitvorming hierover zal plaatsvinden. Voor de komende jaren wordt 
ingezet op flexibilisering van de locaties, zodat we sneller kunnen schakelen bij veranderende vraag. Dat zal 
voor sommige locaties ‘ombouw’ met zich brengen. Vanwege de verhuizing van De Vaart in 2017 gaan er grote 
wijzigingen plaatsvinden en wordt onder andere de locatie MKD Hoogvliet opnieuw in gebruik genomen. 
 

Inkoop 
In 2014 is het inkoopbeleid vastgesteld. In 2015 is hiernaar gehandeld en is een aantal grote (Europese) 
aanbestedingstrajecten uitgevoerd. Dit is aanleiding geweest om kritisch te kijken naar de bureaucratie en is 
besloten tot aanpassing van het inkoopbeleid, met als hoofdlijn de conclusie dat Stichting Horizon Jeugdzorg en 
Speciaal Onderwijs niet aanbestedingsplichtig is, maar bij inkoop wel altijd zorgt voor duidelijke productvereisten 
en uitvragen bij verschillende partijen. Vanuit de wet en regelgeving is in 2016 wel nader onderzocht welke 
lopende contracten binnen Onderwijs wellicht in de nabije toekomst opnieuw zouden moeten worden 
aanbesteed. In het kader van de samenwerking met De Opvoedpoli, De Nieuwe Kans en Altra is in 2016 inkoop 
verder vormgegeven. Bij alle grote aanbestedingen wordt samen gewerkt met de inkoper van Altra en wordt er 
gewerkt aan het uniformeren van het inkoopbeleid. 
 

Begrotingsproces en control 
In 2016 is het begrotingsproces en control verder vorm gegeven en verscherpt. De maandrapportages zijn 
uitgebreid en er is een algemene analyse toegevoegd. Door wisselingen in het management is er meer 
aandacht voor de sturing en monitoring op de begroting en de realisatie.  
De sturing gericht op de aansluiting tussen de productie en de contracten met de opdrachtgevers is verder 
verbeterd door een verkoopteam samen te stellen waar zowel financiën, control en productie bij elkaar samen 
komen. Dit heeft ertoe geleid dat met verschillende opdrachtgevers vanaf halverwege 2016 intenties zijn 
afgestemd hoe de productie zich ontwikkelde. Helaas heeft dit niet bij alle onderdelen geleid tot dekkende 
formele afspraken en is voorzichtigheidshalve een en ander opgenomen in de voorziening dubieuze debiteuren. 
 
De begroting 2017 (en meerjaren 2018 en 2019) is vanuit hoofdlijnen opgesteld en daarbij richtinggevend 
vertaald naar de verschillende locaties en budgethouders.  
Er is een dashboard ontwikkeld op Holding niveau welke vanaf begin 2017 maandelijks in het bestuurscollege 
wordt besproken en per kwartaal in de Raad van Toezicht. 
 

Financieel beheer 
De uitvoering van het financieel beleid en de statutaire plicht tot het voeren van een adequate boekhouding 
wordt zodanig vormgegeven dat invulling wordt gegeven aan de gedefinieerde budgetverantwoordelijkheden op 
alle niveaus in de organisatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bij controleverklaring 
d.d. 30 mei 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jaardocument stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs 2016   61 

7.2. Beschrijving positie op balansdatum 
 

Balans per 31-12-2016 
 

 
 
 
 

Toelichting: 
 
Vaste activa 
 

Materiële vaste activa 
- Op de locatie Harreveld zijn in 2016 twee nieuwe gesloten groepen ingericht en is er een nieuwe locatie 

voor gezinsbehandeling gestart. 

- In 2014 heeft de afdeling ICT middels de notitie “ ICT onder de motorkap” inzichtelijk gemaakt, welke 
aanpassingen en vernieuwingen er moesten worden gemaakt om de doelstellingen voor de komende jaren 
te realiseren. Deze doelstellingen zijn versterken en vernieuwen infrastructuur om de gewenste 
functionaliteiten te kunnen gebruiken binnen en voor de organisatie. Hiervoor zijn in 2015 inmiddels de 
diverse aanbestedingen opgestart of afgerond. Diverse ICT investeringen hebben in 2015 en in 2016 
plaatsgevonden. Dit proces moet leiden voor Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs tot de 
mogelijkheden van Plaats- en tijdonafhankelijk werken, Digitaal en Leerling gestuurd Onderwijs, IP 
technologie (beeld/geluid) en het waarborgen van beveiliging van cliënt gevoelige gegevens 
(privacywetgeving). Vanwege verschillende redenen worden onderdelen uit dit project doorgetrokken naar 
2017. 

- Voor een drietal schoollocaties is gestart met het inrichten van bakkerijlokalen.  
 

Financiële vaste activa 
Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs heeft in 2015 een deelneming in Opvoedpoli B.V. van 85% 
voor 1 euro aan stichting iHUB verkocht en heeft in 2016 twee nieuwe achtergestelde leningen verstrekt aan 
Opvoedpoli B.V. Zo lang het eigen vermogen van Opvoedpoli B.V. nog niet positief is, is de waardering van de 
vijf achtergestelde leningen op nihil gesteld. 

ACTIVA 31-12-2016 PASSIVA 31-12-2016

Bedrijfsgebouwen en terreinen 27.741.316 Kapitaal 1.491.710

Machines en installaties 398.342 Algemene reserve 25.011.611

Andere bedrijfsmiddelen 3.656.069 Bestemmingsreserve 26.293.806

Materiële vaste activa in uitvoering 44.658 Bestemmingsfonds 0

Niet aan het bedrijfsproces dienstbaar 696.145 Eigen vermogen 52.797.127

Materiële vaste activa 32.536.530

Personeelsvoorzieningen 1.444.420

Overige voorzieningen 1.346.000

Voorzieningen 2.790.420

Deelnemingen 0

Financiële vaste activa 0

Langlopende schulden 21.251.177

Totaal vaste activa 32.536.530 Langlopende schulden 21.251.177

Vorderingen op debiteuren 6.622.672 Schulden uit hoofde van subsidies 8.476.200

Overige vorderingen 728.598 Schulden aan kredietinstelling 12.700

Vooruitbetaalde bedragen 188.414 Crediteuren 3.225.502

Nog te ontvangen bedragen 19.326 Aflossingsverplichtingen langlopende schulden 757.634

Overige overlopende activa 184.871 Belastingen en sociale premies 3.263.970

Vorderingen uit hoofde van subsidies 9.677.671 Schulden terzake pensioen 216.480

Nog te betalen salarissen 295.929

Vakantiegeld 2.198.361

Vakantiedagen 1.774.722

Overige schulden 1.812.478

Vorderingen 17.421.552 Stichting Horizon at Work 0

Nog te betalen kosten 759.652

Liquide middelen 51.140.740 Vooruit ontvangen bedragen 0

Overige passiva 1.466.470

Totaal vlottende activa 68.562.292 Kortlopende schulden 24.260.098

TOTAAL ACTIVA 101.098.822 TOTAAL PASSIVA 101.098.822

Deloitte Accountants B.V. 
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Vlottende activa 
 

Vorderingen 
Debiteuren zijn ten opzichte van 2015 toegenomen. Dit geldt voor zowel de gemiddelde hoogte als het aantal 
van deze post. De grootste debiteuren zijn de gemeenten / jeugdzorgregio’s (83%) en de 
samenwerkingsverbanden (8%). Voor enkele regio’s ligt de facturatie hoger dan hetgeen in 2016 beschikbaar is 
gesteld. Uit voorzichtigheid is daarvoor een voorziening getroffen en zal met de betreffende regio’s worden 
gesproken over de verdere afhandeling. Die voorzichtigheid geldt tevens voor de openstaande posten uit 2015 
voor zover de afloop onbekend is. 
Naast de debiteuren is er ultimo 2016 een vordering op stichting iHUB en op een verzekeraar inzake de WGA. 
Voor de periode dat Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs verzekerd was voor de WGA zal het 
UWV kosten in rekening blijven brengen welke bijna geheel bij de verzekeraar kunnen worden gedeclareerd. Het 
inlooprisico van voormalige stichting Avenier komt voor rekening van Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal 
Onderwijs en worden als periodekosten verantwoord.  
Verder is in 2016 een huurborg voor een nieuwe locatie betaald. 
 

Vorderingen uit hoofde van subsidies 
Op het Ministerie van OCW heeft Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs een vordering inzake de 
lumpsum (€ 1.637.722). Voor de gemeenten / jeugdzorgregio’s / onderaannemers (€ 7.894.778) gaat het om 
afrekeningen van geleverde jeugdzorg in 2016. Het ministerie van VWS dient nog te voorzien in het groot 
onderhoud van Hand in Hand (€ 88.000). 

 
Liquide middelen 
De liquiditeitspositie van Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs is ten opzichte van 2015 
afgenomen met ongeveer € 8.715.000. De liquide middelen zijn weggezet bij schatkistbankieren. Hiermee 
Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs voldoet aan de regeling van het Ministerie van OCW. De 
afname is onder meer toe te schrijven aan het verstrekken van tweetal leningen en aflossing van leningen. 
Bovendien is er zorg geleverd in jeugdzorg waarvan de afrekening nog moet plaatsvinden en deze de 
bevoorschotting overstijgen. 
 
Eigen vermogen 
 

Kapitaal - Algemene reserve – Bestemmingsreserves - Bestemmingsfondsen 
Het eigen vermogen is in 2016 met ongeveer € 2.192.000 toegenomen. Zie paragraaf 7.4 voor de 
resultaatanalyse 2016. 
 
Voorzieningen 
 
De voorzieningen zijn ten opzichte van 2015 vooral gewijzigd door vrijval van de voorzieningen Sociaal Plan (-/- 
624.293), duurzame inzetbaarheid (-/- 1.502.594) en garantstelling (-/- 1.200.000). 
  
Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs heeft ter ondersteuning en verbetering van de financiële 
situatie van de Opvoedpoli een aantal leningen afgesloten. De Opvoedpoli doorloopt een traject om de huidige 
financiële situatie te verbeteren. Zolang dit traject loopt en er een garantstelling is jegens de Belastingdienst 
(deels in 2016 betaald) en een borgstelling richting de Rabobank is voor deze aansprakelijkheid een voorziening 
opgenomen. 
 
Langlopende schulden 
 
Dit betreft leningen en waarborghypotheken vanuit jeugdzorg. Er is een waarborg vrijgevallen in verband met de 
eerdere verkoop van een pand.  
 
Kortlopende schulden 
 

Schulden uit hoofde van subsidies 
Op de vergoedingsoverzichten van het Ministerie van OCW staan leerlingen die niet door de Horizon Ambulante 
Dienst werden begeleid of die door de Horizon Ambulante Dienst in het verleden zijn begeleid. Voor deze groep 
niet begeleide rugzakleerlingen is een schatting gemaakt van de terug te betalen subsidiegelden aan het 
Ministerie van OCW (€ 2.410.097).  
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Er zijn tevens bijzondere groeimiddelen (€ 126.980) voor het schooljaar 2013 - 2014 toegekend waarvan 
onduidelijk is waarom deze middelen zijn toegekend. Op het betreffende administratieve brinnummer is voor die 
specifieke datum geen bijzondere toename van leerlingen geteld. 
Voor de gemeenten / jeugdzorgregio’s en onderaannemers gaat het om nog niet ingezette productie, 
onderproductie, terug te betalen bedragen of nog te factureren (€ 5.294.254). Bij het ministerie van VWS betreft 
het onderbesteding kapitaallasten (€ 471.149) en afrekening verbouwing Kralingen (€ 153.720). 
 

Crediteuren 
Het saldo is ten opzichte van 2015 toegenomen. Het gemiddeld bedrag dat per crediteur uitstaat, is gestegen 
alsmede het aantal openstaande posten. De gemiddelde duur is ultimo 2016 lager dan ultimo 2015. 
 

Belastingen en sociale premies 
De stijging is deels toe te schrijven aan gewijzigde (sociale) premies en een deels aan gewijzigde formatie. 
 

Schulden terzake pensioen 
Voor de medewerkers van de organisatie is een pensioenregeling getroffen die kwalificeert als een toegezegde 
pensioenregeling. Deze pensioenregeling is ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds (ABP voor 
onderwijs / PFZW voor jeugdzorg) en wordt – overeenkomstig de in de RJ aangereikte vereenvoudiging – in de 
jaarrekening verwerkt als toegezegde bijdrageregeling. Dit betekent dat de over het boekjaar verschuldigde 
premies als kosten worden verantwoord. 
 

Vakantiedagen 
In 2016 is het verlofstuwmeer gestegen. Dit komt door de toename van de plus- en minuren alsmede een 
toename van (boven)wettelijke verlofuren. In 2017 zullen de openstaande wettelijke verlofuren uit 2016 voor 1 
juli dienen te worden opgenomen. Na 1 juli vervallen deze uren. Voor de oudere verlofuren en bovenwettelijke 
verlofuren blijft een verjaringstermijn van 5 jaar geldig en deze dienen binnen een redelijke termijn te worden 
opgenomen. 
 

Overige kortlopende schulden 
Per saldo is de post overige schulden met € 249.923 ten opzichte van 2015 afgenomen. Dat betreft voornamelijk 
de afname in de post nagefactureerde dienst en goederen in 2017 voor het afgelopen kalenderjaar 2016 en de 
vooruit ontvangen groeigelden. 
 

Nog te betalen kosten 
Deze post betreft voornamelijk nagekomen facturen in 2017 over 2016 en is ten opzichte van 2015 gedaald. 
 

Vooruit ontvangen opbrengsten 
Het restant van de borg is in 2016 met Tactus afgehandeld. 
 

Overige passiva 
De wijzigingen ten opzichte van 2015 is deels te wijten aan nog niet ontvangen projectbijdragen en deels toe te 
schrijven aan een daling in de gereserveerde kosten voor de accountant en inhuur. Bovendien is er een 
reservering opgenomen voor onregelmatigheidstoeslag. 
 

7.3. Kengetallen 
 
Kengetallen financiële positie  

 

 
 
Solvabiliteit 1 (0,52) 
Dit kengetal is ten opzichte van 2015 gestegen vanwege per saldo een daling van de voorzieningen en 
schulden. Het eigen vermogen is daarentegen ten opzichte van 2015 gestegen. 

Kengetallen financiële positie
2016 2015

Solvabiliteit 1 0,52                         0,49                         

Solvabiliteit 2 0,55                         0,55                         

Liquiditeit 2,83                         2,87                         

Rentabiliteit (excl. reserves) 2,10% -0,59%

Weerstandsvermogen 19,33% 17,50%

Deloitte Accountants B.V. 
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Definitie: Eigen vermogen / Totaal vermogen 
De solvabiliteit geeft aan op welke wijze de bezittingen, die op de actiefzijde van de balans staan, zijn 
gefinancierd, namelijk met eigen vermogen en/of vreemd vermogen. 
 
Solvabiliteit 2 (0,55) 
In dit kengetal zijn de voorzieningen meegenomen als deel van het eigen vermogen. Doordat de voorzieningen 
in 2016  afnemen, wordt het kengetal iets positiever. 
  
Definitie: (Eigen vermogen + Voorzieningen) / Totaal vermogen 
Dit kengetal wordt berekend omdat voorzieningen doorgaans zijn gevormd uit eigen middelen. De voorzieningen 
zijn ter dekking van verplichtingen en / of risico’s. Zij hebben hun oorsprong voor de balansdatum. 
 
Liquiditeit / Current ratio (2,83) 
De current ratio is ten opzichte van 2015 iets gedaald. Dit omdat met name de liquide middelen wat zijn 
afgenomen. 
 
Definitie: Vlottende activa / Kortlopende schulden. 
De liquiditeitsratio geeft aan in welke mate de instelling aan haar verplichtingen op korte termijn kan voldoen. 
Een liquiditeit groter dan 1 wordt doorgaans als voldoende gekwalificeerd, omdat tegenover de binnenkort 
vervallende schulden van de instelling ten minste evenveel vlottende activa staan. 
 
Rentabiliteit (2,10%) 
De rentabiliteit is in 2016 positief. Deze is geheel veroorzaakt door het positieve resultaat op het speciale 
onderwijs met de incidentele vrijval. 
 
Definitie: (Resultaat gewone bedrijfsvoering / Totale baten uit gewone bedrijfsvoering) * 100% 
Het resultaat uit gewone bedrijfsvoering is inclusief het saldo financiële baten en lasten. 
 
Weerstandsvermogen (19,33%) 
Het weerstandsvermogen is ten opzichte van 2015  gunstiger geworden. 
Dit komt door het positieve resultaat welke wordt toegevoegd aan het eigen vermogen. 
 
Definitie: ([Eigen vermogen -/- materiële vaste activa] / Baten - subsidies) * 100% 
Het weerstandsvermogen geeft aan hoe de beschikbare reserves zich verhouden tot de exploitatie. 
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7.4. Gang van zaken gedurende het verslagjaar 
 
Exploitatierekening 
 

 
 

 
 
Toelichting: 
 
Een turbulent jaar voor de bedrijfsvoering, zo omschrijven wij 2016. Dit vanwege personele wijzigingen op een 
aantal voor de bedrijfsvoering relevante posities, de verdere intensivering van de samenwerking binnen de 
Holding en het uitvoeren van het going concern 2016 en de inkoop 2017.  
Desalniettemin geeft  2016 in financieel opzicht een positief resultaat. 
 
Voor jeugdzorg is dit een negatief resultaat, ten opzichte van de begroting is het een verslechtering, maar ten 
opzichte van 2015 is het een verbetering van het resultaat. Dit resultaat is met name ontstaan uit de hogere 
kosten (inhuur derden, vervoerskosten) voor de realisatie van de extra zorgvragen waar echter niet op alle 
onderdelen vergoedingen tegenover staan. Derhalve is hiervoor de voorziening dubieuze debiteuren aangepast. 
Ook de lening aan de Opvoedpoli komt ten laste van het jeugdzorg deel. Op diverse onderdelen is expertise 
ingehuurd, waaronder voor de inrichting van de Holding en de fiscaliteit. 
 
Voor onderwijs geldt dat dit resultaat bepaald is door 2 incidentele vrijvallen; de vrijval van de voorziening 
duurzaam inzetbaar en de vrijval van onverschuldigde betalingen ((lumpsum, gesloten jeugdinstelling, justitiële 
jeugdinstelling en leerlinggebonden financiering alsmede met enkele subsidies verlofsubsidie, prestatiebox en 
zomerschool). Daarbij zijn de kosten lager uitgekomen dan geraamd. Exclusief deze effecten is het resultaat 
voor onderwijs bijna conform begroting.  
 
Inhoudelijk bevestigt de jaarrekening het beeld van een markt in ontwikkeling, waarbij het lastig vooraf te ramen 
is en de risico’s een groter financieel effect hebben dan in het verleden. Voor 2016 pakt dit voor Stichting 
Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs zeer goed uit. Dankzij de intensieve afstemming met de regio’s 
hebben wij een groot deel van de extra zorgverlening weten te leveren. De keerzijde is echter dat zichtbaar 
wordt dat met name op het gebied van personeel er nadere acties nodig zijn om te voorkomen dat mensen door 
de wijzigingen hun passie in het werk kwijtraken.  
Het resultaat ligt meer in de lijn van 2014. 
 

2016 2015

Personele lasten -73.922.651 -76.576.654

Afschrijvingen -2.300.215 -2.661.104

Huisvestingslasten -8.012.134 -8.123.155

Automatiseringskosten -1.338.915 -981.859

Apparaatskosten -9.825.001 -9.766.859

Verzorgingskosten -9.982.049 -9.466.162

Lasten -105.380.965 -107.575.793

Subsidies – Rijksbijdragen 104.814.991 102.418.555

Overige bedrijfsopbrengsten 2.693.228 4.068.321

Baten 107.508.219 106.486.876

Saldo financiële lasten en baten 65.158 231.528

Exploitatieresultaat 2.192.412 -857.389

Resultaatsbestemmingen -2.192.412 857.389

Saldo 0 0
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Een samenvatting van het resultaat zonder incidentele effecten is: 
 
Het resultaat 2016 voor Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs als geheel is 2,20 mln. positief. 
Dit resultaat heeft voor circa -/-€ 4,55 miljoen betrekking op de jeugdzorg en voor circa +€ 6,75 miljoen op 
speciaal onderwijs. 
 
Hieronder worden de resultaten in hoofdlijnen toegelicht. In de betreffende financiële overzichten is een meer 
gedetailleerde toelichting opgenomen. 
 

Jeugdzorg 
Het resultaat 2016 voor de jeugdzorg ad -/-4,55 mln. is verklaarbaar door: 

- De hogere bezetting op het landelijk transitie arrangement, het regionale transitie arrangement en de 
open jeugdzorg in relatie tot de budgetplafonds. Waarbij daar waar relevant voor de rta en de open 
jeugdzorg conform richtlijnen een deel is opgenomen in de voorziening dubieuze debiteuren.  

- Hogere inzet van inhuur door onder andere een hoog ziekteverzuim op een enkele locatie in 2016 en 
het openen van een aantal groepen gedurende het jaar, vanwege, een grillig verloop van instroom van 
cliënten (onzekerheid in vraag naar zorg) en dotatie aan de voorziening voor langdurig verzuim; 

- Een toename in de openstaande vakantiedagen alsmede de plus- en minuren in de roosters;  
- Hogere kosten vanwege een aantal projecten, waaronder informatievoorzieningsprojecten; 
- Hogere huisvestingslasten, vanwege het huren van een nieuwe locatie vanwege de verhuizing van De 

Vaart; 
- Een personele reservering inzake eerdere jaren; 
- De afwaardering van de leningen aan Opvoedpoli BV; 
- Hogere apparaatskosten door de inhuur van expertise op diverse onderwerpen en de bijdrage aan de 

nieuwe Holding. 
 

Speciaal onderwijs 
Het positieve resultaat voor speciaal onderwijs is grotendeels bepaald door de vrijval van onverschuldigde 
betalingen (lumpsum, gesloten jeugdinstelling, justitiële jeugdinstelling en leergebonden financiering) alsmede 
met enkele subsidies (verlofsubsidie, prestatiebox en zomerschool). Bovendien is voor de plaatsbekostigde 
gesloten jeugdinstellingen een 48-weekse bekostiging ontvangen, waar bij de begroting 2016 is uitgegaan van 
een lagere bekostiging. De hogere vergoedingen voor lumpsum in 2016 zijn niet in de begroting opgenomen. 
Daarnaast is vanwege de wettelijke eisen de voorziening duurzaam inzetbaarheid vrijgevallen. Meer structurele 
onderdelen zijn de hogere lasten door meer inzet van externe krachten vanwege een hoog ziekteverzuim.  
 
Lasten 

Personele lasten 
De personele kosten zijn ten opzichte van 2015 gestegen door de hogere reservering voor openstaande verlof- 
en plus- / minuren. Bovendien is de inhuur onverminderd hoog door opvang van structureel hoog kortdurend 
verzuim, tijdelijke groei van vraag naar zorg en de in toenemende mate moeilijkere arbeidsmarkt voor onderwijs 
personeel. 
 

Afschrijvingen 
De afschrijvingen in 2016 zijn wat lager ten opzichte van 2015, maar wel in lijn met de begroting 2016. Dit komt 
met name doordat er in 2016 minder verbouwingen hebben plaatsgevonden. In 2017 is de verwachting dat door 
de noodzakelijke verbouwingen door de verhuizing De Vaart de afschrijvingen hoger uitkomen.  
 

Huisvestingslasten 
Per saldo blijven de huisvestingslasten ten opzichte van 2015 nagenoeg gelijk. Ten opzichte van de begroting 
was de verwachting dat deze iets lager zouden uitkomen. De verklaring komt omdat er bij de begroting een 
onjuiste aanname ten aanzien van de rente is gehanteerd. 
 

Automatiseringskosten 
In 2016 is door gewerkt aan de in 2015 ingezette stappen om de ICT omgeving van Stichting Horizon Jeugdzorg 
en Speciaal Onderwijs verder te verbeteren. Het gaat hierbij om het op peil brengen naar een gedegen 
kwaliteitsniveau. 
 

Apparaatskosten 
De advieslasten blijven hoog ten opzichte van de begroting. Deze zijn onder andere ontstaan het inwinnen van 
adviezen betreffende aanbestedingen alsmede de verdere vormgeving van de Holding. Ook de kantoorlasten 
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zijn hoger dan verwacht. De afschrijving van een investering in De Opvoedpoli heeft eveneens plaatsgevonden. 
Alsmede de vorming van de voorziening dubieuze debiteuren. 
 

Verzorgingskosten 
De verzorgingskosten zijn hoger dan de begroting en 2015. 
Dit is met name veroorzaakt door de hogere vervoerskosten van de locaties, en dan met name vanuit Locatie 
Harreveld. De vastgestelde vergoeding dekt de werkelijke kosten niet. 
 
Baten 

Baten - Subsidies - Rijksbijdragen 
De jeugdzorgbaten en -subsidies zijn in 2016 toegenomen door de extra geleverde zorg bij alle zorgvormen. 
Hiertegenover staat dat rekening wordt gehouden met een hogere voorziening dubieuze debiteuren vanwege de 
onzekerheid in sommige contracten over de realisatie in relatie tot de budgetplafonds. 
In 2016 zijn de OCW subsidies hoger vanwege de vrijval van onverschuldigde betaling alsmede enkele kleinere 
subsidies (verlofsubsidie, prestatiebox en zomerschool). Bovendien was in de begroting geen rekening 
gehouden met de aangepaste tarieven voor 48 weeks onderwijs alsmede indexaties in de lumpsum.  
 

Overige bedrijfsopbrengsten 
Deze sluiten aan bij de begroting.  
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Kasstroomoverzicht 
 

 
 
 
 
De mutatie in liquide middelen wordt voor het grootste deel verklaard door de transitie binnen de Jeugdzorg van 
subsidieverstrekking vooraf naar facturatie achteraf.  
 
 
Afschrijvingen 
 

 
 
 
 

2016 2015

Exploitatiesaldo 2.127.254 -1.088.916

Afschrijvingen 2.300.215 2.661.104

Bijzondere waardevermindering vaste activa -2.500.000 -3.000.000

Voorzieningen -3.030.358 2.539.147

Vorderingen -120.175 -6.833.256

Vorderingen / schulden uit hoofde van subsidies -8.272.820 4.164.664

Kortlopende schulden 1.417.265 -189.945

Ontvangen interest 81.375 246.565

Betaalde interest -16.217 -15.037

Operationele activiteiten -8.013.461 -1.515.674

Materiële vaste activa -2.154.558 -941.028

Financiële vaste activa 2.500.000 3.000.000

Investeringsactiviteiten 345.442 2.058.972

Aflossing langlopende schulden -1.046.827 -1.039.587

Financieringsactiviteiten -1.046.827 -1.039.587

Mutatie liquide middelen -8.714.846 -496.289

Stand liquide middelen per 1 januari 59.855.586 60.351.875

Stand liquide middelen per 31 december 51.140.740 59.855.586

Mutatie liquide middelen -8.714.846 -496.289

Afschrijving afkoop erfpacht 24.555 1,1%

Afschrijving tuinaanleg en bestrating 111.907 4,9%

Afschrijving gebouwen 554.708 24,1%

Afschrijving verbouwingen/renovaties 646.639 28,1%

Afschrijving installaties 70.352 3,1%

Afschrijving inventaris 165.607 7,2%

Afschrijving automatisering 527.256 22,9%

Afschrijving vervoermiddelen 89.344 3,9%

Afschrijving leermiddelen 109.847 4,8%

Totaal 2.300.215 100%
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7.5. Begroting 2017 
 
De begroting over 2017 is in het najaar 2016 opgesteld aan de hand van de op dat moment bekende informatie 
over de contracten en verplichtingen 2017.  
In deze begroting is rekening gehouden met een potentiële besparing door de invoer van een nieuw 
administratiesysteem welke moet leiden tot een administratieve verlichting bij de locaties welke mogelijkheden 
geeft tot het verbeteren van de kwaliteit van het werk en deels tot een personele besparing.  
Daarnaast geeft de begroting weer op welke wijze Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs verwacht 
dat komende jaren de zorgmarkt voor jeugdigen zich verder ontwikkeld. De transformatie moet nog 
plaatsvinden, besparingen lopen komende jaren nog door bij de jeugdzorg regio´s en bij het speciaal onderwijs 
begint zich nu af te tekenen op welke wijze samenwerkingsverbanden hier naar kijken en in willen opereren. 
Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs heeft afgelopen najaar in het licht van deze ontwikkelingen 
haar eigen beeld verder ontwikkeld en in 2017 wordt toegewerkt aan het vormen van de per locatie benoemde 
‘unique selling points’. De begroting 2017 is een realistische begroting waar echter wel een uitdaging in is 
opgenomen. De contracten echter zijn voor sommige regio’s tot op heden nog niet definitief vastgelegd, wat kan 
leiden tot risico´s en kansen. 
De meerjarenbegroting is gebaseerd op 2017 rekening houdend met een verdere daling in omzet en de te 
realiseren taakstellingen. 
 

7.6. Treasurymanagement 
 
Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs voert een voorzichtig beleid voor het beheer van haar liquide 
middelen. Liquide middelen worden uitsluitend op deposito en spaarrekeningen beheerd en niet in effecten 
belegd. Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs voldoet daarmee aan de regeling “Beleggen, lenen 
en derivaten OCW 2016” van het Ministerie van OCW. Conform deze regeling heeft Stichting Horizon Jeugdzorg 
en Speciaal Onderwijs zijn treasurystatuut opgesteld. In dit statuut wordt het treasurybeleid uiteengezet en een 
beschrijving gegeven van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden in het kader van de treasuryfunctie. In 
2016 werd “belegd” door middel van het wegzetten van overtollige gelden op spaarrekeningen of deposito. De 
totale rente-inkomsten in het kalenderjaar 2016 zijn € 79.409,52. 

 

 
 

 
 

 
 
 

Bedrag Periode Rente%
Rente-

opbrengst

€

NL19 FVLB 0699 2636 54 2016 0

NL69 FVLB 0699 4508 37 2016 0

2016 0

Resultaat rekening - courantrekening

Bankrekeningen groepen / scholen

Rente%
Rente-

opbrengst

NL61 FVLB 2016 7956 62  € 2,21  € -00 

NL08 FVLB 2016 7956 46  € 6.731,96  € 4,30 

NL93 FLVB 0699 0515 41  € 4.543.436,19  € 1.747,95 

NL32 RABO 1096 1077 24  € -00  € 11.031,65 

NL36 RABO 1515 7593 34  € -00  € -00 

NL53 RABO 1096 1390 65  € -00  € 1.699,27 

Schatkist ( 16930 )  € 38.607.464,58  € -00 

NL37 ABNA 0569 0505 88  € 5.238.317,98  € 3.250,27 

NL40 RABO 3663 7889 54  € -00  € 255,31 

Resultaat uitstaande leningen deelnemingen

Lening OVP  € 61.420,77 

Stibbe/interest koopsom aandelen OVP € 0,00

 € 79.409,52 

Bedrag Periode

2016

Resultaat diverse spaarrekeningen (rente wordt 1x per jaar uitbetaald)

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

€ 7.000.000,00 2016

2016

Totaal renteresultaat

Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bij controleverklaring 
d.d. 30 mei 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jaardocument stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs 2016   70 

7.7. Toekomstverwachtingen  
 
De invoering van passend onderwijs en de decentralisatie van de jeugdzorg geven Stichting Horizon Jeugdzorg 
en Speciaal Onderwijs  kansen om anders na te denken over de producten en diensten die zij levert en om 
organisatorische en financiële aanpassingen te doen. Kern van de strategie is dat Stichting Horizon Jeugdzorg 
en Speciaal Onderwijs zich positioneert als specialist in de specialistische (zware) open en gesloten residentiële 
jeugdzorg en het speciaal onderwijs.  
 
Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs heeft ultimo 2016 in financiële zin een uitgangspositie met 
een goede solvabiliteit en liquiditeit. De solvabiliteit (eigen vermogen / totaal vermogen) bedraagt per 31 
december 2016 0,52 en de liquiditeit (vlottende activa / vlottende passiva) bedraagt per 31 december 2016 2,82. 
Hierna wordt ingegaan op de verwachtingen ten aanzien van de continuïteit voor de onderdelen jeugdzorg en 
speciaal onderwijs. Voor het speciaal onderwijs wordt aangesloten bij de Handreiking continuïteitsparagraaf die 
door de Minister van OCW aan de schoolbesturen is toegezonden. 
 

7.7.1. Jeugdzorg 
 
Bij de waardering van activa en passiva is uitgegaan van de veronderstelling dat de activiteiten worden 
gecontinueerd in 2017 en de jaren erna op basis van de huidige bekende informatie. Duidelijk is ook dat, als 
gevolg van de marktwerking, wellicht over een aantal jaar keuzes gemaakt moeten worden.  
 
Begin 2014 heeft Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs plannen en scenario’s voor de transitie 
ontwikkeld, waarbij het uitgangspunt is dat duurzame voortzetting van de activiteiten van de stichting mogelijk is, 
zij het met aanpassingen van de organisatie en de activiteiten. Voor 2015 en 2016 is deze lijn voortgezet en is 
met een aantal activiteiten gestopt; een aantal leefgroepen in Oostvoorne en Bergse Bos is afgebouwd en het 
MKD in Hoogvliet is gesloten. Gekozen is voor relatief kleine veranderingen, omdat onduidelijk was wat de 
gevolgen van de transitie en de transformatie zouden zijn. Aan de andere kant heeft Stichting Horizon 
Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs niet alleen kosten gereduceerd, maar ook nieuwe activiteiten ontwikkeld die 
aansluiten bij de vraag van de gemeenten, de nieuwe financiers c.q. klanten. Voor 2016 waren de nieuwe 
activiteiten concreet: het verder uitbreiden van de gezinsopnames, de uitbreiding van BeO groepen, nieuwe 
vormen van pleegzorg en weekendopnames. Daarnaast is in 2016 gewerkt aan het in gezamenlijkheid binnen 
de Holding vorm geven van de koers en ontwikkelingen waarbij iedere werkmaatschappij haar eigen kleur heeft 
en bijdraagt aan het geheel. In 2017 en 2018 vindt bij Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs de 
verdere transformatie plaats naar specialistische instelling met nieuwe zorgvormen als School2Care, leefgroep 
nieuwe stijl en long care groepen. 
 
Voor 2016 is ervoor gekozen om een begroting te accepteren die deels door incidentele opbrengsten sluitend is. 
De totale kosten voor jeugdzorg, zoals opgenomen in de begroting 2016 bedragen circa € 64 miljoen. De 
begrote opbrengsten voor 2016 bedragen ruim € 64 miljoen. 
 
In de jaarrekening is duidelijk geworden dat de geraamde opbrengsten zijn gerealiseerd door middel van hogere 
contracten. De kosten aan de andere kant zijn eveneens hoger uitgevallen, veroorzaakt door de grotere vraag 
naar met name de gesloten opvang. 
 
Voor 2017 is de begroting verder verscherpt. Gekeken is naar de contractontwikkelingen van onze grootste 
regio’s en de financiële effecten hiervan. Tevens is voor twee jaar uitgegaan van een transformatiebijdrage 
vanuit de regio Rijnmond. Op het moment van schrijven (eind februari) zijn er nog een paar regio’s waar 
gesprekken gevoerd worden over de budgetten 2017. Dit geeft aan hoe complex deze markt op dit moment is.   
Aan de kostenkant zijn met name bij de overhead grote besparingen gerealiseerd door andere werkwijzen in te 
voeren, de organisatorische inbedding te veranderen en focus te verleggen. In de begroting 2017 is rekening 
gehouden met een besparing door de invoer van een nieuwere versie van het productiesysteem Morecare4 en 
een integraal leerlingvolgsysteem in het onderwijs, Vivo. Door het vanuit de Holding gezamenlijk inkopen van 
een aantal diensten en producten is de verwachting dat er eveneens besparingen worden gerealiseerd. 
 
De verwachting is dat in 2018 nadere keuzes gemaakt moeten worden ten behoeve van het waarborgen van de 
continuïteit van de organisatie en haar activiteiten, in samenwerking en in verbinding met de overige 
werkmaatschappijen binnen de Holding. Daarvoor worden diverse scenario’s ontwikkeld, die niet alleen voorzien 
in het realiseren van bezuinigingen, maar tevens in het zetten van de stap voorwaarts van de organisatie. Er 
zullen hoe dan ook grote inspanningen moeten worden verricht om dit te realiseren.  
 

Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bij controleverklaring 
d.d. 30 mei 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jaardocument stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs 2016   71 

De liquiditeits- en solvabiliteitspositie van Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs ultimo 2016 bieden 
een goede uitgangspositie om de verdere ontwikkelingen ten aanzien van de transitie van de jeugdzorg 
tegemoet te treden en vorm te geven. Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs kan daarmee in de 
komende periode op een solide wijze aan haar betalingsverplichtingen blijven voldoen. In relatie tot de Holding 
wordt gewerkt aan een treasurybeleid welke recht doet aan zowel de individuele werkmaatschappijen als de 
integrale Holding. 
 
Door de invoering van de Jeugdwet met ingang van 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de 
organisatie van jeugdzorg/-hulp aan haar minderjarige inwoners. Hiertoe sluiten gemeenten contracten af met de 
diverse aanbieders van jeugdzorg/-hulp. Voor de jeugdzorginstelling zelf kan de wijziging van 
subsidiebekostiging (tot 2015) naar bekostiging op contractbasis (vanaf 2015) -meer dan voorheen- tot het risico 
van (gedeeltelijke) vennootschapsbelastingplicht leiden. Oorzaak van deze eventuele 
vennootschapsbelastingplicht ligt in het feit dat jeugdzorginstellingen veelal geen beroep meer kunnen doen op 
het zogenoemde ‘subsidiebesluit’, omdat niet meer wordt voldaan aan de bijbehorende voorwaarden. Daardoor 
wordt naar verwachting (veel) sneller aangenomen dat jeugdzorginstellingen (meestentijds stichtingen) een 
onderneming in fiscale zin drijven met (gedeeltelijke) vennootschapsbelastingplicht tot gevolg. Op dit dossier 
wordt intensief samen gewerkt met externe adviseurs voor de mogelijke toekomstige veranderingen. Op dit 
moment is Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs niet vennootschap plichtig.  
 
Een risico dat landelijk speelt is de onder- en/of overproductie van geleverde en te leveren zorg. Stichting 
Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs heeft maatregelen genomen om dit risico te monitoren en bij te stellen 
indien nodig. Hiervoor is het verkoopteam overleg, voorheen cockpitoverleg gevormd met de bestuurder en 
vertegenwoordiging uit de afdelingen Financiën, Business Control, Verkoop en OZO (Onderwijs en Zorg 
Ondersteuning). In 2016 is gebleken dat bij een aantal regio’s sprake is geweest van over- of onderproductie. 
Hierop is vanuit Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs vanaf het voorjaar 2016 al geacteerd en er 
zijn vele gesprekken gevoerd over de wijze waarop hiermee moet worden omgegaan. Dit heeft geleid tot 
afspraken over de over productie, echter het formaliseren hiervan blijkt niet bij alle regio’s mogelijk. Daarnaast is 
via de inhoudelijke overlegtafels de druk om alsnog cliënten op te nemen vanwege zorgvraag zeer hoog 
opgelopen. De afstemming tussen bedrijfsvoering en uitvoering is nog niet in alle regio’s optimaal geregeld en 
leidt tot onduidelijkheden. Voor 2017 zijn vervolg maatregelen besproken om dit risico te beheersen. 
 
De verandering in het zorglandschap heeft ervoor gezorgd dat het debiteurenbeheer aanzienlijk is toegenomen. 
Dit vergt het opzetten van goede procedures en afspraken voor het courant houden van de debiteur, alsmede 
het beperken van de vorderingsduur. Er dient betere afstemming plaats te vinden over de inzet op en de te 
nemen stappen bij achterstallige betalingen. Bij het niet voldoen aan contractvereisten die regio’s en gemeenten 
gesteld hebben, zijn tot nu toe geen sancties opgelegd, echter bij het onvoldoende aansluiten van de productie 
verantwoording met de financiële verantwoording worden er voorstellen gedaan voor aanpassingen. De realiteit 
is dat de processen binnen de keten nog steeds onvoldoende zijn ingericht waardoor de verschillende 
administraties op cliënt niveau kunnen afwijken. Een voorbeeld is een opname via jeugdbescherming welke 
vanwege haar aard direct start, maar waar de gemeente de beschikking vervolgens op een andere startdatum 
zet (bijvoorbeeld op datum afgeven beschikking). Discussies over de financiering van de tussen liggende dagen 
zijn dan aan de orde. Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs is hierover intensief in gesprek met 
zowel haar opdrachtgevers, met de accountant  als via i sociaal domein. 
 

7.7.2. Speciaal onderwijs 
 
Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs heeft, mede als gevolg van bezuinigingen in de jeugdzorg 
en de invoering van passend onderwijs, te maken met een krimp in leerlingenaantallen. Een deel van de krimp 
hangt samen met de maatregelen die Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs zelf neemt in verband 
met de decentralisatie en bezuinigingen in de jeugdzorg, door sluiting van behandelgroepen. 
  
Voor de continuïteit van de onderneming is voorts van belang het advies van de PO-raad en VO-raad over de 
groeibekostiging. Het speciaal onderwijs kent een jaarlijks terugkerend patroon waarbij de leerlingenaantallen bij 
de start van het schooljaar lager liggen dan een aantal maanden na het begin van het schooljaar. Om deze groei 
te bekostigen was voor de introductie van passend onderwijs sprake van een groeiregeling waarbij de groei van 
het aantal leerlingen tussen de 1 oktober telling en de 16 januari telling door DUO werd bekostigd. In deze 
groeiregeling moest er sprake zijn van een minimale groei op het niveau van een Brinnummer. Na de introductie 
van passend onderwijs is het aan de samenwerkingsverbanden om deze groei te bekostigen. De PO-raad en de 
VO-raad hebben hiervoor een regeling opgesteld waarvan zij de samenwerkingsverbanden adviseren deze toe 
te passen. Deze regeling gaat uit van het per samenwerkingsverband per Brinnummer bekostigen van de groei. 
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Er zit geen minimale groei meer in de regeling. Samenwerkingsverbanden zijn derhalve wettelijk verplicht de 
ondersteuningsbekostiging personeel te betalen voor leerlingen die tussen de telling van 1 oktober T-1 en 1 
februari daaropvolgend zijn ingeschreven in het (voortgezet) speciaal onderwijs. De wijze waarop dit dient plaats 
te vinden is een complexe zaak. In de groeiregeling voor het (v)so is het aantal nieuwe leerlingen dat door het 
samenwerkingsverband is verwezen en ingeschreven in het speciaal onderwijs in de periode vanaf 1 oktober tot 
en met 1 februari daaropvolgend het uitgangspunt, evenals het aantal leerlingen dat uitgeschreven is uit het 
speciaal onderwijs. Leerlingen die van de ene (v)so-school naar de andere (v)so-school zijn gegaan tellen in dit 
verband niet als nieuwe leerlingen. Binnen het samenwerkingsverband dient te zijn afgesproken of ook, naast de 
wettelijk verplichte ondersteuningsbekostiging personeel, de basisbekostiging personeel en/of de materiële 
bekostiging (basis en/of ondersteuning) in de groeiregeling moet worden meegenomen. 
 
A1 Kengetallen: 
Onderstaande tabel geeft de verwachting weer van de ontwikkeling van het aantal leerlingen alsmede het aantal 
formatieplaatsen conform de Handreiking continuïteitsparagraaf. 
 

 
 
Tabel geeft de personele bezetting Onderwijs ultimo 31 december 2016 aan. In de jaarrekening is uitgegaan van 
de gemiddelde formatie in 2016. De krimp van de personele bezetting hangt samen met de voorziene krimp van 
de leerlingenaantallen die hierboven werd toegelicht.  
 
A2 Meerjarenbegroting 
In onderstaande tabel wordt conform de Handreiking continuïteitsparagraaf de verwachte ontwikkeling van de 
belangrijkste balansposten weergegeven voor de komende drie jaar. Deze cijfers hebben alleen betrekking op 
het Onderwijs (verschil betreft eliminatieposten ad 1,2 miljoen euro) binnen Stichting Horizon Jeugdzorg en 
Speciaal Onderwijs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kengetal Verslagjaar

(stand 31/12) 2016 2017 2018 2019

Aantal leerlingen (01-10-2016) 1669 1650 1600 1550

Personele bezetting in FTE

-       Bestuur / Management 22,1 19,9 19,3 18,7

-       Personeel primair proces (onderwijs) 218,0 208,5 202,1 195,8

-       Ondersteunend Personeel 142,5 139,9 135,7 131,5
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Balans 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x € 1.000 Verslagjaar

2016 2017 2018 2019

Vaste activa

-       Immateriële vaste activa -                  -                  -                  -                  

-       Materiële vaste activa 3.446             3.196             2.946             2.696             

-       Financiële vaste activa -                  -                  -                  -                  

Totaal Vaste Activa 3.446 3.196 2.946 2.696

      

Vlottende Activa

-    Vorderingen 2.975             2.925             2.875             2.825             

-    Liquide middelen 19.413           19.895           20.566           20.606           

Totaal Vlottende Activa 22.388 22.820 23.441 23.431

    

Totaal Activa 25.834 26.016 26.387 26.127

x € 1.000 Verslagjaar

2016 2017 2018 2019

Eigen vermogen

-       Algemene reserve 9.341             10.573           13.399           13.963           

-       Bestemmingsreserves 7.797             7.797             6.212             6.178             

-    Overige reserves / fondsen -                  -                  -                  -                  

Totaal Eigen Vermogen 17.138 18.370 19.611 20.141

Voorzieningen 554 454 454 454

Langlopende schulden 0 0 0 0

Kortlopende schulden 8.142 7.192 6.322 5.532

    

Totaal Passiva 25.834 26.016 26.387 26.127

Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bij controleverklaring 
d.d. 30 mei 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jaardocument stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs 2016   74 

Staat / Raming van Baten en Lasten 
De opgenomen meerjarenbegroting is gebaseerd op de voorgeschreven indeling en opbouw vanuit het 
ministerie. Deze is conform de richtlijnen doorgerekend op basis van de cijfers van het verslagjaar. 
 

 
 
Baten 
In 2017 en verder is de verwachting op dit moment dat de subsidies redelijk stabiel blijven door een stabilisering 
in het aantal leerlingen en cliënten.  
Voor onderwijs geldt dat de begeleiding van het aantal rugzakleerlingen uit het primair onderwijs en voortgezet 
onderwijs waarschijnlijk verder zal afnemen door het ingezette beleid van de samenwerkingsverbanden, echter 
nieuwe zorgvormen welke Zorg en Onderwijs combineren worden ontwikkeld. Door een vrijval van de 
onverschuldigde betalingen uit eerdere jaren zullen de baten pas na 2018 mogelijk sterker afnemen. 
Overige bijdragen en subsidies alsmede overige baten blijven vanaf 2017 stabiel (geen incidentele 
vergoedingen, maar wel structurele bijdragen en vergoedingen vanuit de samenwerkingsverbanden en 
gemeenten). 
Voor jeugdzorg geldt dat de verwachting is dat de duurdere zorgtrajecten waar mogelijk worden omgebouwd en 
vervangen door andere zorgvormen. Hierbij moet dit leiden tot het kunnen behandelen van meer jeugdigen. 
 
Lasten 
De lasten zijn gelijk gehouden met de raming uit 2017. Daar waar er door structurele omzetstijging of daling 
effecten zijn, worden deze gedurende het jaar vertaald naar de prognose en meerjarenbegroting. De verhuizing 
De Vaart leidt in 2018 mogelijkerwijs wel tot een andere lastenverdeling, ook voor de school. Welke financiële 
effecten dit heeft wordt pas inzichtelijk nadat voor alle bestaande bedden een nieuwe locatie is gevonden en met 
de betreffende regio afspraken zijn gemaakt. 
 
Tenslotte is Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs bezig met een heroriëntatie vanwege de Holding 
en de mogelijke intensivering van de samenwerking. De verwachting is dat dit kan leiden tot een andere 
inrichting en werkwijze en gevolgen gaat hebben voor de meerjarenbegroting en de benodigde investeringen. 
 
B1 Rapportage over aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem 
De besturingsfilosofie van Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs is gebaseerd op integraal 
management. De managers die verantwoordelijk zijn voor de verschillende scholen binnen Stichting Horizon 
Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs sturen op basis van een begroting die door de directie en Raad van Toezicht 
zijn vastgesteld. De begroting omvat alle kosten en baten die samenhangen met de betreffende scholen. Op 
maandbasis (of indien nodig op specifiek geval) wordt gerapporteerd over de inhoudelijke voortgang, de 

x € 1.000 Verslagjaar

2016 2017 2018 2019

Rijksbijdrage 33.384 31.834 31.402 30.397

Overige overheidsbijdragen en subsidies 1.253 850 850 850

College-, cursus- en examengelden 0 0 0 0

Baten werk in opdracht van derden 0 90 90 90

Overige baten 1042 935 935 935

TOTAAL BATEN 35.679 33.709 33.277 32.272

Personeelslasten 23.653 25.566 24.791 24.497

Afschrijvingen 526 526 526 526

Huisvestingslasten 1.896 2.296 2.296 2.296

Overige lasten 4.089 4.089 4.089 4.089

TOTAAL LASTEN 30.164 32.477 31.702 31.408

Saldo baten en lasten gewone bedrijfsvoering 5.515 1.232 1.575 865

Saldo financiële bedrijfsvoering 7 0 0 0

Saldo buitengewone baten en lasten 0 0 0 0

TOTAAL RESULTAAT 5.522 1.232 1.575 865
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financiën en de medewerkers en wordt aandacht gegeven aan de juiste, tijdige en volledige registratie van 
leerlingen. Daarnaast vinden er vijf sturingsgesprekken in 2017 plaats tussen de directie en de betreffende 
manager over de maandrapportage. Indien bijsturing nodig is, worden concrete afspraken gemaakt.  
 
B2 Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden 
Het belangrijkste risico voor de komende jaren betreft de ontwikkeling van de leerlingenaantallen in het kader 
van passend onderwijs en in krimp van leerlingenaantallen op scholen gekoppeld aan een zorglocatie. De krimp 
in leerlingenaantallen zal Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs opvangen door de formatie te 
reduceren en door de betreffende functies op te nemen in het risicodragende deel van de formatie. Daar waar 
door onvoldoende leerlingenaantallen locaties financieel niet sluitend zijn te krijgen, zullen locaties worden 
gesloten of anders ingezet. Afgelopen jaar is gewerkt aan het vormgeven van onder andere BeO groepen en het 
inrichten van locaties zodat er externe leerlingen bij kunnen.  
 
Een ander risico is gelegen in het relatief hoge verzuim en verloop op een aantal locaties. Hierop zijn 
maatregelen genomen door het voeren van gesprekken met medewerkers met (langdurig of frequent) verzuim, 
met nauwe betrokkenheid van HRM. Dit risico speelt bij meer speciaal onderwijsinstellingen, het beroep dat op 
deze doelgroep medewerkers wordt gedaan is uit balans. Er wordt voortdurend aandacht besteed aan het 
verzuim en de directie heeft de verlaging daarvan tot speerpunt gemaakt. Dit beleid wordt in 2017 voortgezet 
waarbij het doel is het verzuim te reduceren tot onder de norm van 4%. In de begroting is rekening gehouden 
met dit risico en zijn een aantal mogelijke maatregelen verwerkt. De ontwikkeling van het verzuim is een primair 
gespreksonderwerp bij de maandrapportages.  
 
B3 Rapportage toezichthoudend orgaan 
De rapportage van het toezichthoudend orgaan is opgenomen in de paragrafen 4.1 en 4.2. 
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Bijlage 1 Personeelsformatie Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs 
 
Personeelsformatie Horizon Jeugdzorg per 31-12-2016 (incl. Centraal Bureau) 

 

Functiegroep 
Centraal 
Bureau Harreveld Bergse Bos Rijnhove De Vaart MKT 

Ambulant, 
OZO, 
Pleegzorg Totaal 

Directie/bestuur
der 2,00             2,00 

Sectordirecteur   1,00   1,11 1,11   1,11 4,33 

Afdelingscoördi
nator 7,06 7,22 2,67 3,94 6,00 1,78 3,94 32,61 

Pedagogisch   128,94 65,22 57,47 94,44 32,50 5,00 383,58 

Gezinsouder       5,58     4,50 10,08 

Maatschappelijk 
werkers   1,86 3,31 1,61 9,44 2,06 46,94 65,22 

Gedragswetensc
happers   6,89 5,89 2,83 9,22 1,36 4,56 30,75 

Intercedenten             6,50 6,50 

Vak HBO   1,64 0,78   2,00 0,39   4,81 

Kinderarts           0,36   0,36 

Plaatsingsmede
werkers             4,78 4,78 

Beleidsmedewer
kers 32,63     1,50 0,15   0,39 34,67 

Administratief 15,39 3,54   1,06 2,22 0,25 1,50 23,96 

ICT 7,78             7,78 

Secretarieel 2,00 2,39 3,22 4,50 3,56 1,53 6,15 23,34 

Technisch/huish
oudelijk 11,89 0,96 7,84 7,44 3,89 4,28 0,22 36,52 

Veiligheidsmede
werkers   12,07   1,50 15,78     29,34 

Totaal 78,74 166,51 88,92 88,56 147,81 44,50 85,59 700,64 

 
Personeelsformatie Horizon Onderwijs per 31-12-2016 (excl. Centraal Bureau, inclusief BeO) 
 

Functiegroep 

VSO 
Diplomager
icht 

VSO 
Praktijk Bergse Veld 

Park 
College 
Alphen 

Vaart 
College SO 

Ambulant / 
OZO Totaal 

Sectordirecteur   1,00       1,09   2,09 

Schoolleiders 4,10 3,10 1,00 1,00 1,00 6,85 1,00 18,05 

Lesgevenden 58,98 38,33 9,29 14,72 17,85 61,87 8,71 209,75 

Bedrijfsleiders   6,00           6,00 

(Technisch) 
onderwijsassist
enten 8,70 13,27 7,00 3,47   33,54   65,97 

Pedagogisch 
medewerkers 1,56         5,78   7,34 

Maatschappelijk 
werkers 2,30 1,30 0,90 1,00   2,47   7,97 

Gedragswetensc
happers 5,50 3,05 1,40 0,60 1,00 7,58 0,54 19,68 

Intercedenten             0,76 0,76 

Vak HBO 1,80             1,80 

Plaatsingsmede
werker                                                     1,27 1,27 

Administratief 4,63 3,05 0,60   0,70 5,15 1,28 15,40 

Secretarieel 0,38 0,97   1,00       2,35 

Conciërge / 
onderhoud                                                   1,69 2,56 1,00 1,00 0,40 3,59   10,23 

                  

Totaal 89,63 72,62 21,20 22,79 20,95 127,91 13,56 368,65 
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Bijlage 2  Kerngegevens Accommodaties 
 
Alle panden van Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs beschikken over de noodzakelijke 
gebruiksvergunningen en goedkeurende verklaringen van de brandweer m.b.t. brandmeldinstallaties, 
het uitvoeren van brandoefeningen, etc., zoals vastgelegd in de van toepassing zijnde wet- en 
regelgeving waaronder de Wabo, de Woningwet, het Bouwbesluit, de gemeentelijke verordening, het 
gebruikersbesluit, de Arbowetgeving en aan de eisen van het College bouw zorginstellingen. 
De panden die bestemd zijn voor gesloten jeugdzorg hebben de mogelijkheid voor het toepassen van 
beperkende maatregelen, binnen de hiervoor van overheidswege opgestelde kaders. 

 
Adres Variant capaciteit instroom 

Medisch Kinderhuis Oostvoorne 
Noordweg 16 
3233 AV Oostvoorne 

Variant: residentieel 
specialistisch 
 

Medisch Kinderdagverblijf Klavertje Vier 
(gesloten) 
Klencke 603 
3191 VZ Hoogvliet  

Variant: dagbehandeling 
intensief I 
 

Omgangsbegeleiding, Ambulante Team en OZO 
Schiedamsedijk 72a/73a 
3011 EK Rotterdam 

Variant: ambulant 
 

Het Bergse Bos (incl. Besloten Behandeling) 
Mozartlaan 150 
3055 KM Rotterdam 

Variant: res. specialistisch 
Variant: JeugdzorgPlus  
Variant: projectgezinnen 
Variant: projectgezin plus 

Rijnhove 
Raadhuisstraat 22 
2406 AG Alphen aan den Rijn 

Variant: res. specialistisch/ 
specialistisch plus 
Variant: gezinshuizen 
Variant: home support 
Variant: ambulant 

Pleegzorg Alphen aan den Rijn 
Raadhuisstraat 22 
2406 AG Alphen aan den Rijn 
 
Edisonweg 30 
4207 HG Gorinchem 
 
Pleegzorg Dordrecht 
Korte Parallelweg 179 
3311 JN Dordrecht 

Variant: pleegzorg  
Variant: adoptiehulpverlening 
 

De Vaart 
Poelruiterpad 9-11 
2171 LB  Sassenheim 

Variant: JeugdzorgPlus 

Het Anker / ZIKOS 
Prisma 
Kerkstraat 51 
7135 JJ Harreveld 

Variant: JeugdzorgPlus 
Variant: res. specialistisch 

Hestia 
Kralingse Plaslaan 108 
3061 DG Rotterdam 

Variant: JeugdzorgPlus 

Park College 
Dominee Meijerlaan 14 
2406 JD Alphen aan den Rijn 
 
Parkschool SO en Cardea 
Henri Dunantweg 5-11 
2402 NM Alphen a/d Rijn 

Functie: school voor cluster-4 
onderwijs (VSO) 
 
 
Functie: school voor cluster-4 
onderwijs (SO) 
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Park College 
S.M. Hugo van Gijnweg 10 
3317 JM Dordrecht 

Functie: school voor cluster-4 
onderwijs (VSO) 

Kesper College  
Nansenstraat 40 
2806 HM Gouda 
 
De Regenboog SO 
Winterdijk 6 
2801 SJ Gouda 
 
OOV: 
Jacob van Lennepkade 6, 2802 LH Gouda 
Bergambachterstraat 1, 2871 JB Schoonhoven 

Functie: school voor cluster- 4 
onderwijs (VSO) 
 
 
Functie: school voor cluster 4 
onderwijs (SO) 

Educatief Centrum 
Schiemond 8 
3029 NP Rotterdam 

Functie: school voor cluster-4 
onderwijs (VSO) 
38 ambulante trajecten 

Bergse Veld School / Schreuder College 
Mozartlaan 150 
3055 KM Rotterdam 

Functie: school voor cluster-4 
onderwijs (SO) 

Inst. Mr. Schats Locatie Noord 
Van Enckevoirtlaan 129  
3052 KR Rotterdam 

Functie: school voor cluster-4 
onderwijs (SO) 

Inst. Mr. Schats Locatie Zuid 
Kastanjedaal 1 
3078 EE Rotterdam 
 
BeO Pauwen, Hilledijk 279, 3074 GC Rotterdam 

Functie: school voor cluster-4 
onderwijs (SO) 

Schreuder College Locatie Noord 
De Villeneuvestraat 129 
3053 ZV Rotterdam 

Functie: school voor cluster-4 
onderwijs (VSO) 

Schreuder College Locatie Zuid 
Slinge 156  
3085 EW Rotterdam 

Functie: school voor cluster-4 
onderwijs (VSO) 

Schreuder College Locatie West 
Taborstraat 44 
3061 EW Rotterdam 

Functie: school voor cluster-4 
onderwijs (VSO) 

Gelinckschool Locatie Oostvoorne 
Noordweg 14 
3233 AV Oostvoorne 

Functie: school voor cluster-4 
onderwijs (SO) 

Gelinckschool Locatie Spijkenisse 
Gouwestraat 13 
3207 BH Spijkenisse 
 
BeO Reiziger, Aidastraat 91, 3208 PA Spijkenisse 

Functie: school voor cluster-4 
onderwijs (SO) 

Gelinckschool Locatie Schiedam 
Pr. Beatrixlaan 20 
3121 JN Schiedam 

Functie: school voor cluster-4 
onderwijs (SO) 

BeO De Schelp 
Brasem 32, 3225 AJ Hellevoetsluis 

Functie: school voor cluster 4 
onderwijs (SO) 

Vaart College 
Poelruiterpad 9-11 
2171 LB  Sassenheim 

Functie: school voor cluster 4 
onderwijs (VSO) 

Schakenbosch College 
Bouwlustweg 4 
2263 SZ  Leidschendam 

Functie: school voor cluster 4 
onderwijs (VSO) 

Hestia College 
Kralingse Plaslaan 108 
3061 DG Rotterdam 

Functie: school voor cluster 4 
onderwijs (VSO) 
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8.1 JAARREKENING

8.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-2016 31-dec-2015

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 2 32.536.530 32.682.187

Financiële vaste activa 3 0 0

Totaal vaste activa 32.536.530 32.682.187

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 6 7.743.881 7.623.706

Vorderingen uit hoofde van subsidies 7 9.677.671 3.165.210

Liquide middelen 9 51.140.740 59.855.586

Totaal vlottende activa 68.562.292 70.644.502

Totaal activa 101.098.822 103.326.689

Ref. 31-dec-2016 31-dec-2015

PASSIVA € €

Eigen vermogen 10

Kapitaal 1.491.710 1.491.710

Algemene reserve 25.011.611 27.656.723

Bestemmingsreserves 26.293.806 21.456.282

Bestemmingsfondsen 0 0

Totaal eigen vermogen 52.797.127 50.604.715

Voorzieningen 12 2.790.420 5.820.778

Langlopende schulden (nog voor meer dan 1 jaar) 13 21.251.177 22.298.004

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Schulden uit hoofde van subsidies 14 8.476.200 10.236.559

Kortlopende schulden en overlopende passiva 15 15.783.898 14.366.633

Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 24.260.098 24.603.192

Totaal passiva 101.098.822 103.326.689
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8.1.2 Staat van baten en lasten over 2016

Begroting Realisatie Realisatie

Ref. 2016 2016 2015

 € € €

BATEN:

Baten / subsidies jeugdzorg Rijksbijdragen OCW 16 93.106.002 104.814.991 102.418.555

Overige bedrijfsbaten 18 2.513.361 2.693.228 4.068.321

Som der bedrijfsbaten 95.619.363 107.508.219 106.486.876

LASTEN:

Personeelslasten 19 72.730.450 73.922.651 76.576.654

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 20 2.238.197 2.300.215 2.661.104

Overige bedrijfslasten 22 22.269.813 29.158.099 28.338.034

Som der bedrijfslasten 97.238.460 105.380.965 107.575.792

BEDRIJFSRESULTAAT -1.619.097 2.127.254 -1.088.916

Financiële baten en lasten 23 33.000 65.158 231.528

RESULTAAT BOEKJAAR -1.586.097 2.192.412 -857.388

RESULTAATBESTEMMING (resultaat boekjaar)

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2016 2015

€ €

Algemene reserve -2.645.112 -2.299.265

Bestemmingsreserves 4.837.524 1.441.877

2.192.412 -857.388
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8.1.3 Kasstroomoverzicht over 2016

Ref. 2016 2015

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 2.127.254 -1.088.916

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen 2.300.215 2.661.104

- bedrijfsresultaat -2.500.000 -3.000.000

- mutaties voorzieningen -3.030.358 2.539.147

-3.230.143 2.200.251

Veranderingen in werkkapitaal:

- vorderingen en overlopende activa -120.175 -6.833.256

- vorderingen/schulden uit hoofde van subsidies -8.272.820 4.164.664

- kortlopende schulden en overlopende passiva 1.417.265 -189.945

-6.975.730 -2.858.537

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -8.078.619 -1.747.202

Ontvangen interest 81.375 246.565

Betaalde interest -16.217 -15.037

65.158 231.528

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten -8.013.461 -1.515.674

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -2.203.215 -1.056.887

Desinvesteringen materiële vaste activa 48.657 115.859

Mutatie leningen u/g 2.500.000 3.000.000

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 345.442 2.058.972

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen 0 0

Aflossing langlopende schulden -1.046.827 -1.039.587

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -1.046.827 -1.039.587

Mutatie geldmiddelen -8.714.846 -496.289

Stand geldmiddelen per 1 januari 59.855.586 60.351.875

Stand geldmiddelen per 31 december 51.140.740 59.855.586

Mutatie geldmiddelen -8.714.846 -496.289

Toelichting:

Onder de investeringen materiële vaste activa zijn de activeringen van de afgesloten investeringsprojecten in mindering 

gebracht.
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8.1.4 ALGEMENE TOELICHTING & GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

8.1.4.1 ALGEMEEN

Gegevens rechtspersoon

Activiteiten

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteit

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Vergelijking met voorgaand jaar

Vergelijking met de begroting

Verbonden rechtspersonen

8.1.4.2 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING ACTIVA EN PASSIVA

Activa en passiva

Materiële vaste activa

De aangewende investeringssubsidies e.d. worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de materiële vaste activa.

Voor zover relevant worden de geschatte kosten van de ontmantelings- en verwijderingskosten van het actief en de herstelkosten 

van de locatie waar de activa zich bevinden aan de verkrijgingsprijs toegevoegd

Als verbonden partij worden aangemerkt:

• alle rechtspersonen waarover stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs overheersende zeggenschap, gezamenlijke 

zeggenschap of invloed van betekenis kan uitoefenen;

• alle rechtspersonen die overwegende zeggenschap in stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs kunnen uitoefenen;

• alle statutaire directieleden en andere sleutelfunctionarissen in het management van stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal 

Onderwijs of de moedermaatschappij van stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs en hun nauwe verwanten.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de 

Jaarverslaggeving, in het bijzonder de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Hoofdstuk 640, Organisatie-zonder-winststreven.

De in de jaarrekening opgenomen begrotingscijfers zijn gebaseerd op de op 20 januari 2016 door de directieraad vastgestelde en 

op 3 februari 2017 door de Raad van Toezicht goedgekeurde begroting 2016.

Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs is statutair gevestigd te Rotterdam en heeft haar feitelijke (hoofd)vestiging op 

Mozartlaan 150 te Rotterdam (Kvk nummer: 41169931). Vanaf 29 december 2015 is stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal 

Onderwijs een volle dochter van stichting iHUB. De bestuurder van stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs neemt deel 

in de besturenraad die wordt voorgezeten door de bestuurder van stichting iHUB.

Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs houdt zich bezig met het aanbieden van open en gesloten jeugdzorg en het 

verzorgen van speciaal onderwijs.

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Er hebben zich 

gedurende het verslagjaar geen schattingswijzigingen voorgedaan.

Een overzicht van de verbonden partijen is opgenomen onder Model E van de jaarrekening.

Voor de kosten van periodiek groot onderhoud is een bestemmingsreserve gevormd. Deze reserve is opgenomen onder het eigen 

vermogen aan de passiefzijde van de balans. De kosten voor groot onderhoud worden direct ten laste van de exploitatie bij 

onderhoudslasten (huisvesting) verwerkt. Via een resultatenbestemming worden de kosten voor groot onderhoud jaarlijks met de 

bestemmingsreserve verrekend. 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien 

van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische 

levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele 

restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname. Op grond wordt niet afgeschreven.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke 

waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, staat 

van baten en lasten en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.
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• Bedrijfsgebouwen :

Nieuwbouw 2,50%

Renovatie 20,00% 10,00% 5,00%

Verbouwing 20,00% 10,00% 5,00%

• Machines en installaties : 20,00% 10,00%

• Andere vaste bedrijfsmiddelen :

Inventaris 20,00% 10,00%

Leermiddelen 11,11%

Automatisering: Servers 20,00%

Computers 33,33%

Vervoermiddelen 20,00%

Financiële vaste activa

Bijzondere waardeverminderingen vaste activa

Financiële instrumenten

Renterisico

De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen hebben een initiële looptijd langer dan één jaar. De per balansdatum 

contractueel binnen één jaar te ontvangen bedragen worden afzonderlijk toegelicht onder de financiële vaste activa.

Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden 

gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in ieder geval verondersteld aanwezig te 

zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de 

grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor 

aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. Indien 

de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. 

Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien 

sprake is van een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde; afwaardering vindt plaats ten 

laste van de resultatenrekening.

Het renterisico is beperkt door een vaste rente voor een deel van de periode van de opgenomen leningen. Bij deze leningen is 

sprake van een vast rentepercentage voor een gedeelte van de looptijd. Bij de rentevervaldatum wordt de rente opnieuw 

vastgesteld tegen de dan geldende marktrente voor een vaste periode.

Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige 

financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten.

Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs handelt niet in financiële derivaten. Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal 

Onderwijs hanteert een treasurystatuut dat rekening houdt met de Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 van het 

ministerie van OCW.

Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de afschrijvingskosten, 

worden deze in mindering gebracht op de investeringen of indien de bijdrage de reeds gedane investeringen overtreft worden 

deze als vooruitontvangen bedrag onder de overlopende passiva opgenomen.

Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief 

aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare 

waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt 

de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere 

waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is 

de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.

Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet meer bestaat of is 

afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die 

bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord.

Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs heeft geen indicatie dat een bijzondere waardevermindering zou moeten 

plaatsvinden.

De volgende afschrijvingspercentages (in procenten van de aanschafwaarde minus eventuele restwaarde) worden hierbij 

gehanteerd:

Leningen aan deelnemingen worden opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, 

verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.

De grondslagen voor overige financiële vaste activa zijn opgenomen onder het kopje Financiële Instrumenten.
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Kredietrisico

Financieringsrisico

Vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

Eigen vermogen

Kapitaal

Algemene reserve

Bestemmingsreserves

Bestemmingsfondsen

Aanwending van bestemmingsreserves

Voorzieningen

Algemeen

Binnen het eigen vermogen wordt onderscheid gemaakt tussen Kapitaal, Algemene reserve, Bestemmingsreserves en 

Bestemmingsfondsen.

Onder kapitaal is opgenomen het bij oprichting van stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs (en rechtsvoorgangers) 

ingebracht kapitaal.

Onder Algemene reserve is opgenomen dat deel van het eigen vermogen, waarover de bevoegde organen (Raad van Bestuur / 

Raad van Toezicht) binnen de statutaire doelstellingen van stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs vrij kunnen 

beschikken.

Uitgaven die worden gedekt uit bestemmingsreserves worden in de staat van baten en lasten verantwoord, en via de 

resultaatbestemming ten laste van de betreffende reserve gebracht.

Wijzigingen in de beperking van de bestemming van reserves welke door de daartoe bevoegde organen of instanties worden 

aangebracht, worden als overige mutatie binnen het eigen vermogen verwerkt.

De vorderingen uit hoofde van debiteuren zijn voor circa 83% geconcentreerd bij gemeenten/jeugdzorgregio's en voor circa 8% bij 

de samenwerkingsverbanden primair en voortgezet onderwijs. Het kredietrisico ligt bij de vorderingen op de Opvoedpoli en 

gemeenten/jeugdzorgregio's. Van de andere vorderingen wordt geen risico verwacht.

Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs heeft geen significante concentraties van financieringsrisico's. Door de 

aanwezige liquiditeiten zijn er op eerste hand geen kortlopende kredietfaciliteiten benodigd. Aangezien de transformatie - transitie 

van de jeugdzorg een periode van meerdere jaren beslaat, is het op voorhand niet uit te sluiten dat voor de lange termijn nieuwe 

financieringsbehoeften zullen ontstaan.

Bestemmingsreserves zijn reserves waaraan door de bevoegde organen van stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs 

(Raad van Bestuur / Raad van Toezicht) een beperktere bestedingsmogelijkheid is aangebracht dan op grond van de statuten zou 

bestaan.

De vorderingen en overlopende activa worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. 

Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden 

bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Liquide middelen die niet ter directe beschikking staan worden 

verwerkt onder de vorderingen. Liquide middelen die gedurende langer dan 12 maanden niet ter directe beschikking staan van 

Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs worden verwerkt onder de financiële vaste activa.

Bestemmingsfondsen zijn reserves waaraan door derden een beperktere bestedingsmogelijkheid is aangebracht dan op grond 

van de statuten zou bestaan.

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het 

waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De 

voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per 

balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar 

verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij het effect van de tijdswaarde van te verwaarlozen 

betekenis is. Als disconteringsvoet voor de contantmaking is 0,44 procent gebruikt bij de voorziening jubileumverplichtingen en 

duurzame inzetbaarheid.

Er wordt geen rekening gehouden met een oprente-effect ten aanzien van middelen die in de toekomst voor een voorziening 

worden gebruikt. Aangezien de huidige rente naar nul tendeert blijft dat effect vrijwel nihil.
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Voorziening pensioenverplichtingen

Voorziening jubileumverplichtingen

Voorziening spaarverlof

Voorziening reorganisatie

Voorziening garant- en borgstelling

Voorziening duurzame inzetbaarheid

Voorziening belastingen

Voorziening langdurig verzuim

Schulden

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Overlopende passiva

De voorziening deelneming betreft een risico dat door de deelnemer maximaal kan worden gelopen indien en voor zover er 

sprake is van discontinuïteit van de werkzaamheden bij de deelneming.

De voorziening duurzame inzetbaarheid is gevormd in het kader van de nieuwe cao Primair Onderwijs (september 2014). 

Medewerkers hebben recht op 40 uur verlofbudget per jaar en een startende leerkracht heeft daar bovenop nog 40 uur extra. 

Bovendien hebben de medewerkers van 57 en ouder het recht op een bijzonder budget van 130 uur (kan maximaal 5 jaar worden 

gespaard). Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs heeft voor de laatste groep een inventarisatie gedaan. De 

formalisering hiervan is nog niet voltooid. De voorziening omvat derhalve de verplichting dat de budgetten worden gespaard dan 

wel als verlof worden opgenomen. De kosten die gepaard gaan wanneer medewerkers kiezen om de rechten direct in betreffende 

periode te benutten worden als kosten in de personeelskosten verwerkt. Hiervoor is geen voorziening gevormd. De gevormde 

voorziening heeft derhalve alleen betrekking op kosten waarbij medewerkers de keuze maken om rechten op te bouwen.

De voorziening belastingen betreft een mogelijke btw afdracht inzake een samenwerkingsovereenkomst met een andere 

zorgaanbieder. Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs is voor deze samenwerking in overleg met de belastingdienst 

om te komen tot afronding voor de omzetbelasting. Uit voorzichtigheid is het mogelijk te verrekenen bedrag als voorziening 

gevormd.

Dit betreffen schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar. Kortlopende schulden worden bij 

eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële 

waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde van de schuld.

De overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden toegerekend en nog te 

betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden zijn te plaatsen.

De voorziening langdurig verzuim wordt gevormd voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst 

doorbetalen van beloningen aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend of geheel niet in staat zijn om 

werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid.

De voorziening reorganisatie betreft de kosten samenhangend met in gang gezette reorganisatie(s). De vorming van een 

reorganisatievoorziening vindt plaats op het moment dat een gedetailleerd plan tot aanpassing van de organisatie is 

geformaliseerd en de verwachting gewekt is dat de reorganisatie zal worden uitgevoerd.

Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar worden aangeduid als langlopend. De langlopende schulden worden 

bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële 

waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde van de schuld. 

De voorziening spaarverlof is gevormd in het kader van de regeling Spaarverlof primair onderwijs. Deze regeling houdt in dat een 

medewerker zijn adv-uren die niet zijn opgenomen kan opsparen. Vanaf 1 augustus 2006 is de regeling bevroren, dat wil zeggen 

dat alleen de medewerkers die voor 1 augustus 2006 aan deze regeling deelnamen, hun opbouw (minimaal 5 jaar en maximaal 

12 jaar) kunnen voortzetten.

De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de contante waarde 

van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd.

Voor een toelichting op de voorziening pensioenverplichtingen wordt verwezen naar de toelichting inzake Pensioenen onder 

paragraaf 8.1.4.3.
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8.1.4.3 GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING

Algemeen

Overige exploitatiesubsidies  (anders dan als vergoeding voor zorgverlening)

Rijksbijdragen OCW

Subsidies / baten jeugdzorg

Pensioenen

Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de staat van baten en lasten 

verantwoord in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de 

overlopende passiva zolang de bestedingstermijn nog niet is verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de 

kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is verlopen op balansdatum.

Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in 

aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het 

gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij stichting Horizon Jeugdzorg 

en Speciaal Onderwijs. 

De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds 

ABP en PFZW. Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever 

wordt betaald en de helft door de werknemer. 

De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen 

van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat.

Onder subsidies / baten jeugdzorg worden de baten verantwoord uit hoofde van geleverde prestaties op het gebied van verleende 

jeugdzorg. Als realisatiemoment geldt het moment waarop de betreffende prestaties op grond van de geldende voorschriften of 

richtlijnen gedeclareerd kunnen worden bij de subsidie- / opdrachtgever.

De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet-geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare doelsubsidies zonder 

verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben volledig verwerkt als bate in de staat van 

baten en lasten.

Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteedbaar overschot (doelsubsidies waarbij het overschot geen verrekeningsclausule 

heeft) worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord naar rato van de voortgang van de gesubsidieerde 

activiteiten. Het deel van de subsidies waar nog geen activiteiten voor zijn verricht per balansdatum worden verantwoord onder de 

overlopende passiva.

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn 

gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden 

verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen. Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste 

activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de staat van 

baten en lasten.

Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden 

aan dit boekjaar toegerekend.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor 

reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking 

hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord 

als deze gerealiseerd zijn.

Naar de stand van ultimo december 2016 is de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds ABP 91,7% en pensioenfonds 

PFZW 90,1%. Het ouderdomspensioen is een toegezegde pensioenregeling op basis van (voorwaardelijk) geïndexeerd 

middelloon. Indexatie van de pensioenrechten is afhankelijk van de financiële positie waarin het pensioenfonds zich bevindt.

De aan de pensioenuitvoerder te betalen premie wordt als last in de staat van baten en lasten verantwoord en, voor zover de aan 

de pensioenuitvoerder te betalen premie nog niet is voldaan, wordt deze als verplichting op de balans opgenomen. Stichting 

Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs heeft geen verplichting tot het doen van aanvullende bijdragen in het geval van een 

tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds, anders dan het voldoen van toekomstig hogere premiebijdragen.

Om deze reden worden de op een periode betrekking hebbende premiebijdragen in die periode ten laste van het resultaat 

gebracht.
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Personeelskosten

Periodiek betaalbare beloningen

Afschrijvingen

Overige bedrijfslasten

De overige bedrijfslasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Financiële baten en lasten

8.1.4.4 GRONDSLAGEN VAN SEGMENTERING

SEGMENT 1 - Ministerie van VWS / Jeugdzorgregio's / Gemeenten

SEGMENT 2 - Ministerie van OCW

8.1.4.5 TOELICHTING OP HET KASSTROOMOVERZICHT

8.1.4.6 WAARDERINGSGRONDSLAGEN WNT

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt. De rentelasten betreffen transactiekosten van de banken.

Bij de verdeling van de resultatenrekening per bedrijfssegment is aangesloten op de activiteiten. De toelichting op de verdeling 

van indirecte kosten is te vinden bij de gesegmenteerde resultatenrekeningen. Zie paragraaf 8.1.7.1..

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de 

liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van rente zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 

Betalingen voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing is als kasstroom uit financieringsactiviteiten vermeld. 

Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.

In de jaarrekening wordt overeenkomstig RJ 640 en de voor de Stichting van toepassing zijnde voorwaarden een segmentatie van 

de balans en resultatenrekening gemaakt in de volgende segmenten:

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft stichting 

Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het 

opmaken van deze jaarrekening gehanteerd.

Lonen en salarissen en andere personeelslasten worden verantwoord in de periode waarin personeel op grond van de 

arbeidsvoorwaarden het recht op beloning verkrijgt. Sociale lasten worden toegerekend aan dezelfde periode als de lonen en 

salarissen waaraan deze sociale lasten direct kunnen worden toegerekend.

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur 

van het actief. Over grond wordt niet afgeschreven.
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8.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

2. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-2016 31-dec-2015

€ €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 27.741.316 28.855.291

Machines en installaties 398.342 575.368

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 3.656.069 2.332.666

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 44.658 167.880

Niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële vaste activa 696.145 750.982

Totaal materiële vaste activa 32.536.530 32.682.187

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

Bedrijfs-

gebouwen en 

terreinen Machines en installaties

Andere vaste 

bedrijfsmiddelen, 

technische en 

administratieve 

uitrusting

Materiële vaste 

bedrijfsactiva in 

uitvoering en 

vooruit-betalingen 

op MVA

Niet aan het 

bedrijfsproces 

dienstbare 

materiële activa Totaal

€ € € € € €

Boekwaarde per 1 januari 28.855.291 575.368 2.332.666 167.880 750.982 32.682.187

Bij: investeringen 290.493 56.892 2.405.464 -123.222 2.629.627

Af: investeringssubsidies 111.740 165.389 149.283 426.412

Af: afschrijvingen 1.292.728 68.529 884.121 54.837 2.300.215

Af: desinvesteringen 0 48.657 48.657

Boekwaarde per 31 december 27.741.316 398.342 3.656.069 44.658 696.145 32.536.530

Aanschafwaarde 52.490.437 3.878.969 10.258.541 44.658 1.950.336 68.622.941

Cumulatieve afschrijvingen 24.749.121 3.480.627 6.602.472 1.254.191 36.086.411

27.741.316 398.342 3.656.069 44.658 696.145 32.536.530

Toelichting:

Er zijn voor meerdere locaties / onderdelen investeringen gedaan:

Investeringen Subsidies

Het Bergse Veld -                  -                          

De Gelinckschool 74.502            -                          

Schreudercollege 214.279          -                          

Instituut Mr. Schats 25.370            -                          

De Parkschool 198.317          -                          

Centraal Bureau 1.826.074        -                          

Ambulante Dienst -                  -                          

Alphen 48.212            -                          

Harreveld 281.699          -                          

Kralingen -                  426.412                   

MKD -                  -                          

Oostvoorne 4.090              -                          

Rotterdam 62.027            -                          

Sassenheim 18.279            -                          

Projecten in uitvoering 123.222-          -                          

2.629.627        426.412                   

Bij de materiële vaste activa in uitvoering zijn meerdere projecten afgerond en in de activering / investering voor 2016 opgenomen. De overboeking van 

projecten in uitvoering staat vermeld onder de desinvestering. 

Een bedrijfspand is in  2015 in de verkoop gegaan en is verantwoord onder niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële vaste activa. In 2017 wordt dit pand 

opnieuw in gebruik genomen.

Ultimo 2016 is bij een drietal schoollocaties gestart met het inrichten van een bakkerijlokaal. Verder zijn er investeringen gedaan in de ICT infrastructuur en 

nieuwe hardware.

In 2016 zijn op de locatie Harreveld twee nieuwe gesloten groepen erbij gekomen alsmede een nieuwe locatie voor gezinsopname gestart.

De gebouwen die ter beschikking staan voor jeugdzorg zijn verzekerd voor herbouwwaarde. Voor bijna alle locaties zijn OZB aanslagen beschikbaar. De 

schoolgebouwen (brand en opstal) zijn bij de gemeenten verzekerd indien het juridische eigendom bij stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs zit.
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8.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

3. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-2016 31-dec-2015

€ €

Deelnemingen 0 0

Vorderingen op deelnemingen 0 0

Totaal financiële vaste activa 0 0

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:

Deelnemingen

Vorderingen op 

deelnemingen Overige effecten

Overige 

vorderingen Totaal

€ € € € €

Boekwaarde per 1 januari 2016 0 0 0 0 0

Kapitaalstortingen 0 0 0

Verstrekte leningen / verkregen effecten 0 0 0 2.500.000 2.500.000

Waardeverminderingen 0 0 0 -2.500.000 -2.500.000

Boekwaarde per 31 december 2016 0 0 0 0 0

Toelichting:

In de Opvoedpoli B.V. heeft stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs geen belang meer. Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal 

Onderwijs heeft haar belang ultimo 2015 voor 1 euro verkocht aan stichting iHUB.

Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs had een deelneming in de Opvoedpoli B.V. die bestond uit aandelen en leningen. In 2015 

zijn de aandelen in deze deelneming verkocht aan stichting iHUB. Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs heeft in 2016 een 

tweetal leningen aan De Opvoedpoli B.V. verstrekt. De leningenportefeuille is geheel bij stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs 

gebleven. De Opvoedpoli B.V. doorloopt een traject om de huidige financiële situatie te verbeteren. Zolang dit traject loopt en er afspraken 

met derden lopen is de vordering op nihil gezet. De waardevermindering is verantwoord onder overige apparaats- en organisatiekosten in de 

staat van baten en lasten.
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8.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

6. Vorderingen en overlopende activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-2016 31-dec-2015

€ €

Vorderingen op debiteuren 6.622.672 7.049.000

Overige vorderingen:

Stichting GBW 28.500 21.991

Stichting De Dreef 0 2.713

Stichting iHUB 178.901 1

Overig 521.197 219.673

Vooruitbetaalde bedragen: 188.414 216.645

Nog te ontvangen bedragen: 19.326 49.100

Overige overlopende activa: 184.871 64.583

Totaal vorderingen en overlopende activa 7.743.881 7.623.706

Toelichting:

Vorderingen op debiteuren

De grootste debiteur eind 2015 was gemeente Rotterdam (€ 1.098.529), terwijl voor eind 2016 dit gemeente Oost-Gelre (€ 1.317.905) is.

Procentuele verdeling openstaande posten: 31 dec 2016 31 dec 2015

% %

0 - 30 dagen 15% 63%

31 - 60 dagen 20% 15%

61 - 90 dagen 9% 5%

> 90 dagen 55% 17%

Overige vorderingen

De post overig bevat de volgende zaken: 31-dec-2016 31-dec-2015

€ €

Terug te vorderen kosten WGA bij verzekering 318.089

Inzet voor derden - te verrekenen subsidies 203.108 177.723

Te ontvangen vergoeding externe leerlingen 32.847

Rente 9.103

521.197 219.673

Vooruitbetaalde bedragen

De post bevat vooruitontvangen facturen 2016.

Nog te ontvangen bedragen

De post nog te ontvangen bevat de volgende zaken: 31-dec-2016 31-dec-2015

€ €

Screening voor Lindenhout 750

Afrekening energie 2.687

Gemeente Haarlem 24.448

Rente Van Lanschot 19.649

Overige posten 19.326 1.566

19.326 49.100

Overige overlopende activa

De reële waarde van de vordering wijkt niet significant af van de boekwaarde.

In de voorziening in aftrek op de vordering zijn voornamelijk de nog openstaande vorderingen jeugdhulp uit 2015 (meerdere regio's / 

gemeenten zonder lopende afspraken) en meer geleverde jeugdhulp 2016 (de contractregio's boven de contractwaarden) opgenomen. Voor 

2015 bedraagt dit € 519.838,- en voor 2016 is dit € 2.357.000,-.

De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 2959102,- (2015: € 168.929,-).

De gemiddelde openstaande post per debiteur eind 2016 is € 45.198 (212 openstaande debiteuren) en die voor 2015 was € 39.317 (183 

openstaande debiteuren).

Betreft onder andere een betaalde borgsom.

Deze post is ten opzichte van 2015 met ongeveer € 2.533.000 gestegen (zonder rekening te houden met voorziening dubieuze debiteuren). 

Bij de decentralisatie is veelal afgestapt van bevoorschotting. Voor de geleverde zorgproductie factureert stichting Horizon Jeugdzorg en 

Speciaal Onderwijs aan de regio's, gemeenten en andere zorgaanbieders. Voor de groeigelden en ambulante begeleiding gaan de facturen 

naar de samenwerkingsverbanden.

In verband met afrekeningen 2015 is de debiteurenpositie met de vorderingen en schulden uit hoofde van subsidies gezamenlijk beoordeeld 

en is voor een tweetal regio's aangepast.

De gemiddelde duur van de openstaande posten draagt ongeveer 146 dagen. In 2015 was dit ongeveer 61 dagen bij een lager aantal 

debiteuren (29).
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8.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

7. Vorderingen uit hoofde van subsidies

31-dec-2016 31-dec-2015

€ €

Ministerie van OCW 1.637.722 1.736.628

Ministerie van VWS 88.000 88.000

Gemeenten / jeugdzorgregio's 7.056.731 834.110

Onderaannemersschap 838.047 147.521

ESF 57.171 358.951

Totaal te verrekenen subsidies 9.677.671 3.165.210

Toelichting:

Ministerie van OCW

Betaalritme lumpsum periode augustus - december 1.637.722 1.736.628

1.637.722 1.736.628

Ministerie van VWS

Reservering voorziening groot onderhoud Hand in Hand 88.000 88.000

88.000 88.000

Gemeenten / Jeugdzorgregio's

Groningen 31.412

SD fryslan 37.400 21.186

Drenthe 38.160 12.525

West-Friesland 23.641 21.078

regio Alkmaar, Noord-Kennemerland 8.417 25.098

IJsselland 111.279

Sociaal Domein Flevoland 140.932 48.659

Zaanstreek Waterland 237 21.283

Midden-Kennemerland 12.712

Zuid-Kennemerland 14.391 22.751

Amsterdam Amstelland 38.396 53.142

Twente 15.675

Haarlemmermeer 1.130 1.130

Gooi- en Vechtstreek 327 327

Holland Rijnland 2.687.972

Utrecht West 19.051

Eemland 28.690

Achterhoek 827.400 241.169

Midden Holland 38.912

Regio Arnhem 14.634

Zuid-Holland Zuid 2.608.468

Lekstroom 5.617

Rijk van Nijmegen 151.993 134.464

Noordoost Brabant 127.492 118.382

Midden Brabant 15.191 9.200

West Brabant West 12.525 2.433

Noord Limburg 5.446 17.825

Zeeland 51.956

Brabant Zuidoost 39.979 27.198

Zuid-Limburg 3.558

7.056.731 834.110

Onderaannemersschap

Spirit 152.738           37.590

Rading 25.979             1.178

Juzt 54.119             

Pactum 8.702               

Jarabee 33.803             39.455

Stichting Lindenhout 19.527             18.839

Vitree Jeugdzorg 1.203               

Trias 28.610             8.550

Jeugdhulp Friesland 185.755           10.843

Transferium 65.872             19.690

Intermetzo 4.771               11.377

Xonar 32.820             

Menzis COA 202.265           

Kompaan 5.913               

Flexus Jeugdplein 10.156             

Yorneo 5.814               

838.047 147.521
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8.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

9. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-2016 31-dec-2015

€ €

Bankrekeningen 51.118.419 59.832.752

Kassen 22.321 22.834

Totaal liquide middelen 51.140.740 59.855.586

Toelichting:

De primaire banktegoeden zijn bij een bank ondergebracht die de volgende ratings heeft:

Rabobank (aangesloten op schatkistbankieren)

Rating agency

Long Term 

Rating Outlook

Short Term 

Rating

Moody's Aa2 Negative P-1

Standard & Poor's Global A+ stable A-1

Fitch AA- stable F1+

DBRS AA stable R-1 (high)

Het ministerie van OCW hanteert strikte regels (Beleggen, lenen en derivaten OCW 2016) voor het uitzetten van lange en korte 

overtollige middelen of juist het aantrekken daarvan. In 2016 is deze richtlijn geactualiseerd en uitgebreid, maar door een strengere

beoordeling door ratingbureau's zijn alle banken in de afgelopen jaren neerwaarts bijgesteld in hun rating. Door de strikte regelgeving en

bijgestelde ratings is het wegzetten van overtollige middelen bij meerdere banken (spreiding) drastisch beperkt en beïnvloedt hiermee

direct de geldstroom bij deze banken.

De andere banktegoeden zijn, naast de Rabobank, bij banken ondergebracht die de volgende ratings hebben:

Van Lanschot

Rating agency

Lange termijn 

creditrating

Outlook lange 

termijn creditrating

Korte termijn 

creditrating Meest recente rating report

Standard & Poor's BBB+ Stable outlook A-2 6-2-2017

Fitch BBB+ Stable outlook F2 26-1-2017

Moody's volgt niet alle banken en heeft derhalve geen rating voor deze bank. Dit geldt ook voor DBRS.

ABN Amro

Rating agency

Long Term 

Rating Outlook

Short Term 

Rating Meest recente rating report

S&P A Stable A-1 21-10-2016

Moody's A1 Stable P-1 29-11-2016

Fitch A+ Stable F1 2-12-2016

DBRS (unsolicited) A (high) Stable R-1 (middle) 7-10-2016

In 2016 is het schatkistbankieren aangesloten op de Rabobank.

De liquide middelen zijn vrij opneembaar.
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8.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

10. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-2016 31-dec-2015

€ €

Kapitaal 1.491.710 1.491.710

Algemene reserve 25.011.611 27.656.723

Bestemmingsreserves 26.293.806 21.456.282

Totaal eigen vermogen 52.797.127 50.604.715

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2016 bestemming mutaties 31-dec-2016

€ € € €

Kapitaal 1.491.710 0 0 1.491.710

Algemene reserve 27.656.723 -2.645.112 0 25.011.611

Bestemmingsreserves 21.456.282 4.837.524 0 26.293.806

Bestemmingsfondsen 0 0 0 0

50.604.715 2.192.412 0 52.797.127

Toelichting:

Bestemmingsreserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

De specificatie en het verloop zijn als volgt weer te geven: 1-jan-2016 bestemming mutaties 31-dec-2016

€ € € €

Onderwijsleerpakket 1.231.656 8.004 1.239.660

Automatisering 59.222 0 59.222

Bapo 1.553.730 0 1.553.730

Passend Onderwijs 952.704 0 952.704

Bijzondere bekostiging 317.779 0 317.779

Plusschool MH&R 113.119 65.550 178.669

Doorontwikkeling onderwijs 0 800.000 800.000

Onderhoud 6.407.833 1.888.435 8.296.268

Egalisatie frictie (locaties) 10.820.239 505.035 11.325.274

Verhuizing De Vaart 0 1.570.500 1.570.500

Totaal bestemmingsreserves 21.456.282 4.837.524 0 26.293.806

Toelichting:

De bestemmingsreserve Bijzondere Bekostiging is gevormd uit extra middelen van het ministerie van OCW eind 2013 ter bekostiging van de 

verbetering en ondersteuning van de organisatie van de scholen (€ 317.779).

De bestemmingsreserve Plusscholen is tijdelijk gevormd uit overtollige middelen vanuit de bekostiging van het samenwerkingsverband 

Midden Holland & Rijnstreek (€ 178.669).

De bestemmingsreserve Egalisatie Frictie (locaties) is gecreëerd voor het opvangen van de financiële nadelen van het (voortijdig) sluiten van 

onderwijs- en zorglocaties (€ 11.325.274).

Het resultaat van de staat van baten en lasten van het boekjaar wordt toegevoegd aan de algemene reserve en/of bestemmingsreserve.

De bestemmingsreserve Automatisering is gereserveerd voor het upgraden van de hard- en software omgeving van de scholen

(€ 59.222).

De bestemmingsreserve Bapo is gecreëerd voor het opvangen van de opname van Bapo-verlof door het personeel                                       

(€ 1.553.730). Met de nieuwe cao komt er een overgang naar duurzame inzetbaarheid. Daarover dient met het Bapo personeel afspraken te 

worden gemaakt.

De bestemmingsreserve Passend Onderwijs is gevormd om de organisatorische en personele gevolgen van de invoering van het passend 

onderwijs op te vangen (€ 952.704).

De bestemmingsreserve Onderhoud is gevormd ter dekking van het groot onderhoud (€ 8.296.267). 

De bestemmingsreserve Onderwijsleerpakket dient ter egalisatie van de kosten voor aanschaf leermiddelen (€ 1.239.660).

De bestemmingsreserve verhuizing De Vaart (€ 1.570.500) betreft het verhuizen van een gesloten locatie naar andere locaties in 2017 en 

2018.

De bestemmingsreserve doorontwikkeling onderwijs (€ 800.000) is gevormd voor het extra investeren in het werven van personeel inzake 

vacatures alsmede het vervangen van personeel door verzuim voor de kalenderjaren 2017 en 2018.
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8.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

12. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2016 31-dec-2016

€ € € € €

Voorziening voor:

  - spaarverlof 29.467 0 29.467 0 0

  - jubileumverplichtingen 557.251 290.182 50.804 0 796.629

  - duurzame inzetbaarheid 1.502.594 0 0 1.502.594 0

  - reorganisatie 624.293 0 0 624.293 0

  - langdurig verzuim 586.584 505.304 444.097 0 647.791

  - garant- en borgstelling 2.500.000 0 0 1.200.000 1.300.000

  - belastingen 20.589 46.000 0 20.589 46.000

Totaal voorzieningen 5.820.778 841.486 524.368 3.347.476 2.790.420

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:

31-dec-2016

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 1.540.580

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 1.249.840

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 477.380

Toelichting per categorie voorziening:

Spaarverlof

Jubileumverplichtingen

Duurzame inzetbaarheid

Reorganisatie

Garant- en borgstelling

Er wordt geen rekening gehouden met een oprente-effect ten aanzien van middelen die in de toekomst voor een voorziening worden gebruikt. 

Aangezien de huidige rente naar nul tendeert blijft dat effect vrijwel nihil.

De voorziening spaarverlof is gevormd in het kader van de regeling Spaarverlof primair onderwijs. Deze regeling houdt in dat een 

medewerker zijn adv-uren die niet zijn opgenomen kan opsparen. Vanaf 1 augustus 2006 is de regeling bevroren, dat wil zeggen dat alleen 

de medewerkers die voor 1 augustus 2006 aan deze regeling deelnamen, hun opbouw (minimaal 5 jaar en maximaal 12 jaar) kunnen 

voortzetten. Door het vertrek van de medewerker en uitbetaling van het verlof is de voorziening ultimo 2016 nihil.

De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de contante waarde van de in 

de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd.

In het licht van de financiële positie van Opvoedpoli BV is een schuldsanering uitgevoerd. De Belastingdienst heeft een deel van haar 

vordering op Opvoedpoli BV laten vallen. Eén van de voorwaarden van de Belastingdienst was dat Horizon garant staat voor de 

verplichtingen van Opvoedpoli BV jegens de fiscus uit het verleden. Hiervoor is een betaalschema afgesproken. De eerste betaling van ruim 

€ 1,2 miljoen is reeds door Opvoedpoli BV zelf voldaan. Er staat nog € 0,8 miljoen open, te betalen in 2017. Horizon staat garant voor deze 

betalingen.

Bij de schuldsanering die bij Opvoedpoli B.V. is toegepast heeft de Rabobank een deel van haar vordering op Opvoedpoli B.V. laten vallen. 

Om de schuldsanering mogelijk te maken heeft stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs twee borgstellingen afgegeven jegens de 

Rabobank met betrekking tot het nakomen van de resterende verplichtingen van Opvoedpoli B.V. aan de Rabobank. Het gaat om twee 

borgstellingen van elk € 250.000. In totaal derhalve om € 500.000. Of deze borgstellingen tot uitbetaling komen en, zo ja wanneer, is niet 

zeker.

De gehanteerde rentevoet bedraagt 0,44% voor de berekening van de contante waarde. Deze is toegepast bij de voorziening 

jubileumverplichtingen en voorziening duurzame inzetbaarheid. De overige voorziening zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde 

aangezien de verplichting geen oprentende effecten met zich brengt.

Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs heeft een doorlopend Sociaal Plan. In 2016 zijn enkele groepen gesloten en ultimo zijn de 

projectgezinnen afgestoten. Deze zijn in 2016 afgerond.

De voorziening duurzame inzetbaarheid bestaat uit de opbouw van toekomstige budgetten (o.a. in te zetten voor verlof en ouderenverlof). 

Medewerkers hebben recht op 40 uur verlofbudget per jaar en een startende leerkracht heeft daar bovenop nog 40 uur extra. Bovendien 

hebben de medewerkers van 57 en ouder het recht op een bijzonder budget van 130 uur (kan maximaal 5 jaar worden gespaard). Stichting 

Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs heeft voor de laatste groep een inventarisatie gedaan. De formalisering hiervan is nog niet 

voltooid. De voorziening is in 2016 vrijgevallen doordat er geen aanspraken zijn gekomen / geweest en zal bij definitieve beleidsvorming 

opnieuw bepaald gaan worden.
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8.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

Toelichting per categorie voorziening: (vervolg)

Belastingen

Langdurig verzuim

13. Langlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-2016 31-dec-2015

€ €

Schulden aan kredietinstellingen 12.353.208 13.155.925

Overige langlopende schulden 8.897.969 9.142.079

Totaal langlopende schulden 21.251.177 22.298.004

Het verloop is als volgt weer te geven: 2016 2015

€ €

Stand per 1 januari 23.085.950 25.721.327

Bij: nieuwe leningen 0 0

Af: aflossingen 787.944 1.133.364

Af: royement waarborg 242.319 1.502.013

Stand per 31 december  22.055.687 23.085.950

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 804.510 787.946

Stand langlopende schulden per 31 december 21.251.177 22.298.004

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 804.510 787.946

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 21.251.177 22.298.004

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 9.083.286 9.822.295

De aflossingsverplichtingen voor het komende boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

Voor een gedetailleerd schema van de langlopende schulden: zie paragraaf 8.1.6.

Toelichting:

De langlopende schulden hebben een wijziging ondergaan ten opzichte van 2015 met het vrijvallen van een waarborg voor een reeds 

verkochte locatie.

De reële waarde van de langlopende schulden wijkt niet significant af van de boekwaarde.

De voorziening belastingen betreft een mogelijke btw afdracht inzake een samenwerkingsovereenkomst met een andere zorgaanbieder. 

Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs is voor deze samenwerking in overleg met de belastingdienst om te komen tot afronding 

voor de omzetbelasting. Uit voorzichtigheid is het mogelijk te verrekenen bedrag als voorziening gevormd.

De voorziening langdurig verzuim wordt gevormd voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van 

beloningen aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend of geheel niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten 

door ziekte of arbeidsongeschiktheid.
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8.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

14. Schulden uit hoofde van subsidies

31-dec-2016 31-dec-2015

€ €

Ministerie van OCW 2.557.077 4.895.338

Ministerie van VWS 624.869 1.111.596

Regio Rijnmond 2015 1.925.957 2.226.861

Gemeenten / jeugdzorgregio's 3.262.444 1.909.890

Onderaannemerschap 105.853 92.874

Totaal te verrekenen subsidies 8.476.200 10.236.559

Toelichting:

Subsidiejaar Stadium van vaststelling

Ministerie van OCW

Teveel ontvangen LGF subsidie rugzakleerlingen 2.410.097 3.010.876

Teveel ontvangen subsidie Gesloten Jeugd Instelling , Justitiële instelling, lumpsum 126.980 1.884.462

Zij-instromer 20.000
2.557.077 4.895.338

Ministerie van VWS

Te verrekenen kapitaallasten 2013 108.225 108.225

Verbouwing Kralingen 2014 153.720 660.000

Onbenutte besteding onderhoud Anker 2014 275.570

Te verrekenen kapitaallasten 2016 362.924 67.801
624.869 1.111.596

Gemeenten / jeugdzorgregio's

Groningen 89.804

IJsselland 36.680

Noord Veluwe 66.163 66.163

Twente 2.146

Midden IJssel / Oost Veluwe 362.380 286.841

Eemland 154.132

Food Valley 27.398 41.884

Utrecht 119.252 119.961

Utrecht ZuidOost 4.882 73.545

H10 180.682 72.443

Midden Holland 274.204

Regio Arnhem 60.325

Lekstroom 2.226

Rijnmond 2.078.753 0

Rivierenland 124.590 169.787

Zuid-Holland Zuid 404.595

West Brabant Oost 106.640 107.121

Zeeland 26.138

Midden Limburg Oost 33.896 16.072

Zuid-Limburg 63.632
3.262.444 1.909.890

Onderaannemerschap

Yorneo 83.832

Vitree 9.042

VWS - BES 105.853
105.853 92.874

Voor de regio H10 en regio Rijnmond is door de afrekening 2015 de saldi (debiteuren, vorderingen en schulden uit hoofde van subsidies) 

inzake de regionale afspraken gesaldeerd.
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8.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

15. Kortlopende schulden en overlopende passiva

De specificatie is als volgt: 31-dec-2016 31-dec-2015

€ €

Schulden aan kredietinstellingen 12.700 13.855

Crediteuren 3.225.502 2.280.610

Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 757.634 741.071

Belastingen en sociale premies 3.263.970 3.223.738

Schulden terzake pensioenen 216.480 302.199

Nog te betalen salarissen 295.929 270.424

Vakantiegeld 2.198.361 2.247.115

Vakantiedagen 1.774.722 1.103.281

Overige schulden 1.812.478 2.062.401

Stichting Horizon at Work 0 1.107

Nog te betalen kosten 759.652 1.009.418

Vooruitontvangen opbrengsten 0 72.109

Overige passiva 1.466.470 1.039.305

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 15.783.898 14.366.633

Toelichting:

Schulden aan kredietinstellingen

Crediteuren

De post crediteuren is ten opzichte van 2015 met ongeveer € 945.000 gestegen.

De gemiddelde duur van de openstaande crediteurenpost eind 2016 is ongeveer 22 dagen en eind 2015 was deze ongeveer 35 dagen.

De grootste openstaande crediteurenpost eind 2015 was PFZW (€ 441.000), terwijl eind 2016 de grootste post PFZW (€ 473.692) is.

De gemiddelde post crediteuren is eind 2016 € 6.374 (506 posten), terwijl deze eind 2015 € 5.443 (419 posten) was.

Procentuele verdeling openstaande posten: 31 dec 2016 31-dec-2015

% %

0 - 30 dagen 98% 67%

31 - 60 dagen 1% 10%

61 - 90 dagen 0% 2%

> 90 dagen 1% 21%

Aflossingsverplichtingen langlopende leningen

Belastingen en sociale premies 

Schulden terzake pensioenen

Vakantiedagen

Overige schulden

31-dec-2016 31-dec-2015

€ €

Nog te betalen exploitatiekosten van gemeentelijke gebouwen 456.900 431.933

Vooruitontvangen subsidie herinrichting schoolplein, binnenmilieu en EC 75.209 38.542

Gefactureerd in 2017 voor 2016 17.100 220.429

Vooruitontvangen subsidie ECSO kwaliteit / Leren Loont 168.099 148.099

Vooruitgefactureerde groeigelden samenwerkingsverbanden 1.062.872 1.194.277

Overige posten 32.298 29.121

1.812.478 2.062.401

De aflossingsverplichting eerste kwartaal voor het komende kalenderjaar van de lening lopend bij Van Lanschot wordt ultimo 2016 afgelost. 

Deze aflossingsverplichting, € 46.875, is in mindering gebracht op het kortlopende deel van de aflossingsverplichting,

€ 804.510, van de langlopende schulden.

Eind 2016 is de eerste maandnota van 2017 in rekening gebracht en betaald. Het resterende saldo betreft nog te betalen premie voor 

onregelmatig werkende medewerkers waarvan de afrekeningsnota eind eerste kwartaal wordt verwacht.

Voor schulden aan kredietinstellingen is de volgende zekerheden verstrekt: Op een van de leningen (BNG) is een garantstelling van 

toepassing. Het zijn lineaire of annuïtaire leningen.

Betreft voornamelijk de te betalen loonheffing en sociale premies december 2016 die in januari 2017 betaald moeten worden.

Het saldo openstaande uren voor vakantiedagen is ten opzichte van 2015 verder toegenomen. Door een relatief hoog ziekteverzuim is meer 

inzet van het personeel gevraagd. Bovendien vergt de transformatie meer tijdsinspanning dan hetgeen gewenst is.

De reële waarde van de kortlopende schulden wijkt niet significant af van de boekwaarde.

Alle kortlopende schulden hebben een verwachte resterende looptijd van minder dan een jaar.
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8.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

Toelichting: (vervolg)

Nog te betalen kosten

Vooruitontvangen opbrengsten

Overige passiva

17. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

betaalbaar binnen 1 

jaar

betaalbaar

 1-5 jaar

betaalbaar

 na 5 jaar

Totaal 

31-dec-2016

€ € € €

Huur 1.024.347 2.434.256 3.458.603

Schoonmaak, GOM. Contract eindigt per 31/10/17 529.011 529.011

Onderhoudscontract Heijmans, eindigt per 31/12/2019 398.315 796.630 1.194.945

Huurverplichtingen gezinshuis Harreveld 9.946 6.630 16.576

Huurverplichting De Vaart 2.163.000 2.163.000

Huurverplichting gezinsbehandeling Winterswijk 36.175 132.640 168.815

Leaseverplichting Ricoh, contract eindigt per 1/10/19 346.999 693.998 1.040.997

KPN zakelijk mobiel (incl. Into bemiddeling) 137.210 34.303 171.513

Infopact 94.085 11.761 105.846

Infotheek Groep B.V. 58.311 7.289 65.600

Switch IT solutions B.V. 99.777 12.472 112.249

Rolf Groep B.V. (digiborden) 230.297 28.787 259.084

Totaal meerjarige verplichtingen 5.127.473 4.158.765 0 9.286.238

Toelichting:

De waarborg van Tactus is in 2016 afgehandeld.

De overige verplichtingen betreffen het schoonmaakcontract (GOM, verlengd en aflopend 31-10-2017), huurverplichtingen voor een 

gezinshuis in Harreveld (aflopend 1 augustus 2018),  huurverplichtingen voor gezinsbehandeling in Winterswijk (aflopend 1 september 

2021), huurverplichtingen voor de locatie De Vaart (verlengd en aflopend 31 december 2017) en een leaseverplichting van kopiëermachines 

(Ricoh, loopt af per 31 oktober 2019). 

De huurverplichtingen betreffen de locatie Sassenheim (De Vaartcollege en De Vaart, verlengd en aflopend 31-12-2017), locatie 

Monsterseweg (Midgaardcollege en Monsterseweg, nieuw en aflopend 31-8-2021) de locatie Hestia (verlengd en aflopend 31-12-2017) en 

projectgezinshuizen (aflopend in 2017 en 2019).

De reservering onregelmatigheidstoeslag van € 630.000 is gevormd met betrekking tot de nog lopende discussie over nabetaling van 

onregelmatigheidstoeslag over de jaren 2012 t/m 2015.

Verder bevat de post projecten uit 2016 door het GBW nog niet zijn bekostigd en wel in 2016 besteed.

Ten opzichte van 2015 zijn gereserveerde kosten voor accountant en inhuur afgenomen.

Deze post betreffen vooral nagekomen / gecorrigeerde facturen 2016 uit 2017 (€ 634.207) en (on)verschuldigde betalingen (€ 125.445).

De levering van mobiele telefoons en tablets is in 2015 gegund aan Infotheek Groep B.V. (contract tot en met 7-1-2018 met een 

mogelijkheid tot een verlenging met 1 jaar (maximaal 2 keer)).

De levering van wireless accesspoint is in 2015 gegund aan Switch IT Solutions B.V. (contract tot en met 3-2-2018 met een mogelijkheid tot 

een verlenging met 1 jaar (maximaal 2 keer)).

De levering van touchscreens is in 2015 gegund aan Rolf Groep B.V. (contract tot en met 7-2-2018 met een mogelijkheid tot een verlenging 

met 1 jaar (maximaal 2 keer)).

Het onderhoudcontract betreft het beheer en onderhoud gebouwgebonden werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties en 

bouwkundige delen (Heijmans Utilities BV, loopt af per 31 december 2019).

Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs heeft de volgende meerjarige verplichtingen uit hoofde van lopende contracten en 

overeenkomsten.

Voor de IP-VPN verbindingen is een contract met Infopact afgesloten (looptijd tot en met 26-7-2017 met een mogelijkheid tot een verlenging 

met 1 jaar (maximaal 2 keer)).

Met KPN (zakelijk mobiel) is een contract afgesloten dat loopt tot 1-4-2018 en betreft het mobiel bellen en mobiel dataverkeer.

De voormalige stichting Avenier is met ingang van 1-1-2014 toegevoegd aan de verzekering WGA ER van stichting Horizon Jeugdzorg en 

Speciaal Onderwijs waarbij de keuze is genomen om het inlooprisico niet mee te verzekeren. Dit risico is niet kwantificeerbaar omdat erg 

onzeker is of er medewerkers uiteindelijk van die periode in de WGA terecht gaan komen. Bovendien is de schattingswaarde en in mindere 

mate de duur niet bekend omdat op voorhand de instroomgegevens niet voorhanden zijn.De kosten die hieruit voortvloeien worden verwerkt 

als periodekosten.
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8.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

Toelichting (vervolg):

Geen van de personeelsleden heeft aanspraak gemaakt op de voorziening duurzame inzetbaarheid. Het personeel is middels interne 

communicatie geattendeerd op de bestaande regelingen, maar heeft hier geen gebruik van gemaakt. De verplichting blijft wel aanwezig, 

maar is niet betrouwbaar in te schatten. Hierdoor is de voorziening ultimo 2016 vrijgevallen.

In 2015 is de belastingdienst in contact getreden met Horizon over een gebeurtenis uit het verleden van een failliet gegane bedrijf waarvan 

personeel was ingeleend. Er is een feitenonderzoek gaande over de ketenaansprakelijkheid waarvoor de belastingdienst informatie heeft 

opgevraagd. Er is een conceptrapport overhandigd waarin aan stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs een voorstel tot 

afhandeling (€ 8.400 betalen) wordt gedaan.

Door de decentralisatie in de jeugdzorg zijn in de meeste gevallen de regio's / gemeenten overgegaan naar contractering na het doorlopen 

van een aanbestedingsproces. Door deze verandering is het karakter (van subsidie-ontvanger naar gecontracteerde) voor de 

vennootschapsbelasting gewijzigd en is het niet onaannemelijk dat er een (met terugwerkende kracht) fiscale balans en resultatenrekening 

dient te worden opgesteld met een verplichting tot afdracht van vennootschapsbelasting.Het is ongewis welke besluitvorming daadwerkelijk 

gaat plaatsvinden en wat de impact hiervan is voor de balans en staat van baten en lasten.

Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs at Work en stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs zijn onderdeel van de 

fiscale eenheid van stichting iHUB voor de omzetbelasting.Uit dien hoofde is stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs dan wel 

stichting iHUB, Opvoedpoli B.V. en stichting De Nieuwe Kans hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden betreffende de omzetbelasting van 

de fiscale eenheid.
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Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs

8.1.6 Overzicht langlopende schulden ultimo 2016

Leninggever Datum Hoofdsom
Totale 

looptijd
Soort lening

Werke-

lijke-

rente

Restschuld 

31 december  

2015

Nieuwe 

leningen in 

2016

Aflossing / 

royement in 

2016

Restschuld 

31 december  

2016

Restschuld 

over 5 jaar

Rest 

looptijd in 

jaren eind  

2016

Aflossing 

2017
Gestelde zekerheden

€ % € € € € € €

Schulden aan kredietinstellingen

Van Lanschot Bankiers 1 augustus 2004 7.500.000 40 jaar lineaire hypotheek 2,96% 5.765.625 187.500 5.578.125 4.640.625 28 187.500 nieuwbouwpanden Bergse Bos

BNG 2 juni 1998 1.029.412 29 jaar lineaire hypotheek 5,60% 425.963 35.497 390.466 212.981 12 35.497 garantstelling via gemeente Rotterdam

Deutsche Bank ('t Anker) 1-feb-95 301.310 40 Annuïteit 8,550% 2.757 2.757 0 0 0 0 nieuwbouwpand Anker - Harreveld

Min. Fin  lening 1457 (Anker) 17-aug-09 1.334.000 10 Annuïteit 3,470% 668.586 124.754 543.832 0 4 129.083 nieuwbouwpand Anker - Harreveld

Min. Fin  lening 1458 (Anker) 17-aug-09 1.287.000 40 Annuïteit 4,260% 1.174.128 25.540 1.148.588 1.003.611 24 26.628 nieuwbouwpand Anker - Harreveld

Min. Fin  lening 1553 (Anker) 15-dec-09 3.593.393 10 Annuïteit 3,220% 2.114.122 325.037 1.789.085 0 4 335.504 nieuwbouwpand Anker - Harreveld

Min. Fin  lening 1554 (Anker) 10-dec-09 4.169.135 30 Annuïteit 4,040% 3.790.897 85.069 3.705.828 3.226.069 24 88.506 nieuwbouwpand Anker - Harreveld

Subtotaal 13.942.079 0 786.154 13.155.924 9.083.286 802.718

Overige langlopende schulden

Provincie Zuid-Holland 242.319 waarborghypotheek 242.319 242.319 0

Stadsregio Rotterdam 124.790 waarborghypotheek 124.790 124.790

Harreveld, Paviljoen 1986 122.621 waarborghypotheek 5.506 1.792 3.714 0 1.792

Harreveld, Anker nieuwbouw 1997 1.209.922 waarborghypotheek 1.209.922 1.209.922

Harreveld, Anker nieuwbouw 2003 3.361.791 waarborghypotheek 3.361.791 3.361.791

Harreveld, Hoofdgebouw 421.700 waarborghypotheek 421.700 421.700

Harreveld, Atlantis 2.157.731 waarborghypotheek 2.157.731 2.157.731

Harreveld, aankoop grond nieuwbouw 45.870 waarborghypotheek 43.286 43.286

t Anker, brandveiligheid waarborghypotheek 1.576.827 1.576.827

Subtotaal 9.143.872 0 244.111 8.899.761 0 1.792

Totaal 23.085.951 0 1.030.265 22.055.685 9.083.286 804.510
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8.1.7 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

8.1.7.1  GESEGMENTEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

SEGMENT 1 - Ministerie van VWS / Provincies / Gemeenten Begroting Realisatie Realisatie

2016 2016 2015

€ € €

BATEN:

Baten / subsidies jeugdzorg 62.846.936 70.178.601 66.244.773

Overige bedrijfsbaten 1.905.361 1.650.232 3.039.577

Som der bedrijfsbaten 64.752.297 71.828.833 69.284.350

LASTEN:

Personeelslasten 47.728.749 50.015.118 49.090.209

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 1.745.417 1.774.267 2.263.212

Overige bedrijfslasten 18.212.183 24.653.099 24.210.556

Som der bedrijfslasten 67.686.349 76.442.484 75.563.977

BEDRIJFSRESULTAAT -2.934.052 -4.613.651 -6.279.627

Financiële baten en lasten 35.000 58.338 181.783

RESULTAAT BOEKJAAR -2.899.052 -4.555.313 -6.097.844

RESULTAATBESTEMMING

Begroting Realisatie Realisatie

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2016 2016 2015

€ € €

Algemene reserve -3.610.965 -8.325.483 -6.773.767

Bestemmingsreserves 711.914 3.770.170 675.923

-2.899.051 -4.555.313 -6.097.844
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Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs

8.1.7 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

8.1.7.1  GESEGMENTEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

Nadere toelichting op SEGMENT 1 - Ministerie van VWS / Provincies / Gemeenten

Beschrijving van de belangrijkste (subsidie)voorwaarden

Jeugdzorg

2. Holland Rijnland, contractnummer C1000001126 d.d. 1-1-2015 inzake perceel 1 en 2 (verlengd tot 1-1-2017)

3. Midden Holland, overeenkomst d.d. 18-12-2015 (deelovereenkomst jeugdhulp) en d.d. 12-12-2016 (gesloten jeugdhulp)

4. Rijnmond, beschikking 14-12-2015 met kenmerk 15MO17908 verwezen in uitvoeringsovereenkomst van d.d. 14-12-2015

5. Zuid Holland Zuid, deelovereenkomst uitvoering jeugdhulp 2016 en 2017 strategische partners SO ZHZ d.d. 30-3-2016

Beschrijving van de wijze van kostentoerekening

Doorberekende kosten

De kosten zijn doorberekend aan 

De verdeelsleutel luidt: Begroting Realisatie Realisatie

2016 2016 2015

Sector Oostvoorne 8,39% 8,81% 12,02%

Sector Rotterdam 11,96% 10,78% 12,61%

Sector Alphen a/d Rijn 14,31% 11,05% 12,48%

Sector Pleegzorg 18,75% 20,41% 21,91%

Sector Ambulant Team 1,09% 1,61% 1,64%

Sector Harreveld 21,94% 24,80% 21,17%

Sector Sassenheim 19,43% 18,01% 14,30%

Sector Kralingen 4,12% 4,01% 3,88%

Sector Hoofdaannemer 0,00% 0,51% 0,00%

100,00% 100,00% 100,00%

Begroting Realisatie Realisatie

De doorberekening luidt: 2016 2016 2015

Sector Oostvoorne 651.445 975.224 774.527

Sector Rotterdam 1.032.181 1.442.671 928.192

Sector Alphen a/d Rijn 1.234.707 1.478.745 918.518

Sector Pleegzorg 1.617.517 2.731.747 1.612.896

Sector Ambulant Team 166.481 419.928 231.519

Sector Harreveld 1.893.480 3.318.576 1.558.146

Sector Sassenheim 1.676.823 2.410.097 1.052.374

Sector Kralingen 355.690 536.665 285.427

Sector Hoofdaannemer 68.818

8.628.324 13.382.471 7.361.599

Met de jeugdzorgregio's / gemeenten is of een contract afgesloten of een subsidiebeschikking ontvangen. Met onder meer de 

volgende regio's / gemeenten is dit gebeurd:

Het beleid is gericht op het op termijn voor alle onderdelen van stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs een 

gezonde exploitatie en reservepositie tot stand te brengen en te houden.

Voor de verwerking van deze doorberekeningssystematiek in het onderdeel jeugdzorg van stichting Horizon Jeugdzorg en 

Speciaal Onderwijs dient de segmentinformatie (bijlage 8.3) te worden gebruikt. In deze jaarrekening zijn de doorberekende 

posten tussen jeugdzorg en onderwijs geëlimineerd.

1. Haaglanden, Overeenkomst voor de inkoop van jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering H10 gemeenten 2016, 

d.d. 14-12-2015, contract H10-2-CHWK-77V3-4G58-R4QL

Het ministerie van VWS heeft in 2016 een huisvestingssubsidie voor de gesloten jeugdzorg (stichting Horizon Jeugdzorg en 

Speciaal Onderwijs, briefkenmerk SP/76057/2016 d.d. 12-2-2016) verleend.

6. G6 (6 Gelderse jeugdzorgregio's), overeenkomst G7/2015/01/JZP/C02 en G7/2015/03/01 d.d. 1-1-2015 werkafspraak 02 

d.d. 27-11-2015
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8.1.7 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

Afwijking realisatie ten opzichte van de begroting

De personeelslasten vallen hoger uit door een toename van het aantal resterende vakantie-uren alsmede de plus- en 

minuren. Daarbovenop is door ziekteverzuim en door veelal incidentele pieken in de zorgvraag meer flexkrachten ingezet. 

Met al deze zaken is in de begroting geen rekening gehouden.

De overige bedrijfslasten zijn ten opzichte van de begroting hoger door investeringen in de Opvoedpoli, dubieuze debiteuren,  

buitenregionale geplaatste cliënten, energiekosten van twee locaties (nieuw en buiten gebruik), vervoerskosten gesloten 

jeugdzorg, bijdrage aan iHUB, rente leningen en investeringen in de ICT infrastructuur en hardware. Hiermee was in de 

begroting geen of deels rekening gehouden.

In het tweede jaar van de transitie is er meer druk komen te staan op de specialistische jeugdzorg (open en gesloten). 

Cliënten komen vaker in de zwaardere vormen van zorg terecht dan vooraf in de begroting en afspraken is vastgelegd. Er zijn 

dan ook tussentijds meerdere malen gesprekken met de regio's gevoerd over het budget / de budgetbestemming en heeft 

soms geleid tot enige aanpassing in die budgetten dan wel bestemming. Gezien relatief hoge overschrijdingen is een 

afstemming met de regio's gewenst om tot een zorgvuldige afsluiting te komen.

De overige bedrijfsbaten vallen ten opzichte van de begroting lager uit door minder bijdragen in 2016 vanuit ESF.
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Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs

8.1.7 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

8.1.7.1  GESEGMENTEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

SEGMENT 2 - Ministerie van OCW Begroting Realisatie Realisatie

2016 2016 2015

€ € €

BATEN:

Rijskbijdragen OCW 30.259.066 34.636.390 36.173.782

Overige bedrijfsbaten 608.000 1.042.996 1.028.744

Som der bedrijfsbaten 30.867.066 35.679.386 37.202.526

LASTEN:

Personeelslasten 25.001.701 23.907.533 27.486.444

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 492.780 525.948 397.892

Overige bedrijfslasten 4.057.630 4.505.000 4.127.478

Som der bedrijfslasten 29.552.111 28.938.481 32.011.814

BEDRIJFSRESULTAAT 1.314.955 6.740.905 5.190.712

Financiële baten en lasten -2.000 6.820 49.744

RESULTAAT BOEKJAAR 1.312.955 6.747.725 5.240.456

RESULTAATBESTEMMING

Begroting Realisatie Realisatie

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2016 2016 2015

€ € €

Algemene reserve 783.884 5.680.371 4.474.502

Bestemmingsreserves 529.071 1.067.354 765.954

1.312.955 6.747.725 5.240.456

Jaarrekening 2016 Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs 110

Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bij controleverklaring 
d.d. 30 mei 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs

8.1.7 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

8.1.7.1  GESEGMENTEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

Nadere toelichting op SEGMENT 2 - Ministerie van OCW

Beschrijving van de wijze van kostentoerekening

Afwijking realisatie ten opzichte van de begroting

De verdeling van de kosten van het Centraal Bureau aan de schoollocatie gebeurt op basis van het aantal getelde leerlingen 

op 1-10-t-1 en 1-10-t.

Voor de verwerking van deze doorberekeningssystematiek in het onderdeel onderwijs van stichting Horizon Jeugdzorg en 

Speciaal Onderwijs dient de segmentinformatie (bijlage 8.4) te worden gebruikt. In deze jaarrekening zijn de doorberekende 

posten tussen jeugdzorg en onderwijs geëlimineerd.

De personele lasten vallen lager uit dan de begroting. De inhuur is wel hoger doordat het niet makkelijk is om deskundig en 

gediplomeerd personeel te vinden voor de doelgroep bij stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs. De verwachting 

is dat het aantal leerlingen de komende tijd verder zal gaan dalen en er is bovendien behoefte aan een flexibele schil. Bij de 

ambulante begeleiding (rugzakken) zijn de middelen overgegaan naar de samenwerkingsverbanden en er zijn enkele 

begeleiders overgestapt. Door het vrijvallen van een voorziening duurzame inzetbaarheid (niet in de begroting) zijn de 

werkelijke personele lasten lager dan geraamd.

Verder is door een afrekening inzake exploitatiekosten gemeenten uit 2011 en 2012 alsmede een lagere vaststelling van een 

subsidie de realisatie hoger dan geraamd.

De advieskosten zijn hoger dan de begroting doordat op een locatie specifieke externe advisering is ingezet voor 

handelingsgericht werken. Verder is expertise ingehuurd voor het schoolplan, accommodatiebeleid, schoolleidersassessment 

en functieboek onderwijs.

De overige bedrijfsbaten zijn hoger door een elders geraamde baten (onder Rijksbijdragen OCW), terwijl door de 

herbesteding van ambulante rugzakmiddelen deze zijn ondergebracht bij de samenwerkingsverbanden of bij de MBO's en 

onder deze post worden verantwoord. Daarnaast hebben enige veranderingen ervoor gezorgd dat een 

samenwerkingsverband een arrangement is aangegaan, samen met een SBO-school een kindcentrum is gestart en voor 

extra inzet op een school een bijdrage van een samenwerkingsverband is ontvangen.

In 2016 is extra ingezet op het opleiden van de medewerkers inzake thema's zoals handelingsgericht werken, covey en 

"actionlearning". Deze waren in de begroting niet voorzien.

In de begroting is geen rekening gehouden met vrijval van onverschuldigde betalingen (lumpsum, gesloten jeugdinstelling, 

justitiële jeugdinstelling en leergebonden financiering) alsmede met enkele subsidies (verlofsubsidie, prestatiebox en 

zomerschool). Bovendien is voor de plaatsbekostigde gesloten jeugdinstellingen een 48 weekse bekostiging ontvangen, waar 

bij de begroting 2016 is uitgegaan van een lagere bekostiging. De hogere vergoedingen voor lumpsum in 2016 zijn niet in de 

begroting opgenomen.
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Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs

8.1.7 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

8.1.7.2 AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN

Begroting Realisatie Realisatie

2016 2016 2015

€ € €

Resultaat volgens gesegmenteerde staten van baten en lasten:

SEGMENT 1 - Ministerie van VWS / Provincies / Gemeenten -2.899.052 -4.555.313 -6.097.844

SEGMENT 2 - Ministerie van OCW 1.312.955 6.747.725 5.240.456

-1.586.097 2.192.412 -857.388

Resultaat volgens staat van baten en lasten -1.586.097 2.192.412 -857.388
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Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs

8.1.7 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

BATEN

16. Baten / Subsidies jeugdzorg - Rijksbijdragen OCW

Begroting Realisatie Realisatie

De specificatie is als volgt: 2016 2016 2015

€ € €

Rijkssubsidies OCW - VWS - Justitie 31.171.146 35.093.445 36.883.300

Provinciale subsidies 0 0 7.857

Gemeentelijke subsidies / baten 59.601.936 66.712.971 62.670.286

Samenwerkingsverbanden onderwijs 1.166.000 1.472.244 788.782

Overige subsidies 1.166.920 1.536.331 2.068.330

Totaal 93.106.002 104.814.991 102.418.555

Toelichting op de afwijking: 

De jeugdzorg middelen zijn aan de budgetten van de gemeenten toegevoegd. Zij hebben zich in jeugdzorg-

regio's georganiseerd. Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs is actief in meerdere regio's en heeft,

indien nodig, contracten afgesloten.

Op basis van het woonplaatsbeginsel levert stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs verspreid

over heel Nederland jeugdhulp. Voor een tweetal specialistische activiteiten (besloten groep 12 min en Zikos)

is een landelijk contract afgesloten. De geleverde zorg wordt aan de gemeenten gefactureerd.

De overige jeugdhulp (gesloten en open jeugdzorg) wordt regionaal dan wel gemeentelijk bevoorschot dan wel

gefactureerd. De aanhoudende variatie in (manier van) zorgdeclaratie zorgt voor een administratieve druk op de

facturatie- en verantwoordingsprocessen. Met het project i-sociaal domein (vanuit de VNG) wordt getracht het

proces aan beide kanten efficiënter in te richten.

Tegelijk met krimpende budgetten proberen de gemeenten en stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal

Onderwijs transformatie te organiseren en te implementeren. Dit zorgt voor extra druk op de huidige

voorzieningen (door een niet altijd gewijzigde vraag) alsmede de nodige voorinvesteringen in nieuwe vormen van

zorg.

Met het passend onderwijs zijn de groeimiddelen en rugzakmiddelen aan de samenwerkingsverbanden

overgedragen en zij verzorgen derhalve de financiering.

De groeimiddelen zijn gekoppeld aan het kijkglas 3, die door het ministerie van OCW wordt onderhouden en

wordt gevuld door de schoolbesturen.

Niet alle samenwerkingsverbanden volgen het advies van de PO- en VO-raad inzake de bekostiging van de

groeimiddelen. Zij vergoeden enkel de wetmatige vergoeding (ondersteuning personeel) en niet de andere

componenten (basis personeel en materieel alsmede ondersteuning materieel).

De rugzakmiddelen zijn met ingang van het schooljaar 2015 - 2016 aan de samenwerkingsverbanden over-

gedragen en voeren met stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs gesprekken over de verdere

uitwerking van het landelijk afgesloten tripartiete overeenkomst. De personele inzet voor de rugzakkers wordt

aan het samenwerkingsverband gefactureerd dan wel door hen gesubsidieerd op basis van de gemaakte

afspraken voor het lopende schooljaar.

In de begroting is uitgegaan van minder baten door de aangekondigde bezuiniging vanuit de gemeenten. Door

een stijgende zorgvraag is de realisatie hoger dan de raming. Onduidelijk is of alle geleverde zorg uiteindelijk

wordt gecompenseerd. De gemeenten hebben in principe de zorgplicht en daarmee toch de financiële

verantwoording voor hun cliënten.

De begroting is voor 2016 afgeleid van de gerealiseerde zorg minus de gemiddelde korting die voor 2016 zou 

komen / werd verwacht. De realisatie is gebaseerd op de geproduceerde zorgbaten (PxQ) inzake 

(contract)afspraken met gemeenten, regio's en hoofdaannemers. Door het nieuw geintroduceerde 

woonplaatsbeginsel zijn in 2016 meerdere veranderingen opgetreden waarheen de te declareren zorg kon. Dit 

zorgt voor stagnatie in de afhandeling van verschillende processen. Met behulp van een project i sociaal domein 

verzorgt de VNG en andere brancheorganisaties een efficiëntere manier van werken voor beide kanten 

(zorgaanbieders en gemeenten). Dit project heeft al enig resultaat geboekt.

De rijkssubsidies OCW zijn ten opzichte van de begroting hoger uitgevallen. In de begroting is geen rekening 

gehouden met vrijval van onverschuldigde betaling alsmede enkele kleinere subsidies (verlofsubsidie, 

prestatiebox en zomerschool). Bovendien is geen rekening gehouden met de aangepaste tarieven voor 48 weeks 

onderwijs alsmede indexaties in de lumpsum.
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Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs

8.1.7 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

BATEN

Ministerie van OCW

Realisatie Realisatie

2016 2015

Lumpsum 24.438.054      25.404.698      

Gesloten Jeugd Instelling 1.751.809        1.430.670        

Justitiële Jeugd Instelling (vrijval onverschuldigde betaling) 1.080.595        

LGF 317.023           1.707.674        

LGF MBO 283.756           138.134           

Materiële instandhouding 2.916.439        3.007.224        

Personeel- en arbeidsmarktbeleid 906.430           1.526.915        

Cultuureducatie 2.795               

Verlofsubsidie 45.513             65.595             

Prestatiebox 155.704           192.396           

Zomerschool 16.250             

31.911.574      33.476.101      

Realisatie Realisatie

2016 2015

€ €

Rijkssubsidies OCW - VWS - Justitie

Ministerie van OCW (zie hierboven) 31.911.574 33.476.101

Ministerie van VWS 3.181.871 3.407.199
35.093.445 36.883.300

Provinciale subsidies

Overige provincies en onderaannemerschap 0 7.857
0 7.857

Gemeentelijke subsidies / baten

Subsidie Stadsgewest Haaglanden 0 18.628

Subsidie Jeugdzorgregio Rijnmond (incl. LTA) 23.416.660 22.945.161

Baten overige gemeenten / regio's en onderaannemerschap 43.296.311 39.706.497
66.712.971 62.670.286

Samenwerkingsverbanden onderwijs

Groeigelden personeel en materieel 786.491 497.881

Ambulante begeleiding 615.775 290.901

Overig 69.978
1.472.244 788.782

Overige subsidies

Overige overheidsbijdragen en subsidies 1.536.331 2.068.330
1.536.331 2.068.330

Nadere specificatie 16. Baten / Subsidies jeugdzorg - Rijksbijdragen 

OCW
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Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs

8.1.7 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

BATEN

De post overige overheidsbijdragen en subsidies bestaat uit:

Vergoeding gebruik gymzalen 212.254 232.464

Vergoeding gehuurde schoollocaties 124.958 135.030

Vergoeding eerste inrichting 17.229 280.768

Bijdrage leerwerkbedrijf Alphen 25.000

Leren Loont 56.667

ESF 216.826 250.769

ECSO eindafrekening 2014 (opheffing) 100.000

Stagefonds 84.239 72.306

Rotterdam - beroepsonderwijs EC 70.942

Schiedam - subsidie gezinsspecialist 29.758 21.471

Samenwerkingsverband MH&R VO 739.863 702.368

Samenwerkingsverband Koers VO 160.000

Overige posten 29.537 42.213

1.536.331        2.068.330        

Jaarrekening 2016 Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs 115

Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bij controleverklaring 
d.d. 30 mei 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs

8.1.7 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

BATEN (vervolg)

18. Overige bedrijfsbaten

Begroting Realisatie Realisatie

De specificatie is als volgt: 2016 2016 2015

€ € €

Overige baten 2.513.361 2.693.228 4.068.321

Totaal 2.513.361 2.693.228 4.068.321

Toelichting op de afwijking: 

Realisatie Realisatie

Overige baten 2016 2015

€ €

Deze post omvat:

Begeleiding rugzakleerlingen bij derden 627.315 493.188

Inzet medewerkers Kindcentrum 103.157

Vrijval reserveringen 138.969

Fier 96.649 220.830

Yulius 189.540 74.583

Correctie exploitatiebijdrage gemeenten 2015 en eerder 112.739 298.795

Bijdrage GBW 136.134 133.246

Detacheringen 154.556 302.880

Vrijval waarborg Hellevoetsluis 242.319

Ontvangen huren 205.675 369.438

Royement waarborg Mozartlaan 1.502.013

Overige posten 825.144 534.379

2.693.228        4.068.321        

Baten werk in opdracht derden betreft de baten van de leerwerkbedrijven bij onder meer het Educatief Centrum. In 

de begroting is vooraf niet te bepalen hoe de verhouding interne en externe afname gaat worden. Derhalve is de 

begroting hoger dan de werkelijke realisatie.

In 2015 is eenmalig een waarborg geroyeerd die tot een voordeel van € 1,5 miljoen heeft geleid onder de overige 

baten. In 2016 zijn de baten voor de begeleiding van rugzakleerlingen bij derden (€ 0,63 miljoen) de grootste post.
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Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs

8.1.7 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

LASTEN

19. Personeelslasten

Begroting Realisatie Realisatie

De specificatie is als volgt: 2016 2016 2015

€ € €

Lonen en salarissen 53.907.937 52.707.377 53.411.487

Sociale lasten 8.408.607 8.789.679 8.952.838

Pensioenpremies 5.448.202 5.155.584 5.438.447

Andere personeelslasten: 2.989.499 642.504 4.959.378

Subtotaal 70.754.245 67.295.144 72.762.150

Personeel niet in loondienst 1.976.205 6.627.507 3.814.504

Totaal personeelslasten 72.730.450 73.922.651 76.576.654

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:

Jeugdzorg 747 778 787

Onderwijs 423 369 407

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van FTE's 1.171 1.147 1.194

Toelichting op de afwijking: 

De personele kosten zijn in 2016 niet binnen de begroting gebleven. In zowel de sector onderwijs als jeugdzorg is de 

inhuur hoog. Door de volatiliteit van de zorgvraag is er meer tijdelijk ingehuurd om de toe- en doorstroom van de 

hoeveelheid cliënten te faciliteren. Verder heeft het ziekteverzuim op bepaalde momenten in 2016 meer inzet van 

het eigen personeel gevraagd. De plus- en minuren alsmede openstaande vakantiedagen zorgen in 2016 derhalve 

voor een extra last van ongeveer 1,0 miljoen euro. Bij onderwijs is de personele formatie afgenomen enerzijds door 

krimp van het aantal leerlingen op sommige locaties en anderzijds door het moeizaam vinden van geschikt, 

deskundig en gediplomeerd personeel.

Er is in 2016 expertise ingehuurd voor het ICT vernieuwingsproces alsmede door het vertrek van personeel. Verder 

is door de grotere incidentele zorgvraag meer gewerkt met tijdelijk personeel, omdat niet zeker is dat het huidige 

aanbod stand houdt in de toekomst alsmede de terugloop in de jeugdhulpbudgetten.

De (sociale) premielasten zijn in 2016 hoger uitgevallen dan begroot en dat komt vooral door meer personeel en in 

mindere mate door hogere sociale premies.

In andere personeelslasten zit onder meer de vergoeding voor het woon-werk, arbo-inzet, opleidingskosten, 

voorziening langdurig verzuim en vrijval sociaal plan en duurzame inzetbaarheid.
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Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs

8.1.7 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

LASTEN (vervolg)

20. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Begroting Realisatie Realisatie

De specificatie is als volgt: 2016 2016 2015

€ € €

- materiële vaste activa 2.238.197 2.300.215 2.661.104

Totaal afschrijvingen 2.238.197 2.300.215 2.661.104

Toelichting op de afwijking: 

Realisatie Realisatie

2016 2015

€ €

Afschrijving afkoop erfpacht 24.555 24.397

Afschrijving tuinaanleg en bestrating 111.907 111.417

Afschrijving gebouwen 554.708 436.007

Afschrijving verbouwingen/renovaties 646.639 1.041.280

Afschrijving installaties 70.352 164.711

Afschrijving inventaris 165.607 267.451

Afschrijving automatisering 527.256 450.082

Afschrijving vervoermiddelen 89.344 61.007

Afschrijving leermiddelen 109.847 104.752

2.300.215 2.661.104

22. Overige bedrijfslasten

Begroting Realisatie Realisatie

De specificatie is als volgt: 2016 2016 2015

€ € €

Apparaatlasten 4.602.773 9.825.001 9.766.859

Automatiseringslasten 880.211 1.338.915 981.859

Huisvestingslasten 7.665.945 8.012.134 8.123.154

Verzorgingslasten 9.120.884 9.982.049 9.466.162

Totaal overige bedrijfslasten 22.269.813 29.158.099 28.338.034

Toelichting op de afwijking: 

Begroting Realisatie Realisatie

2016 2016 2015

Huisvestingslasten € € €

- Rente 94.224 485.057 497.018

- Huur 3.106.277 2.968.870 3.004.498

- Onderhoudslasten 1.903.635 1.955.237 1.785.145

- Dotatie / vrijval onderhoudsvoorziening 0 0 0

- Belastingen en verzekeringen 276.843 226.069 292.992

- Energielasten 1.140.581 1.266.042 1.193.693

- Schoonmaaklasten 923.790 989.136 908.377

- Overige huisvestingslasten 220.595 121.723 441.432

7.665.945 8.012.134 8.123.155

Eind 2015 zijn de investeringen voor de SchreuderCollege Slinge en ParkCollege Dordrecht geactiveerd. Deze 

renovatie en verbouwing zijn grotendeels bekostigd met bouwkrediet van de gemeente. Dit is niet in de begroting 

van 2016 meegenomen.
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Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs

8.1.7 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

Toelichting op de afwijking:  (vervolg)

Begroting Realisatie Realisatie

2016 2016 2015

Apparaatslasten € € €

- Kantoormiddelen 97.469 67.380 87.603

- Drukwerk 500.402 542.900 572.658

- Kantoorlasten 1.392.920 1.125.248 1.117.947

- Lasten vervoermiddelen / dienstreizen 621.305 662.101 683.089

- Advieslasten 460.509 883.519 711.266

- Voorlichting pleegouders 2.615 15.725 3.917

- Dotatie / vrijval overige voorzieningen 0 4.202.311 20.589

- Overige apparaatslasten 1.527.553 2.325.817 6.569.790

4.602.773 9.825.001 9.766.859

Begroting Realisatie Realisatie

2016 2016 2015

Verzorgingslasten € € €

- Voeding 835.971 962.799 977.835

- Zak- en kleedgeld 123.061 132.333 155.483

- Groepsgeld 145.864 105.456 109.814

- Reis-, verblijf- en activiteitslasten 594.976 408.504 435.082

- Vervoerlasten 2.528 603.806 45.129

- Medische lasten, therapie 97.882 244.622 99.673

- Verzorgingslasten Pleegzorg 5.406.952 5.401.338 5.487.085

- Leermiddelen 683.939 830.425 843.279

- Overige verzorgingslasten 1.229.711 1.292.766 1.312.782

9.120.884 9.982.049 9.466.162

Huisvestingslasten

In de begroting is een te laag bedrag voor rente opgenomen. Er zijn geen leningen bijgekomen of gewijzigd en 

zou derhalve in de lijn van 2015 moeten liggen.

De onderhoudskosten zijn binnen de begroting gebleven. De onderhoudskosten zijn heel divers en bestaan uit 

vele kleinere nota's. Ondanks dat de kosten binnen de begroting zijn gebleven, vallen de volgende zaken op: 

De boerderij is geschilderd en het rietendak is vernieuwd. Samen met stichting Aloysius is een mini shovel 

aangeschaft. Het kamphuis is opgeknapt met een bijdrage van stichting GBW. De gracht is met een eenmalige 

bijdrage voor het onderhoud overgedragen aan het waterschap. Voor Oostvoorne is de brandmeldinstallatie, 

stookinstallatie en een pand voor gezinsopname aangepast. in 2016 heeft een afrekening plaatsvonden over 

2011 en 2012 van gemeentelijke schoolpanden.

Het onderhoudsplan voor onderwijsgebouwen is eind 2016 nog niet geactualiseerd. De middelen die hiervoor 

waarschijnlijk nodig zijn, zijn toegevoegd aan een bestemmingsreserve onderhoud.

De huur is ten opzichte van de begroting lager uitgevallen. De daling komt door de sluiting van een locatie 

waarvoor een vergoeding van de gemeente werd ontvangen. Bij een andere locatie is de huur gelijk gedaald 

met de lagere gemeentelijke huurvergoeding.

De energiekosten zijn hoger dan 2015 omdat voor een buiten gebruikgestelde locatie geen begroting voor 

specifieke posten is gemaakt en er in de tweede helft van 2016 een nieuwe locatie in gebruik is genomen ter 

vervanging van een deel van een bestaande locatie. De begroting is voor meerdere locaties te laag, maar 

vergeleken met 2015 zijn alleen door gewijzigde en nieuwe activiteiten de kosten hoger dan vorig jaar.

De schoonmaakkosten zijn ten opzichte van 2015 gestegen en dat komt door het bijstellen van het 

onderhoudsprogramma naar aanleiding van controles alsmede indexaties. Uit de controles bleek het 

onderhoudsniveau soms onvoldoende te zijn. In 2016 zijn de schoonmaakkosten hoger ten opzichte van de 

begroting uitgevallen en dat ligt vooral aan de aangepaste onderhoudsprogramma's.

Overige huisvestingskosten zijn lager uitgevallen dan begroot door minder echte bijzonderheden onder deze 

post dan verwacht. In 2015 was door een subsidieafrekening deze post nog hoger.

Jaarrekening 2016 Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs 119

Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bij controleverklaring 
d.d. 30 mei 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs

8.1.7 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

Toelichting op de afwijking:  (vervolg)

Apparaatslasten

Automatiseringslasten

Verzorgingslasten

Voor de Opvoedpoli heeft in 2016 een afwaardering plaatsgevonden(2,5 mln euro). Daarnaast is een deel van 

de voorziening garantstelling vrijgevallen (1,2 mln euro). Voor 2015 en 2016 wordt rekening gehouden met 

dubieuze vorderingen in de jeugdhulp (3,0 mln euro).

De uitgaven voor het project Sharepoint en CRM zijn in 2016 niet in de exploitatiebegroting meegenomen. 

Deze waren opgenomen als investeringen.

Horizon heeft vanaf het moment van decentralisatie gekozen om meer effort te steken in de promotie en 

bekend houden van haar jeugdhulpactiviteiten. Hiervoor wordt promotiemateriaal ingezet en geadverteerd die 

niet vooraf begroot waren.

De advieslasten blijven onverminderd hoog ten opzichte van de begroting. In 2016 in heeft een due dilligence 

plaatsgevonden, begeleiding aanbestedingstraject onderhoud, begeleiding en training medewerkers voor 

gezinsbehandeling, onderzoeken naar verhuizingsmogelijkheden van een locatie en begeleiding bij een 

bezwaarprocedure die niet in de begroting zijn opgenomen. Er is verder externe advisering ingezet voor 

handelingsgericht werken, het schoolplan, accommodatiebeleid, schoolleidersassessement en functieboek 

onderwijs.

De kosten vervoermiddelen / dienstreizen zijn iets hoger dan de begroting. Ten opzichte van 2015 is deze post 

iets gedaald. Doordat de cliënten uit verschillende woonplaatsen komen en de financiers zich op meerdere 

plaatsen bevinden nemen de reisbewegingen navenant toe.

De voedingskosten zijn ten opzichte van de begroting hoger uitgevallen door een hoger verbruik.

In 2016 heeft stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs een bijdrage gedaan aan de 

groepssamenwerking via stichting iHUB. Deze was niet begroot. Bovendien is een correctie gedaan op de 

uitstaande vordering op het UWV inzake ziekengelden. Deze was niet in de begroting voorzien.

De overige verzorgingskosten zijn hoger dan begroot door het ontbreken van het hoofdaannemerschap. De 

cliënten zijn elders in zorg, maar Horizon ontvangt het budget hiervoor. In 2016 is dit vrijwel budgettair neutraal 

geregeld.

De vervoerskosten zijn veel hoger dan begroot door de overgang van het gesloten zorg vervoer naar de 

zorgaanbieders. Hiervoor is er extra budget in de zorgcontracten bijgekomen. De stijging wordt hierdoor 

grotendeels gecompenseerd.

Door een intensieve en succesvolle samenwerking met de Opvoedpoli B.V. zijn het aantal therapieën die door 

hen wordt gedaan hoger dan begroot. 

Op enkele schoollocaties zijn de leermiddelen vernieuwd / vervangen / uitgebreid die niet in de begroting zijn 

meegenomen.

Op de gesloten locaties hebben minder activiteiten plaatsgevonden die buiten de accommodatie waren. Er is 

daar meer voor interne activiteiten gekozen. Dit was in de begroting niet zo meegenomen.
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Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs

8.1.7 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

23. Financiële baten en lasten

Begroting Realisatie Realisatie

De specificatie is als volgt: 2016 2016 2015

€ € €

Rentebaten 50.000 81.375 246.565

Subtotaal financiële baten 50.000 81.375 246.565

Rentelasten -17.000 -16.217 -15.037

Subtotaal financiële lasten -17.000 -16.217 -15.037

Totaal financiële baten en lasten 33.000 65.158 231.528

Toelichting op de afwijking tussen realisatie en begroting: 

Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs ontvangt een lagere rente voor haar overtollige middelen. 

De rentevergoedingen zijn door de economische ontwikkelingen en het Europese bankbeleid in een 

neerwaartse spiraal terechtgekomen. Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs volgt een 

behoedzaam beleid inzake overtollige middelen. In het tweede kwartaal van 2016 is aangesloten op het 

schatkistbankieren van de rijksoverheid. 

De rentebaten zijn iets hoger uitgevallen dan geraamd door het hoge spaarsaldo. De rente is verder gedaald en 

de overtollige middelen zijn overgegaan naar Schatkistbankieren.
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Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs

8.1.7 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

25. WNT-verantwoording 2016 Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs

Bezoldiging topfunctionarissen

Dhr. J.J. du Prie Mevr. K. Schotel – van der Veer Dhr. N.C. van Tent

Functiegegevens Bestuurder stichting iHUB
Bestuurder stichting Horizon Jeugdzorg en 

Speciaal Onderwijs

Vml directielid stichting Horizon Jeugdzorg en 

Speciaal Onderwijs

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/8

Omvang dienstverband (in fte) 1 1 1

Gewezen topfunctionaris? nee nee Ja

(Fictieve) dienstbetrekking? nee nee nee

Individueel WNT-maximum € 179.000 € 179.000 € 119.660

Beloning € 167.351 € 152.828 € 100.471

Belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn € 11.568 € 11.557 € 7.683

Subtotaal € 178.920 € 164.385 € 108.154

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging € 178.920 € 164.385 € 108.154

Verplichte motivering indien overschrijding n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2015

Aanvang en einde functievervulling in 2015 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/6 - 31/12

Omvang dienstverband 2015 (in fte) 1 1 1

Beloning € 158.087 € 151.165 € 75.407

Belastbare onkostenvergoedingen € 3.619 € 207 € 0

Beloningen betaalbaar op termijn € 11.375 € 11.311 € 6.629

Totaal bezoldiging 2015 € 173.081 € 162.682 € 82.035

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op stichting Horizon Jeugdzorg en 

Speciaal Onderwijs  van toepassing zijnde regelgeving: Jeugdwet

Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs is € 179.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder 

dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

bedragen x € 1

Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de 

functievervulling

Jaarrekening 2016 Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs 122

Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bij controleverklaring 
d.d. 30 mei 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs

8.1.7 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

Toezichthoudende topfunctionarissen

bedragen x € 1 Mevr. D.M.C. Pronk Mevr. W.M. Kamphorst Dhr. J. Kweekel*

Functiegegevens [VOORZITTER] [LID] [LID]

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/8 1/1 - 31/8 1/1 - 31/8

Individueel WNT-maximum € 17.949 € 11.966 € 11.966

Beloning € 17.800 € 11.867 € 11.867

Belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal € 17.800 € 11.867 € 11.867

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging € 17.800 € 11.867 € 11.867

Verplichte motivering indien overschrijding n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2015

Aanvang en einde functievervulling in 2015 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Beloning € 26.700 € 17.438 € 17.438

Belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging 2015 € 26.700 € 17.438 € 17.438
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Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs

8.1.7 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

bedragen x € 1 Dhr. V.G. Smink Mevr. L.M. Huizer Dhr. J.W. Jurg

Functiegegevens [LID] [LID] [LID]

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/8 1/1 - 31/8 1/1 - 31/8

Individueel WNT-maximum € 11.966 € 11.966 € 11.966

Beloning € 11.867 € 11.867 € 11.867

Belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal € 11.867 € 11.867 € 11.867

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging € 11.867 € 11.867 € 11.867

Verplichte motivering indien overschrijding n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2015

Aanvang en einde functievervulling in 2015 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Beloning € 17.438 € 17.438 € 17.438

Belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging 2015 € 17.438 € 17.438 € 17.438

Toelichting Raad van Toezicht

 

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking

bedragen x € 1 Dhr. N.C. van Tent

Functie(s) gedurende dienstverband
Vml directielid stichting Horizon Jeugdzorg en 

Speciaal Onderwijs

Omvang dienstverband (in fte) 1

Jaar waarin dienstverband is beëindigd 2016

Individueel WNT-maximum ontslaguitkering € 75.000

Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging 

dienstverband
€ 0

-/- Onverschuldigd deel

Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband € 0

Waarvan betaald in 2016 € 0

Verplichte motivering indien overschrijding: n.v.t.

Vanaf 1 september 2016 is de Raad van Toezicht van stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs overgegaan in de Raad van Toezicht van stichting iHUB. Voor bezoldiging na

1 september 2016 wordt verwezen naar de jaarrekening 2016 van stichting iHUB.
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Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs

8.1.7 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

LASTEN

26. Honoraria accountant 2016 2015

€ €

De honoraria van de accountant zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 142.175 119.790

2 Overige controlewerkzaamheden 67.415 201.049

3 Fiscale advisering 25.621 18.080

4 Niet-controlediensten 24.293 75.292

Totaal honoraria accountant 259.504 414.211

27. Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De directieraad van Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs heeft de jaarrekening 2016

vastgesteld in de vergadering van 8 maart 2017.

De raad van toezicht van de Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs heeft de jaarrekening 2016

goedgekeurd in de vergadering van 30 mei 2017.

28. Statutaire regeling resultaatbestemming

29. Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 8.1.2.

30. Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen statutaire reserves.
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Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs

31. VERBONDEN PARTIJEN (Model E)

Naam

Juridische 

vorm 2016
Statutaire zetel Eigen vermogen Resultaat jaar Art 2:403 BW Deelname Consolidatie

EUR EUR

1 Stichting Horizon at Work Stichting Rotterdam € 45.506 -€ 24.726 Nee 0% Nee

2 Stichting Gereformeerd Burgerweeshuis Stichting Rotterdam € 10.308.130 € 268.345 Nee 0% Nee

3 Stichting Steunfonds De Dreef Stichting Heerde € 412.134 -€ 31.733 Nee 0% Nee

4 Opvoedpoli B.V. B.V. Amsterdam -€ 10.818.677 -€ 2.853.999 Nee 0% Nee

5 Stichting iHUB Stichting Amsterdam Nee 0% Nee

6 Stichting Servicecentrum Stichting Rotterdam € 0 € 0 Nee 0% Nee

7 Stichting De Nieuwe Kans Stichting Rotterdam € 550.841 € 254.841 Nee 0% Nee

8 Stichting Altra Stichting Amsterdam € 6.826.858 -€ 3.545.675 Nee 0% Nee

Voor stichting Altra zijn de bedragen voor Eigen Vermogen en Resultaat jaar afkomstig uit de jaarrekening 2016. Voor de andere verbonden partijen is dat jaarrekening 2015.

Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs, heeft in 2016 de volgende zaken inzake verbonden partijen verwerkt:

1 Stichting Horizon at Work is een volle dochter van stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs. De stichting Horizon at Work is van te verwaarlozen

omvang en is derhalve niet geconsolideerd met de jaarrekening van stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs.

2 De stichting Gereformeerd Burgerweeshuis te Rotterdam maakt geen deel uit van de stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs. Zij zijn een vriendenstichting

van de stichting en hebben een rekeningcourant bij de stichting lopen. Deze is in de jaarrekening als zodanig opgenomen.

Daarnaast worden jaarlijks projectbijdragen aangevraagd bij deze stichting. Alle openstaande toegekende, maar nog niet betaalde verzoeken staan onder de debiteuren

vermeld.

3 Stichting Steunfonds De Dreef maakt geen deel van de moederstichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs. De bestuursleden zijn allen lid van de Raad van Toezicht

van de moederstichting en hebben derhalve 'power of control' op de onderhavige stichting. Door de te verwaarlozen omvang van Stichting Steunfonds De Dreef is afgezien

van consolidatie.

Van de verbonden partijen is op dit moment geen bestuursverslag / jaarrekening 2016 beschikbaar /  vastgesteld. Hierdoor kan niet worden aangegeven wat het eigen vermogen 

per ultimo 2016 is alsmede welk resultaat in 2016 is gerealiseerd. Voor stichting iHUB wordt voor het verslagjaar 2016 een bestuursverslag / jaarrekening voor het eerst opgesteld.

verlengd boekjaar
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Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs

31. VERBONDEN PARTIJEN (Model E)

Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs, heeft in 2016 de volgende zaken inzake verbonden partijen verwerkt: (vervolg)

4 In de Opvoedpoli B.V. heeft stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs in 2014 een belang verworven. De stichting heeft het aandelenbelang in 2015 verkocht aan

de Stichting iHUB.

5 Stichting iHUB is de moederstichting van stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs. Stichting iHUB heeft de zeggenschap over de laatst-

genoemde stichting. In stichting iHUB zit de besturenraad onder voorzitterschap van de bestuurder van de topstichting. De bestuurders van de dochterstichtingen,

waaronder stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs, nemen deel aan de besturenraad.

6 Stichting Servicecentrum is eind 2015 opgericht en bevat nog geen activiteiten die verbonden zijn aan stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs.

7 Stichting De Nieuwe Kans is een stichting die onder de moederstichting iHUB actief is. Deze stichting heeft in 2016 geen financiële verbintenis met stichting

Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs.

8 Stichting Altra is een stichting die onder de moederstichting iHUB actief is. Deze stichting heeft in 2016 geen financiële verbintenis met stichting

Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs.
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Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs

32. VERANTWOORDING SUBSIDIES OCW (Model G)

G1a. Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

Beknopt gespecificeerd

Omschrijving

Kenmerk datum

G1b. Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

Uitgebreid gespecificeerd

Omschrijving

Kenmerk datum

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

G2a. Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

Geoormerkt en afgelopen per ultimo verslagjaar

Omschrijving

Kenmerk datum

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

G2b. Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

Geoormerkt en doorlopend tot in volgend verslagjaar

Omschrijving

Kenmerk datum

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Bedrag van de 

toewijzing

Ontvangen t/m 

vorig 

verslagjaar

Lasten t/m 

vorig 

verslagjaar

Stand begin 

verslagjaar

Toewijzing Prestatie 

afgerond?

Ontvangen in 

verslagjaar

Lasten in 

verslagjaar

Vrijval niet 

besteed in 

verslagjaar

Prestatie 

afgerond?

Toewijzing Bedrag van de 

toewijzing

Ontvangen t/m 

vorig 

verslagjaar

Lasten t/m 

vorig 

verslagjaar

Stand begin 

verslagjaar

Ontvangen in 

verslagjaar

Lasten in 

verslagjaar - 

vrijval

te verrekenen 

ultimo 

verslagjaar

Stand ultimo 

verslagjaar

Toewijzing

Toewijzing Bedrag van de 

toewijzing

Ontvangen t/m 

vorig 

verslagjaar

Lasten t/m 

vorig 

verslagjaar

Stand begin 

verslagjaar

Ontvangen in 

verslagjaar

Lasten in 

verslagjaar

Stand ultimo 

verslagjaar

Saldo nog te 

besteden 

ultimo 

verslagjaar
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8.2 OVERIGE GEGEVENS
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Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs

8.2  OVERIGE GEGEVENS

8.2.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.
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8.3 BIJLAGE:

Gesegmenteerde informatie 

jeugdzorg

Geen onderdeel van de bij de jaarrekening 2016 behorende controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

en niet zijnde een jaarrekening
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Stichting HORIZON, JEUGDZORG

8.3.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming)

 R
e
fe

re
n
ti
e
 

31 december 2016 31 december 2015

ACTIVA € €

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 29.090.354                   29.575.485                   

Financiële vaste activa 2 -                                

Totaal vaste activa 29.090.354                   29.575.485                   

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 3 8.637.563                     6.632.915                     

Vorderingen uit hoofde van te verrekenen subsidies 4 8.824.691                     1.719.340                     

Liquide middelen 5 31.727.381                   42.958.304                   

Totaal vlottende activa 49.189.635                   51.310.559                   

TOTAAL ACTIVA 78.279.989                   80.886.044                   

31 december 2016 31 december 2015

PASSIVA € €

Eigen vermogen 6

Kapitaal 1.359.887                     1.359.887                     

Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 34.298.438                   37.627.726                   

Collectief gefinancierd gebonden vermogen -                                -                                

35.658.325                   38.987.613                   

Voorzieningen 7 2.236.358                     3.817.682                     

Langlopende schulden 8 21.251.177                   22.298.004                   

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden en overlopende passiva 9 11.704.299                   9.491.900                     

Schulden uit hoofde van te betalen subsidies 10 7.429.830                     6.290.845                     

19.134.129                   15.782.745                   

TOTAAL PASSIVA 78.279.989                   80.886.044                   
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Stichting HORIZON, JEUGDZORG

8.3.1.2 Resultatenrekening

Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

€ € €

Opbrengsten

Subsidies 12 70.178.599           62.846.936           66.244.772           

Overige bedrijfsopbrengsten 13 2.962.129             2.986.720             5.237.644             

Som der bedrijfsopbrengsten 73.140.728           65.833.656           71.482.416           

Lasten

Personeelskosten 14 50.081.367           47.728.749           49.193.605           

Afschrijving op immateriële en materiële vaste activa 15 1.774.268             1.745.417             2.263.214             

Overige bedrijfskosten 16 24.672.719           18.924.097           24.226.745           

Som der bedrijfslasten 76.528.354           68.398.263           75.683.564           

Bedrijfsresultaat 3.387.626-             2.564.607-             4.201.148-             

Financiele baten en lasten 17 58.338                  35.000                  181.783                

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 3.329.288-             2.529.607-             4.019.365-             

Buitengewone baten en lasten 18 -                        -                        -                        

Nettoresultaat 3.329.288-             2.529.607-             4.019.365-             

Resultaatbestemmingen 2.195.466-             -                        3.580.807             

Nettoresultaat na bestemmingen 5.524.754-             2.529.607-             438.558-                

R
e

fe
re

n
ti
e
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Stichting HORIZON, JEUGDZORG

8.3.1.3 KASSTROOMOVERZICHT

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten 

Bedrijfsresultaat 3.387.626-          4.201.148-         

Aanpassingen voor:

- Afschrijvingen 1.774.269      2.263.214      

- Mutaties voorzieningen 1.581.324-      787.739         

192.945             3.050.953         

Veranderingen in vlottende middelen:

- Vorderingen 2.004.648-      5.533.636-      

- Vorderingen uit hoofde van subsidies 7.105.351-      131.093-         

- Kortlopende schulden 2.212.398      542.168-         

- Schulden uit hoofde van subsidies 1.138.985      5.052.739      

5.758.616-          1.154.158-         

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 8.953.297-          2.304.353-         

Ontvangen interest 70.343           192.570         

Betaalde interest 12.005-           10.786-           

58.338               181.784            

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 8.894.959-       2.122.569-      

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiele vaste activa 1.336.793-      1.189.842-      

Desinvesteringen in materiele vaste activa 47.657           2.109.944      

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 1.289.136-       920.102         

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen -                 -                 

Aflossing langlopende schulden 1.046.827-      2.541.602-      

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 1.046.827-          2.541.602-         

Mutatie geldmiddelen 11.230.922-      3.744.069-       

Beginstand liquide middelen 42.958.304    46.702.373    

Eindstand liquide middelen 31.727.381    42.958.304    

Mutatie liquide middelen 11.230.923-      3.744.069-       

Rekening 2016 Rekening 2015
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Stichting HORIZON, JEUGDZORG

8.3.1.4 TOELICHTING OP DE BALANS

Aanschafwaarde Cumulatieve 

afschrijvingen en 

waardevermin-

deringen

Boekwaarde 

1 januari 2016

Investeringen Afschrijvingen Des-

investeringen

Aanschafwaarde Cumulatieve 

afschrijvingen en 

waardevermin-

deringen

Boekwaarde 

31 december 2016

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen 52.879.089         25.248.166         27.630.923         124.168              1.204.138           -                      53.003.257             26.452.304             26.550.953             

Machines en installaties 3.907.314           3.354.391           552.923              123.173-              69.376                -                      3.784.141               3.423.767               360.374                  

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en 

administratieve uitrusting 4.622.891           3.399.132           1.223.759           1.459.019           500.753              47.657                6.034.253               3.899.885               2.134.368               

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en 

vooruitbetalingen op materiële vaste activa 167.880              -                      167.880              44.659                167.880              44.659                    -                          44.659                    *

61.577.174         32.001.689         29.575.485         1.504.673           1.774.267           215.537              62.866.310             33.775.956             29.090.354             

Totaal materiële vaste activa 61.577.174         32.001.689         29.575.485         1.504.673           1.774.267           215.537              62.866.310             33.775.956             29.090.354             

31 december 

2016

31 december 

2015 Toelichting:

€ € Er zijn in 2016 meerdere voertuigen ingeruild, waarvan de waarde (€ 47.657) is afgeboekt.

Op de locatie Harreveld heeft een uitbreiding met 2 gesloten groepen plaatsgevonden. Tevens

De boekwaarde per 31 december is als volgt samengesteld: is een nieuwe locatie voor gezinsopname in gebruik genomen.

Gebouwen 17.242.034         17.567.461         Voor ICT zijn meerdere investeringen in de infrastructuur en hardware gedaan en geactiveerd.

Verbouwingen/renovaties 8.846.001           9.488.634           

Terrein en terreininrichting 462.921              574.828              

Installaties 360.374              552.923              Er zijn voor de volgende locaties investeringen gedaan die in 2016 zijn geactiveerd:

Inrichting en inventaris, c.a. 267.017              364.239              

Automatisering 1.612.268           640.126              Investeringen Subsidies

Vervoermiddelen 255.081              219.394              Centraal Bureau 1.472.120€              -€                        

* Diverse projecten 44.658                Ambulante Dienst -€                        -€                        

* Ontwikkeling Sharepoint 136.233              Alphen 48.212€                   -€                        

* BMI Mozartlaan 31.647                Harreveld 281.699€                 -€                        

Kralingen -€                        426.412€                 

MKD -€                        -€                        

Oostvoorne 4.090€                     -€                        

Rotterdam 62.027€                   -€                        

29.090.354         29.575.485         Sassenheim 18.279€                   -€                        

Projecten in uitvoering 44.658€                   -€                        

Voor een locatie is na een procedure de subsidievaststelling bijgesteld. De kosten van het project Kralingen zijn

gedeactiveerd en de reeds gedane afschrijvingen gecorrigeerd.

1.931.085€              426.412€                 
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Stichting HORIZON, JEUGDZORG

8.3.1.4 TOELICHTING OP DE BALANS

Boekwaarde 

1 januari 2016

Investeringen en 

verstrekte 

leningen

Desinvesteringen 

en afgeloste 

leningen

Resultaat 

deelnemingen

Boekwaarde 

31 december 

2016

EUR EUR EUR EUR EUR

2 Financiële vaste activa

Deelnemingen -                      -                      

Vorderingen op deelnemingen -                      -                      

Totaal financiële vaste activa -                      -                      -                      -                      -                      

Toelichting:

Horizon heeft meerdere leningen in de Opvoedpoli. In 2014, 2015 en 2016 zijn deze leningen verstrekt. De aandelen zijn ultimo 2015 aan iHUB verkocht. De Opvoedpoli doorloopt een traject om de huidige financiële situatie te

verbeteren. Zolang dit traject loopt en er afspraken met derden lopen is de waardering van de deelneming op nihil gezet.

Segmentinfo Horizon Jeugdzorg 2016 141

Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bij controleverklaring 
d.d. 30 mei 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stichting HORIZON, JEUGDZORG

8.3.1.4 TOELICHTING OP DE BALANS

31 december 

2016

31 december 

2015

€ €

3 Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen op debiteuren 7.019.846            6.225.177            

Overige vorderingen:

Rekening-courant St. Gereformeerd Burgerweeshuis Rotterdam 28.500                 21.991                 

Rekening-courant St. De Dreef -                       2.713                   

Rekening-courant Horizon Scholen 839.675               191.633               

Rekening-courant iHUB 178.901               1                          

Overig 234.328               24.998                 

Vooruitbetaalde bedragen:

Vooruitbetaalde kosten 316.987               158.570               

Nog te ontvangen bedragen:

Nog te ontvangen bedragen 19.326                 7.832                   

8.637.563            6.632.915            

Toelichting:

De voorziening (dubieuze debiteuren) die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 2.941.029,94.

Vorderingen op debiteuren

Procentuele verdeling openstaande posten:

31 december 

2016

31 december 

2015

% %

0 - 30 dagen 18% 55%

31 - 60 dagen 22% 13%

61 - 90 dagen 8% 5%

> 90 dagen 52% 27%

Deze post is ten opzichte van 2015 met ongeveer € 795.000 gestegen (incl. dubieuze debiteuren). Bij de 

decentralisatie is veelal afgestapt van bevoorschotting. Voor de geleverde zorgproductie factureert Horizon aan de 

regio's en andere zorgaanbieders.

De gemiddelde duur van de openstaande posten draagt ongeveer 210 dagen. In 2015 was dit ongeveer 70 dagen bij 

een veel lager aantal debiteuren en hoogte van de openstaande posten.

De grootste post eind 2015 was € 1.098.600 (gemeente Rotterdam), terwijl eind 2016 dit € 1.317.905 (gemeente 

Oost-Gelre) is.

De gemiddelde openstaande post eind 2016 is € 63.852 (156 openstaande posten) en die voor eind 2015 was

€ 44.498 (143 openstaande posten).
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Toelichting: (vervolg)

Rekening-courant St. Gereformeerd Burgerweeshuis Rotterdam betreft onder andere de volgende posten:

Overige posten (Kamer van Koophandel, verzekering, accountant) 28.500                 21.991                 

28.500                 21.991                 

Rekening-courant St. De Dreef

In 2016 is het saldo afgerekend.

Rekening-courant Horizon Scholen is in 2016 tot en met september afgerekend. Het saldo betreft de mutaties

vanaf oktober 2016 en zal in 2017 betaald worden.

Rekening-courant iHUB is begin 2017 afgestemd en voor 2016 resteert een vordering op de moederstichting.

De vooruitbetaalde kosten bevat onder meer de volgende posten:

vooruitbetaalde abonnementkosten 7.813                   19.360                 

vooruitbetaalde onderhoudscontracten 29.206                 31.162                 

vooruitbetaalde telefoonkosten 1.123                   

vooruitbetaalde reprokosten 956                      

vooruitbetaalde borg 154.875               

vooruitbetaalde licenties 37.324                 76.656                 

vooruitbetaalde energie 373                      

vooruitbetaalde huur 72.688                 13.566                 

vooruitbetaalde diverse facturen 15.081                 15.374                 

316.987               158.570               

De nog te ontvangen bedragen zijn:

Rente 19.649                 

Opvoedpoli 12.058                 

Horizon Academie 2.487                   

Screening voor Lindenhout 750                      

Afrekening energie 2.687                   

Gemeente Haarlem 24.448                 

Yulius inzet personeel 41.268-                 

Aloysius 4.781                   

Overige posten -                       1.566                   

19.326                 7.832                   

Overige betreft de terug te vorderen kosten WGA bij de verzekering naar aanleiding van eerder ontvangen UWV 

nota's.
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31 december 

2016

31 december 

2015

€ €

4 Vorderingen uit hoofde van te verrekenen subsidies

Ministerie van VWS 594.280              88.000                

Onderaannemersschap 838.047              147.521              

ESF 335.633              649.709              

Gemeenten / jeugdzorgregio's 7.056.731           834.110              

Totaal te verrekenen subsidies 8.824.691           1.719.340           

Toelichting:

31 december 

2016

31 december 

2015

€ €

Onderaannemersschap

Spirit 152.738              37.590                

De Rading 25.979                1.178                  

Juzt 54.119                

Pactum 8.702                  

Jarabee 33.803                39.455                

Stichting Lindenhout 19.527                18.839                

Vitree Jeugdzorg 1.203                  

Trias 28.610                8.550                  

Jeugdhulp Friesland 185.755              10.843                

Transferium 65.872                19.690                

Intermetzo 4.771                  11.377                

Xonar 32.820                

Menzis COA 202.265              

Kompaan 5.913                  

Flexus Jeugdplein 10.156                

Yorneo 5.814                  

838.047              147.521              
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Toelichting:

31 december 

2016

31 december 

2015

€ €

Gemeenten / jeugdzorgregio's

Groningen 31.412                

SD fryslan 37.400                21.186                

Drenthe 38.160                12.525                

West-Friesland 23.641                21.078                

regio Alkmaar, Noord-Kennemerland 8.417                  25.098                

IJsselland 111.279              

Sociaal Domein Flevoland 140.932              48.659                

Zaanstreek Waterland 237                     21.283                

Midden-Kennemerland 12.712                

Zuid-Kennemerland 14.391                22.751                

Amsterdam Amstelland 38.396                53.142                

Twente 15.675                

Haarlemmermeer 1.130                  1.130                  

Gooi- en Vechtstreek 327                     327                     

Holland Rijnland 2.687.972           

Utrecht West 19.051                

Eemland 28.690                

Achterhoek 827.400              241.169              

Midden Holland 38.912                

Regio Arnhem 14.634                

Zuid-Holland Zuid 2.608.468           

Lekstroom 5.617                  

Rijk van Nijmegen 151.993              134.464              

Noordoost Brabant 127.492              118.382              

Midden Brabant 15.191                9.200                  

West Brabant West 12.525                2.433                  

Noord Limburg 5.446                  17.825                

Zeeland 51.956                

Brabant Zuidoost 39.979                27.198                

Zuid-Limburg 3.558                  

7.056.731           834.110              

Ministerie van VWS

Reservering voorziening groot onderhoud Hand in Hand 88.000                88.000                

Vaststelling verbouwing Kralingen 506.280              

594.280              88.000                
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Stichting HORIZON, JEUGDZORG

8.3.1.4 TOELICHTING OP DE BALANS

31 december 

2016

31 december 

2015

€ €

5 Liquide middelen

Bankrekeningen 31.719.303           42.940.633           

Kassen 8.078                    17.671                  

31.727.381           42.958.304           

Toelichting:

Kassen 9.730 12.739

Girorekeningen 6.760 6.833

Banken 31.630.540 42.837.386

Kassen groepen -1.652 4.932

Banken groepen 82.003 96.414

31.727.381 42.958.304

De overtollige liquide middelen zijn risicoloos weggezet op spaarrekeningen

overeenkomstig het treasurystatuut. In het tweede kwartaal van 2016 is Horizon

overgestapt op schatkistbankieren.

Door het langer opblijven van gefactureerde zorg dalen de liquiditeiten sinds 2015.

Horizon zal zich moeten bezinnen over nadere stappen voor het kunnen sturen op

het instandhouden van voldoende liquiditeit.
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Stichting HORIZON, JEUGDZORG

8.3.1.4 TOELICHTING OP DE BALANS

6 Eigen vermogen
31 december 

2016

31 december 

2015

€ €

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

Kapitaal 1.359.887           1.359.887           

Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 34.298.438         37.627.726         

Totaal eigen vermogen 35.658.325         38.987.613         

Kapitaal
Saldo per 1 

januari 2016

Overige 

mutaties

Saldo per 31 

december 2016

EUR EUR EUR

Eigen vermogen Bergse Bos 538.622              538.622              

Eigen vermogen Rijnhove 113.501              113.501              

Eigen vermogen Pleegzorg 51.719                51.719                

Eigen vermogen Harreveld 656.045              656.045              

1.359.887           -                      1.359.887           

Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

Saldo per 1 

januari 2016

Resultaat-

bestemming

Overige 

mutaties

Saldo per 31 

december 2016

EUR EUR EUR EUR

Het verloop is als volgt weer te geven:

Algemene reserve

Resultaat jeugdzorg -                      5.524.753-           5.524.753-           

Overige vrije reserves 22.901.382         1.574.703-           21.326.679         

Bestemmingsreserve:

Groot onderhoud 4.457.715           1.694.634           6.152.349           

Egalisatie Frictie 10.268.628         505.035              10.773.663         

Verhuizing De Vaart 0                         1.570.500           -                      1.570.500           

37.627.725         3.329.287-           -                      34.298.438         
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Stichting HORIZON, JEUGDZORG

8.3.1.4 TOELICHTING OP DE BALANS

Toelichting:

Algemene reserve:

De algemeen reserve wordt onder meer opgebouwd uit de gecumuleerde exploitatieresultaten over het huidige

en voorgaande verslagjaren. Daarnaast kan het bestuur besluiten dat een eenmalig project uit het vrije deel van

deze reserve kan worden gedekt.

Bestemmingsreserve:

De bestemmingsreserve Onderhoud is gevormd ter dekking van het groot onderhoud.

De bestemmingsreserve Egalisatie Frictie (locaties) is gecreëerd voor het opvangen van de financiële nadelen van het 

(voortijdig) sluiten van zorglocaties.

Segmentinfo Horizon Jeugdzorg 2016 148

Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bij controleverklaring 
d.d. 30 mei 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stichting HORIZON, JEUGDZORG

8.3.1.4 TOELICHTING OP DE BALANS

7 Voorzieningen

Saldo per 1 

januari 2016
Dotatie

Onttrekking / 

vrijval

Saldo per 31 

december 2016

EUR EUR EUR EUR

Het verloop is als volgt weer te geven:

Voorziening jubileum 354.172              638.771              422.396-              570.547              

Voorziening reorganisatie 624.292              819.417              1.443.709-          -                      

Voorziening langdurig verzuim 318.629              1.182                  -                      319.811              

Voorziening garant- en borgstelling 2.500.000          -                      1.200.000-          1.300.000          

Voorziening latente belastingschuld 20.589                46.000                20.589-                46.000                

Totaal voorzieningen 3.817.682          1.505.370          3.086.694-          2.236.358          

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31 december 

2016

€

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 1.200.191          

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 1.036.167          

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 356.741              

Toelichting per categorie voorziening:

Voorziening jubileum

De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft

de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op

gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd.

Voorziening reorganisatie

Voorziening garant- en borgstelling

In het licht van de financiële positie van Opvoedpoli BV is een schuldsanering uitgevoerd. De Belastingdienst heeft een deel van 

haar vordering op Opvoedpoli BV laten vallen. Eén van de voorwaarden van de Belastingdienst was dat Horizon garant staat 

voor de verplichtingen van Opvoedpoli BV jegens de fiscus uit het verleden. Hiervoor is een betaalschema afgesproken. De 

eerste betaling van ruim € 1,2 miljoen is reeds door Opvoedpoli BV zelf voldaan. Er staat nog € 0,8 miljoen open, te betalen in 

2017. Horizon staat garant voor deze betalingen.

Bij de schuldsanering die bij Opvoedpoli BV is toegepast heeft de Rabobank een deel een deel van haar vordering op 

Opvoedpoli BV laten vallen. Om de schuldsanering mogelijk te maken heeft Horizon twee borgstellingen afgegeven jegens de 

Rabobank met betrekking tot het nakomen van de resterende verplichtingen van Opvoedpoli aan de Rabobank. Het gaat om 

twee borgstellingen van elk € 250.000. In totaal derhalve om € 500.000.Of deze borgstellingen tot uitbetaling komen en, zo ja 

wanneer, is niet zeker. In de tabel zijn ze geplaatst in de kolom betaalbaar 1-5 jaar.

Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs heeft een doorlopend Sociaal Plan. In 2016 zijn enkele groepen gesloten en 

ultimo zijn de projectgezinnen afgestoten. Deze zijn in 2016 afgerond.
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Stichting HORIZON, JEUGDZORG

8.3.1.4 TOELICHTING OP DE BALANS

8 Langlopende schulden

31 december 

2016

31 december 

2015

De specificatie is als volgt: € €

Schulden aan kredietinstellingen 12.353.208        13.155.925        

Overige langlopende schulden 8.897.969          9.142.079          

Totaal langlopende schulden 21.251.177        22.298.004        

2016 2015

Het verloop is als volgt weer te geven: € €

Stand per 1 januari 23.085.950        25.721.326        

Bij: nieuwe leningen

Af: aflossingen 787.945-              1.133.363-          

Af: royement waarborgen 242.319-              1.502.013-          

Stand per 31 december 22.055.686        23.085.950        

Af: aflossingsverplichtingen komend boekjaar 804.509-              787.946-              

Stand langlopende schulden per 31 december 21.251.177        22.298.004        

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 804.509              787.946              

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 21.251.177        19.662.628        

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 9.083.287          9.822.295          

De aflossingsverplichtingen voor komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

Toelichting:

De langlopende schulden hebben een bijzondere wijziging ondergaan ten opzichte van 2015 door een afboeking van een 

waarborg van een locatie die reeds eerder is verkocht.
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Stichting HORIZON, JEUGDZORG

8.3.1.4 TOELICHTING OP DE BALANS

9 Kortlopende schulden en overlopende passiva

31 december 

2016

31 december 

2015

De specificatie is als volgt: € €

Schulden aan kredietinstellingen 12.700                13.855                

Crediteuren 2.973.799          1.575.355          

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden 757.634              741.071              

Belastingen en sociale premies 2.250.075          2.168.924          

Schulden terzake pensioenen 4.527-                  63.665                

Nog te betalen salarissen 253.496              273.508              

Vakantiegeld 1.495.071          1.527.319          

Vakantiedagen 1.774.722          1.103.281          

Nog te betalen kosten:

Nog te betalen kosten 707.750              825.797              

Vooruitontvangen opbrengsten:

Vooruitontvangen opbrengsten -                      72.109                

Overige passiva:

Overige nog te betalen en overlopende posten 1.483.579          1.127.016          

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 11.704.299        9.491.900          

Toelichting:

Crediteuren

Procentuele verdeling openstaande posten:

31 december 

2016

31 december 

2015

% %

0 - 30 dagen 76% 86%

31 - 60 dagen 1% 2%

61 - 90 dagen 0% 2%

> 90 dagen 23% 11%

Aflossingsverplichting langlopende schulden:

De gemiddelde post crediteuren is eind 2016 € 9.531 (312 posten), terwijl deze eind 2015 € 5.894 (267 posten) was.

De grootste crediteurenpost eind 2015 was € 441.000 (PFZW) , terwijl eind 2016 de grootste post € 660.000 (VWS) is.

De post crediteuren is ten opzichte van 2015 met ongeveer € 1.398.000 gestegen.
De gemiddelde duur van de openstaande crediteurenpost eind 2016 is ongeveer 17 dagen en eind 2015 was deze ongeveer 36 

dagen.

Deze post is gestegen ten opzichte van 2015 door het aflossing van het ministerie van Financiën (annuïtair verloop) in het 

komende kalenderjaar.
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Stichting HORIZON, JEUGDZORG

8.3.1.4 TOELICHTING OP DE BALANS

Toelichting (vervolg):

Belastingen en sociale premies:

Betreft voornamelijk de te betalen loonheffing en sociale premies december 2016 die in januari 2017 betaald moeten worden.

Schulden terzake pensioenen:

Eind 2016 is de eerste maandnota van 2017 in rekening gebracht en betaald. Het resterende saldo betreft nog te betalen

premie voor onregelmatig werkende medewerkers waarvan de afrekeningsnota eind eerste kwartaal wordt verwacht.

Nog te betalen salarissen:

Vakantiedagen:

Het saldo openstaande uren voor vakantiedagen is ten opzichte van 2015 verder toegenomen. Door een relatief hoog

ziekteverzuim is meer inzet van het personeel gevraagd. Bovendien vergt de transformatie meer tijd dan hetgeen gewenst is.

Nog te betalen kosten:

Deze post betreffen vooral nagekomen facturen 2016 uit 2017 (€ 582.305) en (on)verschuldigde betalingen (€ 125.445).

Vooruitontvangen opbrengsten:

De borg van Tactus is in 2016 afgehandeld.

Overige nog te betalen en overlopende posten:

De post is gedaald, omdat de projecten uit 2016 door het GBW nog niet zijn bekostigd en wel in 2016 besteed.

Verder zijn gereserveerde kosten voor accountant en inhuur afgenomen.

De afname van deze post is toe te schrijven aan een hogere openstaande salarispost eind 2016 dan in 2015 en door een lagere 

vordering op het UWV inzake ontvangen ziekengelden. De reservering voor het ziekteverzuim is eveneens ten opzicht van 2015 

afgenomen door een lager verzuim in 2016 dan 2013. De reservering beslaat namelijk een periode van 3 jaar waarbij 2016 is 

toegevoegd en 2013 is vervallen.

De reservering onregelmatigheidstoeslag van € 630.000 is gevormd met betrekking tot de nog lopende discussie over 

nabetaling van onregelmatigheidstoeslag over de jaren 2012 t/m 2015.
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Stichting HORIZON, JEUGDZORG

8.3.1.4 TOELICHTING OP DE BALANS

10 Schulden uit hoofde van te betalen subsidies
31 december 

2016

31 december 

2015

€ €

Onderaannemersschap 105.853              92.874                

Ministerie van VWS 471.149              1.111.596          

ESF 278.461              290.758              

Gemeenten / jeugdzorgregio's 6.574.367          4.795.617          

Totaal te verrekenen subsidies 7.429.830          6.290.845          

Toelichting:

31 december 

2016

31 december 

2015

€ €

Gemeenten / jeugdzorgregio's

Groningen 89.804                

IJsselland 36.680                

Noord Veluwe 66.163                66.163                

Twente 2.146                  

Midden IJssel / Oost Veluwe 362.380              286.841              

Eemland 154.132              

Food Valley 27.398                41.884                

Utrecht 119.252              119.961              

Utrecht ZuidOost 4.882                  73.545                

H10 1.566.648          731.309              

Midden Holland 274.204              

Regio Arnhem 60.325                

Lekstroom 2.226                  

Rijnmond 4.004.710          2.226.861          

Rivierenland 124.590              169.787              

Zuid-Holland Zuid 404.595              

West Brabant Oost 106.640              107.121              

Zeeland 26.138                

Midden Limburg Oost 33.896                16.072                

Zuid-Limburg 63.632                

6.574.367          4.795.617          

Onderaannemers

Yorneo 83.832                

Vitree 9.042                  

VWS - BES 105.853              

105.853              92.874                
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Stichting HORIZON, JEUGDZORG

8.3.1.4 TOELICHTING OP DE BALANS

Toelichting (vervolg):

31 december 

2016

31 december 

2015

€ €

Ministerie van VWS

Onbenutte besteding onderhoud Anker 2014 275.570              

Te verrekenen kapitaallasten 2013 108.225              108.225              

Te verrekenen kapitaallasten 2015 67.801                

Te verrekenen kapitaallasten 2016 362.924              67.801                

Verbouwing Kralingen 2014 660.000              

471.149              1.179.397          
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Stichting HORIZON, JEUGDZORG

8.3.1.5 OVERZICHT LANGLOPENDE SCHULDEN ULTIMO 2016

Leninggever Datum Hoofdsom Totale looptijd Soort lening Werkelijke rente Restschuld 31 

december 2015

Aflossing / 

Royment in 2016

Restschuld 31 

december 2016

Restschuld over 

5 jaar

Resterende 

looptijd in jaren 

eind 2016

Aflossing 2017 Gestelde zekerheden

EUR % EUR EUR EUR EUR EUR

Bergse Bos Van Lanschot Bankiers 1-8-2004 7.500.000          40 jaar lineaire hypotheek 2,96% 5.765.625          187.500-             5.578.125          4.640.625          29 jaar 187.500-             nieuwbouwpanden Bergse Bos

MKT Oostvoorne en MKD voorzieningen BNG 2-6-1998 1.029.412          29 jaar lineaire hypotheek 5,60% 425.963             35.497-               390.466             212.981             35.497-               garantstelling gemeente Rotterdam

MKD Hellevoetsluis Provincie Zuid-Holland 242.319             waarborghypotheek 242.319             242.319-             -                    

Renovatie Oostvoorne Stadsregio Rotterdam 124.790             waarborghypotheek 124.790             124.790             

Annuïteitenleningen

t Anker Deutsche Bank ('t Anker) 1-2-1995 301.310             40 jaar Annuïteit 8,55% 2.757                 2.757-                 -                    -                    

t Anker Min. Fin  lening 1457 (Anker) 17-8-2009 1.334.000          10 jaar Annuïteit 3,47% 668.587             124.754-             543.833             -                    4 jaar 129.083-             

t Anker Min. Fin  lening 1458 (Anker) 17-8-2009 1.287.000          40 jaar Annuïteit 4,26% 1.174.127          25.540-               1.148.587          1.003.611          24 jaar 26.628-               

t Anker Min. Fin  lening 1553 (Anker) 15-12-2009 3.593.393          10 jaar Annuïteit 3,22% 2.114.122          325.037-             1.789.085          -                    4 jaar 335.504-             

t Anker Min. Fin  lening 1554 (Anker) 10-12-2009 4.169.135          30 jaar Annuïteit 4,04% 3.790.898          85.069-               3.705.829          3.226.069          24 jaar 88.506-               

Harreveld, Paviljoen 1986 122.621             waarborghypotheek 5.506                 1.792-                 3.714                 -                    1.792-                 

Harreveld, Anker nieuwbouw 1997 1.209.922          waarborghypotheek 1.209.922          1.209.922          

Harreveld, Anker nieuwbouw 2003 3.361.791          waarborghypotheek 3.361.791          3.361.791          

Harreveld, Hoofdgebouw 421.700             waarborghypotheek 421.700             421.700             

Harreveld, Atlantis 2.157.731          waarborghypotheek 2.157.731          2.157.731          

Harreveld, aankoop grond nieuwbouw 45.870               waarborghypotheek 43.286               43.286               

Harreveld, 't Anker, brandveiligheid 3-3-2014 1.576.827          waarborghypotheek 1.576.827          1.576.827          

Totaal 23.085.950        1.030.265-          22.055.686        9.083.287          804.509-             
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Stichting HORIZON, JEUGDZORG

8.3.1.6 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

12 Subsidies

Realisatie 

2016

Begroting 

2016

Realisatie 

2015

€ € €

Rijkssubsidies vanwege het ministerie van VWS 3.181.871       3.245.000       3.407.199       

Stadsgewest Haaglanden -                  18.627            

Onderaannemers -                  7.857              

Landelijk Transitie Arrangement (LTA) 7.019.749       5.948.000       6.292.774       

Regionaal Transitie Arrangement (RTA):

gesloten jeugdzorg 22.775.637     20.358.000     17.289.987     

open jeugdzorg 36.917.584     33.295.936     39.068.896     

Overig 283.758          -                  159.432          

70.178.599     62.846.936     66.244.772     

Toelichting op de afwijking tussen realisatie en begroting:

In het tweede jaar van de transitie is er meer druk komen te staan op de specialistische jeugdzorg (open en 

gesloten). Cliënten komen vaker in de zwaardere vormen van zorg terecht dan vooraf in de begroting en afspraken is 

vastgelegd. Er zijn dan ook tussentijds meerdere malen gesprekken met de regio's gevoerd over het budget / de 

budgetbestemming en heeft soms geleid tot enige aanpassing in die budgetten dan wel bestemming. Gezien relatief 

hoge overschrijdingen is een afstemming met de regio's gewenst om tot een zorgvuldige afsluiting te komen.
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Stichting HORIZON, JEUGDZORG

8.3.1.6 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

13 Overige bedrijfsopbrengsten

Realisatie 

2016

Begroting 

2016

Realisatie 

2015

De specificatie is als volgt: € € €

Overige opbrengsten:

Doorberekende kosten 1.975.083       916.804          2.617.929       

Overige bijdragen 391.927          2.069.916       215.833          

Ontvangen huren 215.535          -                  422.216          

Ontvangen energiekosten 59.208            -                  59.208            

Overig 320.376          -                  1.922.458       

2.962.129       2.986.720       5.237.644       

Toelichting op de afwijking tussen realisatie en begroting:

Doorberekende kosten

Overige bijdragen

De bijdragen 2016 van het GBW zijn in de loop van 2016 toegekend en niet in de begroting opgenomen.

Tevens zijn enige bijdragen in 2016 niet gerealiseerd en hebben tot een onderschrijding op deze post geleid.

Ontvangen huren

In de begroting was geen rekening gehouden met huuropbrengsten van Aloysius en gemeente Alphen.

Ontvangen energiekosten

Betreft de vaste doorbelastingen naar het onderwijs op een tweetal terreinen vanwege 1 aansluiting aldaar.

Overig

Betreft incidentele posten en niet in de begroting 2016 meegenomen.

Vrijval waarborg Hellevoetsluis 242.319          

Afrekening energie 2015-2016 Oostvoorne 50.287            

Overige posten 27.770            

320.376          

Buiten hetgeen is begroot (onderwijs) zijn er meerdere zaken doorberekend aan derden en intern dan in de begroting 

was meegenomen.
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Stichting HORIZON, JEUGDZORG

8.3.1.6 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

14 Personeelskosten

Realisatie 2016 Begroting 2016 Realisatie 2015

De specificatie is als volgt: € € €

Lonen en salarissen 36.077.464       35.967.934       35.152.289       

Sociale lasten 5.826.147         5.410.225         5.801.444         

Pensioenpremies 3.178.079         3.217.328         3.192.659         

Overige personeelskosten 1.127.580         1.990.138         3.042.654         

Subtotaal 46.209.270       46.585.625       47.189.046       

Personeel niet in loondienst 3.872.097         1.143.124         2.004.559         

50.081.367       47.728.749       49.193.605       

Specificatie aantal personeelsleden (in FTE's) per segment per 31-12:

Rotterdam 114,03              119,95              126,34              

Alphen aan den Rijn 99,65                108,37              99,96                

Oostvoorne 63,09                60,01                84,64                

Pleegzorg 40,00                38,11                38,56                

Ambulant Team 23,31                21,76                23,31                

Centraal Bureau 102,19              114,61              101,03              

Harreveld 177,29              151,99              174,02              

Sassenheim 124,13              142,50              123,79              

Hestia 33,86                31,28                31,56                

Gemiddeld aantal personeelsleden o.b.v. full-time eenheden 777,54              788,58              803,21              

loonsom per Fte 57.980              56.552              54.962              

Toelichting op de afwijking tussen realisatie en begroting:

De personele kosten zijn in 2016 binnen de begroting gebleven. De inzet van derden is hoger dan de begroting. Er

is door de volatiliteit van de vraag meer tijdelijk ingehuurd om de toe- en doorstroom van de hoeveelheid cliënten te

faciliteren. Het ziekteverzuim is in 2016 van dien aard geweest dat inhuur en meer inzet is gevraagd. Dit heeft mede

gevolgen gehad voor de toename in de gereserveerde vakantiedagen.

2016 2015

Inzet personeel 594.939-            785.056            

Ontvangen ziekengelden 513.134-            524.483-            

Vakantiedagen 835.073            707.492            

Jubileum 250.711            24.012              

WGA eigen risico 131.819            140.534            

Verschil ten opzichte van de begroting 109.530            1.132.611         
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Stichting HORIZON, JEUGDZORG

8.3.1.6 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

14 Personeelskosten (vervolg)

Toelichting op de afwijking tussen realisatie en begroting:

Personeel niet in loondienst

Op het centraal bureau is in 2016 expertise ingehuurd voor het ICT vernieuwingsproces alsmede door het vertrek

van personeel. Verder is door de grotere incidentele zorgvraag meer gewerkt met tijdelijk personeel, omdat niet

zeker is dat het huidige aanbod stand houdt in de toekomst alsmede de terugloop in de jeugdhulpbudgetten.

15 Afschrijvingen vaste activa

Realisatie 2016 Begroting 2016 Realisatie 2015

De specificatie is als volgt: € € €

Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa 1.774.269         1.745.417         2.263.214         

Totaal afschrijvingen 1.774.269         1.745.417         2.263.214         

Toelichting op de afwijking tussen realisatie en begroting:

- Afschrijving afkoop erfpacht 24.556              9.034                24.397              

- Afschrijving tuinaanleg en bestrating 111.907            31.698              111.417            

- Afschrijving gebouwen 300.874            128.092            300.874            

- Afschrijving verbouwingen/renovaties 766.802            871.440            1.163.406         

- Afschrijving installaties 69.376              115.436            135.236            

- Afschrijving inventaris 51.671              242.416            154.483            

- Afschrijving automatisering 367.066            291.630            317.930            

- Afschrijving vervoermiddelen 82.017              55.671              55.471              

1.774.269         1.745.417         2.263.214         
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Stichting HORIZON, JEUGDZORG

8.3.1.6 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

16 Overige bedrijfskosten

Realisatie 2016 Begroting 2016 Realisatie 2015

De specificatie is als volgt: € € €

Apparaatskosten 8.059.628         3.043.927         8.346.673         

Automatiseringskosten 1.284.450         797.696            889.618            

Huisvestingskosten 6.177.016         6.645.529         6.382.657         

Verzorgingskosten 9.151.624         8.436.945         8.607.797         

Totaal overige bedrijfskosten 24.672.718       18.924.097       24.226.745       

Toelichting:

Realisatie 2016 Begroting 2016 Realisatie 2015

€ € €

Huisvestingskosten

- Rente 485.057            94.224              497.018            

- Huur 2.474.098         2.517.570         2.470.389         

- Onderhoudskosten 1.568.121         1.673.644         1.465.071         

- Dotatie / vrijval onderhoudsvoorziening -                   711.914            -                   

- Belastingen en verzekeringen 201.180            252.084            272.773            

- Energiekosten 1.021.810         871.128            979.178            

- Schoonmaakkosten 319.341            325.271            313.227            

- Overige huisvestingskosten 107.409            199.694            385.001            

6.177.016         6.645.529         6.382.657         

Apparaatskosten

- Kantoormiddelen 33.152              37.130              40.400              

- Drukwerk 347.335            246.134            360.488            

- Kantoorkosten 416.314            569.744            472.179            

- Kosten vervoermiddelen / dienstreizen 519.156            482.826            544.412            

- Advieskosten 472.610            235.386            398.345            

- Voorlichting pleegouders 15.725              2.615                3.917                

- Dotatie / vrijval overige voorzieningen 2.902.312         -                   20.589              

- Overige apparaatskosten 3.353.024         1.470.092         6.506.343         

8.059.628         3.043.927         8.346.673         
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Stichting HORIZON, JEUGDZORG

8.3.1.6 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

16 Overige bedrijfskosten (vervolg)

Toelichting (vervolg):

Verzorgingskosten

- Voeding 962.799            835.971            962.749            

- Zak- en kleedgeld 132.333            123.061            155.483            

- Groepsgeld 105.456            145.864            109.814            

- Reis-, verblijf- en activiteitskosten 408.504            594.976            435.082            

- Vervoerkosten 603.806            2.528                45.129              

- Medische kosten, therapie 275.994            225.673            146.055            

- Verzorgingskosten Pleegzorg 5.401.338         5.406.952         5.487.085         

- Overige verzorgingskosten 1.261.394         1.101.920         1.266.400         

9.151.624         8.436.945         8.607.797         

Toelichting op de afwijking tussen realisatie en begroting:

Huisvestingskosten

Apparaatskosten

Horizon heeft vanaf het moment van decentralisatie gekozen om meer effort te steken in de promotie en bekend

houden van haar jeugdhulpactiviteiten. Hiervoor wordt promotiemateriaal ingezet en geadverteerd die niet vooraf

begroot waren.

In 2016 heeft Horizon een bijdrage gedaan aan de groepssamenwerking via iHUB. Deze was niet begroot.

In de begroting is een te laag bedrag voor rente opgenomen. Er zijn geen leningen bijgekomen of gewijzigd en zou 

derhalve in de lijn van 2015 moeten liggen.

De onderhoudskosten zijn binnen de begroting gebleven. De onderhoudskosten zijn heel divers en bestaan uit vele 

kleinere nota's. Ondanks dat de kosten binnen de begroting zijn gebleven, vallen de volgende zaken op: De boerderij is 

geschilderd en het rietendak is vernieuwd. Samen Aloysius is een mini shovel aangeschaft. Het kamphuis is opgeknapt 

met een bijdrage van het GBW. De gracht is met een eenmalige bijdrage voor het onderhoud overgedragen aan het 

waterschap. Voor Oostvoorne is de brandmeldinstallatie, stookinstallatie en een pand voor gezinsopname aangepast.

De voorziening onderhoud is in 2015 in een bestemmingsreserve geplaatst (stelselwijziging). De bedragen worden via 

resultaatbestemming aan deze reserve toegevoegd. Budgettair wordt deze nog geraamd onder dotatie. Voor 2016 valt 

de dotatie hoger uit dan was voorzien. Ultimo 2016 is de onderhoudsplanningen geactualiseerd in TopDesk en dit heeft 

geresulteerd in een aanpassing.

De energiekosten zijn hoger dan 2015 omdat voor een buiten gebruikgestelde locatie geen begroting voor specifieke 

posten is gemaakt en er in de tweede helft van 2016 een nieuwe locatie in gebruik is genomen ter vervanging van een 

deel van een bestaande locatie. De begroting is voor meerdere locaties te laag, maar vergeleken met 2015 zijn alleen 

door gewijzigde en nieuwe activiteiten de kosten hoger dan vorig jaar.

In 2016 zijn er minder bijzonderheden op huisvesting opgetreden dan in de begroting vooraf was geraamd. Hierdoor valt 

deze post veel lager uit.

Bovendien is een correctie gedaan op de uitstaande vordering op het UWV inzake ziekengelden. Deze was niet in de 

begroting voorzien.
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Stichting HORIZON, JEUGDZORG

8.3.1.6 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

Toelichting op de afwijking tussen realisatie en begroting (vervolg):

Realisatie 2016 Realisatie 2015

€ €

206.490            295.507            

Automatiseringskosten

Verzorgingskosten

De voedingskosten zijn ten opzichte van de begroting hoger uitgevallen door een hoger verbruik.

De vervoerskosten zijn veel hoger dan begroot door de overgang van het gesloten zorg vervoer naar de 

zorgaanbieders. Hiervoor is er extra budget in de zorgcontracten bijgekomen. De stijging wordt hierdoor grotendeels 

gecompenseerd.

De uitgaven voor het project Sharepoint en CRM zijn in 2016 niet in de exploitatiebegroting meegenomen. Deze waren 

opgenomen als investeringen.

De overige verzorgingskosten zijn hoger dan begroot door het ontbreken van het hoofdaannemerschap. De cliënten zijn 

elders in zorg, maar stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs ontvangt het budget hiervoor. In 2016 is dit 

vrijwel budgettair neutraal geregeld.

De advieslasten blijven onverminderd hoog ten opzichte van de begroting. In 2016 in heeft een due dilligence 

plaatsgevonden, begeleiding aanbestedingstraject onderhoud, begeleiding en training medewerkers voor 

gezinsbehandeling, onderzoeken naar verhuizingsmogelijkheden van een locatie en begeleiding bij een 

bezwaarprocedure die niet in de begroting zijn opgenomen.

Voor de Opvoedpoli heeft een afschrijving plaatsgevonden van de gedane investeringen (2,5 mln euro) uit 2016. 

Daarnaast is een deel van de voorziening garantstelling vrijgevallen (1,2 mln euro). Voor 2015 en 2016 wordt rekening 

gehouden met dubieuze vorderingen in de jeugdhulp (3,0 mln euro).

*Accountantshonoraria (onderzoek jaarrekening en andere 

controleopdrachten)
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Stichting HORIZON, JEUGDZORG

8.3.1.6 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

17 Financiële baten en lasten

Realisatie 2016 Begroting 2016 Realisatie 2015

De specificatie is als volgt: € € €

Rentebaten 70.343              50.000              192.570            

Subtotaal financiële baten 70.343              50.000              192.570            

Realisatie 2016 Begroting 2016 Realisatie 2015

De specificatie is als volgt: € € €

Rentelasten 23                     -                   -                   

Overige financiële lasten 11.982              15.000              10.786              

Subtotaal financiële lasten 12.005              15.000              10.786              

Totaal financiële baten en lasten 58.338              35.000              181.784            

Toelichting op de afwijking tussen realisatie en begroting:

De rentebaten zijn iets hoger uitgevallen dan geraamd door het hoge spaarsaldo. De rente is verder gedaald en de 

overtollige middelen zijn overgegaan naar Schatkisbankieren.
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Stichting HORIZON, JEUGDZORG

8.3.1.6 Resultatenrekening

19. Resultatenrekening Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

€ € €

Opbrengsten

Subsidies 70.178.599          62.846.936          66.244.772          

Doorberekende kosten aan andere sectoren 13.382.470          8.628.325            7.361.600            

Overige bedrijfsopbrengsten 2.962.129            2.986.720            5.237.644            

Som der bedrijfsopbrengsten 86.523.198          74.461.981          78.844.016          

Lasten

Personeelskosten 50.081.367          47.728.749          49.193.605          

Afschrijving op immateriële en materiële vaste activa 1.774.268            1.745.417            2.263.214            

Doorberekende kosten centraal bureau 13.382.470          8.628.325            7.361.600            

Overige bedrijfskosten 24.672.718          18.924.097          24.226.745          

Som der bedrijfslasten 89.910.823          77.026.588          83.045.164          

Bedrijfsresultaat 3.387.625-            2.564.607-            4.201.148-            

Financiele baten en lasten 58.338                 35.000                 181.783               

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 3.329.287-            2.529.607-            4.019.365-            

Buitengewone baten en lasten -                       -                       -                       

Nettoresultaat 3.329.287-            2.529.607-            4.019.365-            

Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

€ € €

Subsidies

Ministerie van VWS 3.181.871            3.245.000            3.407.199            

Provincie Zuid-Holland -                       -                       7.857                   

Stadsgewest Haaglanden -                       -                       18.627                 

Gemeentelijke subsidies 66.712.970          59.601.936          62.651.657          

Overige subsidies 283.758               -                       159.432               

70.178.599          62.846.936          66.244.772          

Overige bedrijfsopbrengsten

Doorberekende kosten 1.975.083            916.804               2.617.929            

Overige bijdragen 391.927               2.069.916            215.833               

Ontvangen huren 215.535               -                       422.216               

Ontvangen energiekosten 59.208                 -                       59.208                 

Overig 320.376               -                       1.922.458            

2.962.129            2.986.720            5.237.644            
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Stichting HORIZON, JEUGDZORG

8.3.1.6 Resultatenrekening

Toelichting (vervolg):

Personeelskosten

- Bruto salarissen 33.280.396          33.797.923          33.033.980          

- Toeslag onregelmatige diensten 2.797.068            2.170.011            2.118.309            

- Sociale lasten 5.826.147            5.410.225            5.801.444            

- Pensioenpremies 3.178.079            3.217.328            3.192.659            

- Overige personeelskosten 4.999.677            3.133.262            5.047.213            

50.081.367          47.728.749          49.193.605          

Afschrijving op immateriële en materiële vaste activa

- Afschrijving afkoop erfpacht 24.555                 9.034                   24.397                 

- Afschrijving tuinaanleg en bestrating 111.907               31.698                 111.417               

- Afschrijving gebouwen 300.874               128.092               300.874               

- Afschrijving verbouwingen/renovaties 766.802               871.440               1.163.406            

- Afschrijving installaties 69.376                 115.436               135.236               

- Afschrijving inventaris 51.671                 242.416               154.483               

- Afschrijving automatisering 367.066               291.630               317.930               

- Afschrijving vervoermiddelen 82.017                 55.671                 55.471                 

1.774.268            1.745.417            2.263.214            

Overige bedrijfskosten

Huisvestingskosten

- Rente 485.057               94.224                 497.018               

- Huur 2.474.098            2.517.570            2.470.389            

- Onderhoudskosten 1.568.121            1.673.644            1.465.071            

- Dotatie / vrijval onderhoudsvoorziening -                       711.914               -                       

- Belastingen en verzekeringen 201.180               252.084               272.773               

- Energiekosten 1.287.336            1.181.908            1.259.323            

- Schoonmaakkosten 53.815                 28.971                 33.082                 

- Overige huisvestingskosten 107.409               185.214               385.001               

Apparaatskosten

- Kantoormiddelen 33.152                 37.130                 40.400                 

- Drukwerk 347.335               246.134               360.488               

- Kantoorkosten 416.314               569.744               472.179               

- Kosten vervoermiddelen / dienstreizen 519.156               482.826               544.412               

- Advieskosten 472.610               235.386               398.345               

- Voorlichting pleegouders 15.725                 2.615                   3.917                   

- Overige apparaatskosten 6.255.336            1.470.092            6.526.932            

Automatiseringskosten

- Automatiseringskosten 1.284.450            797.696               889.618               

Verzorgingskosten

- Voeding 1.466.672            976.430               1.239.214            

- Zak- en kleedgeld 132.333               123.061               155.483               

- Groepsgeld 105.456               145.864               109.814               

- Reis-, verblijf- en activiteitskosten 408.504               594.976               435.082               

- Vervoerkosten 603.806               2.528                   45.129                 

- Medische kosten, therapie 275.994               225.673               146.055               

- Verzorgingskosten Pleegzorg 5.401.338            5.406.952            5.487.085            

- Overige verzorgingskosten 757.521               961.461               989.935               

24.672.718          18.924.097          24.226.745          
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Stichting HORIZON, JEUGDZORG

8.3.1.6 Resultatenrekening

Financiele baten en lasten

- Rentebaten 70.343                 50.000                 192.570               

- Rentelasten 23-                        -                       -                       

- Overige financiële lasten 11.982-                 15.000-                 10.786-                 

58.338                 35.000                 181.784               
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Stichting HORIZON, JEUGDZORG

8.3.1.6 Resultatenrekening Centraal Bureau

20. Resultatenrekening Centraal Bureau Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

€ € €

Opbrengsten

Subsidies 16.524                 -                       32.865                 

Overige bedrijfsopbrengsten 1.962.465            1.454.654            2.621.361            

Som der bedrijfsopbrengsten 1.978.989            1.454.654            2.654.226            

Lasten

Personeelskosten 8.133.518            7.217.161            7.173.826            

Afschrijving op immateriële en materiële vaste activa 535.436               376.512               449.475               

Doorberekende kosten centraal bureau 13.382.470-          8.628.325-            7.361.600-            

Overige bedrijfskosten 7.594.234            2.524.306            6.286.831            

Som der bedrijfslasten 2.880.718            1.489.654            6.548.532            

Bedrijfsresultaat 901.729-               35.000-                 3.894.306-            

Financiele baten en lasten 58.699                 35.000                 181.940               

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 843.030-               -                       3.712.366-            

Buitengewone baten en lasten -                       -                       -                       

Nettoresultaat 843.030-               -                       3.712.366-            

Resultaatbestemming 843.030               -                       3.712.366            

Nettoresultaat na bestemmingen -                       -                       -                       

Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

€ € €

Subsidies

Provincie Zuid-Holland -                       -                       2                          

Stadsgewest Haaglanden -                       -                       18.628                 

Overige subsidies 16.524                 -                       14.239                 

16.524                 -                       32.869                 
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Stichting HORIZON, JEUGDZORG

8.3.1.6 Resultatenrekening Centraal Bureau

Toelichting (vervolg):

Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

€ € €

Overige bedrijfsopbrengsten

Doorberekende kosten 1.338.333            915.804               2.038.706            

Overige bijdragen 358.898               538.850               169.661               

Ontvangen huren -                       -                       150                      

Overig 265.234               -                       412.843               

1.962.465            1.454.654            2.621.360            

Personeelskosten

- Bruto salarissen 5.223.319            5.222.909            4.467.151            

- Toeslag onregelmatige diensten 643.421               21.501                 16.809                 

- Sociale lasten 838.858               729.491               775.964               

- Pensioenpremies 486.296               466.820               456.049               

- Overige personeelskosten 941.624               776.440               1.457.155            

8.133.518            7.217.161            7.173.128            

Afschrijving op immateriële en materiële vaste activa

- Afschrijving tuinaanleg en bestrating 11.060                 5.415                   6.467                   

- Afschrijving verbouwingen/renovaties 62.258                 59.428                 60.877                 

- Afschrijving installaties 30.191                 28.500                 29.245                 

- Afschrijving inventaris 13.613                 23.261                 23.054                 

- Afschrijving automatisering 361.117               222.796               289.731               

- Afschrijving vervoermiddelen 57.197                 37.112                 40.099                 

535.436               376.512               449.473               

Overige bedrijfskosten

Huisvestingskosten

- Rente -                       12.657                 -                       

- Huur 47.808                 60.330                 43.002                 

- Onderhoudskosten 99.830                 30.572                 107.668               

- Dotatie / vrijval onderhoudsvoorziening -                       76.085                 -                       

- Belastingen en verzekeringen 32.295-                 17.085                 25.719                 

- Energiekosten 46.712                 6.660                   5.490                   

- Schoonmaakkosten 35.322                 27.614                 25.982                 

- Overige huisvestingskosten 10.771                 6.004                   10.859                 

Apparaatskosten

- Kantoormiddelen 5.341                   6.203                   11.001                 

- Drukwerk 96.054                 73.416                 136.137               

- Kantoorkosten 101.465               234.428               156.370               

- Kosten vervoermiddelen / dienstreizen 117.588               139.867               129.113               

- Advieskosten 277.614               202.630               336.567               

- Dotatie / vrijval overige voorzieningen 2.916.652            -                       6.249                   

- Overige apparaatskosten 2.093.601            990.263               4.574.346            
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Stichting HORIZON, JEUGDZORG

8.3.1.6 Resultatenrekening Centraal Bureau

Toelichting (vervolg):

Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

Overige bedrijfskosten € € €

Automatiseringskosten

- Automatiseringskosten 1.052.010            640.492               715.880               

Verzorgingskosten

- Voeding 2.211                   -                       45-                        

- Reis-, verblijf- en activiteitskosten 41-                        -                       95                        

- Medische kosten, therapie -                       -                       368-                      

- Overige verzorgingskosten 591                      -                       2.767                   

6.871.234            2.524.306            6.286.832            

Financiele baten en lasten

- Rentebaten 70.343                 -                       192.570               

- Overige financiële lasten 11.621-                 -                       10.629-                 

58.699                 -                       181.941               

Doorberekende kosten

De kosten zijn doorberekend aan de werkeenheden op basis van de geproduceerde / geprognosticeerde omzet.

Sector Oostvoorne 8,81% 8,39% 12,02%

Sector Rotterdam 10,78% 11,96% 12,61%

Sector Alphen a/d Rijn 11,05% 14,31% 12,48%

Sector Pleegzorg 20,41% 18,75% 21,91%

Sector Ambulant Team 1,61% 1,09% 1,64%

Sector Harreveld 24,80% 21,94% 21,17%

Sector Sassenheim 18,01% 19,43% 14,30%

Sector Kralingen 4,01% 4,12% 3,88%

Sector Hoofdaannemer 0,51% 0,00% 0,00%

100,00% 100,00% 100,00%

Het beleid is gericht op het op termijn voor alle onderdelen van Horizon een gezonde exploitatie en reservepositie tot stand te

brengen en te houden.

De doorberekening luidt:

Sector Oostvoorne 975.224               651.445               774.527               

Sector Rotterdam 1.442.671            1.032.181            928.192               

Sector Alphen a/d Rijn 1.478.745            1.234.707            918.518               

Sector Pleegzorg 2.731.747            1.617.517            1.612.896            

Sector Ambulant Team 419.928               166.481               231.519               

Sector Harreveld 3.318.576            1.893.480            1.558.146            

Sector Sassenheim 2.410.097            1.676.823            1.052.374            

Sector Kralingen 536.665               355.690               285.427               

Sector Hoofdaannemer 68.818                 -                       -                       

13.382.471          8.628.324            7.361.599            
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Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs

8.4 BIJLAGE:

Gesegmenteerde informatie 

onderwijs

Geen onderdeel van de bij de jaarrekening 2016 behorende controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

en niet zijnde een jaarrekening
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Stichting HORIZON, ONDERWIJS

SEGMENTINFORMATIE 2016 ONDERWIJS
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Stichting HORIZON, ONDERWIJS

8.4.B2. BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming)

 T
o
e
lic

h
ti
n
g
 

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa 3.446.178      B5.1. 3.106.700      

Financiële vaste activa -                 B5.1.

3.446.178        3.106.700      

Vlottende activa

Vorderingen 2.974.873      B5.2. 3.551.565      

Liquide middelen 19.413.360    B5.3. 16.919.008    

22.388.233      20.470.573    

TOTAAL ACTIVA 25.834.411       23.577.273    

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen

Eigen vermogen 17.138.794    B5.4. 11.617.103    

17.138.794      11.617.103    

Voorzieningen 554.062           B5.5. 2.003.094      

Kortlopende schulden 8.141.555        B5.6. 9.957.076      

TOTAAL PASSIVA 25.834.411      23.577.273    

31 december 2016 31 december 2015

31 december 2016 31 december 2015
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Stichting HORIZON, ONDERWIJS

8.4.B3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN

T
o
e
lic

h
ti
n
g

€ € € € € €

Baten

Rijksbedragen 31.911.573    B6.1. 29.092.146    33.476.102    

Bijdragen samenwerkingsverbanden 1.472.244      B6.1. -                 788.782         

Overige overheidsbijdragen en subsidies 1.252.572      B6.2. 1.166.920      1.908.900      

Baten werk in opdracht van derden -                 B6.3. 135.000         121.232         

Overige baten 1.042.996      B6.4. 608.000         1.038.630      

Totaal baten 35.679.385    31.002.066    37.333.646    

Lasten

Personeelslasten 23.653.183    B6.5. 24.851.836    27.407.057    

Afschrijvingen 525.948         B6.6. 492.781         397.894         

Huisvestingslasten 1.896.014      B6.7. 2.197.224      1.958.185      

Overige lasten 4.089.369      B6.8. 3.746.593      4.431.890      

Totaal lasten 30.164.514    31.288.434    34.195.026    

Saldo baten en lasten 5.514.871      286.368-         3.138.620      

Financiele baten en lasten 6.820             B6.9. (2.000)            49.744           

6.820             2.000-             49.744           

Nettoresultaat 5.521.691      288.368-         3.188.364      

Mutaties in:

Algemene reserve 4.454.336-      2.422.410-      

Bestemmingsreserve 1.067.355-      765.954-         

Saldo -                 -                 

Rekening 2016 Begroting 2016 Rekening 2015

Segmentinfo Horizon Onderwijs 2016 173

Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bij controleverklaring 
d.d. 30 mei 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stichting HORIZON, ONDERWIJS

8.4.B4. KASSTROOMOVERZICHT

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten 

Resultaat 5.521.691      3.188.364        

Aanpassingen voor:

- Afschrijvingen 525.947         397.894         

- Mutaties voorzieningen 1.449.032-      1.751.406      

923.085-         2.149.300        

Veranderingen in vlottende middelen:

- Vorderingen 576.692         999.258-         

- Schulden 1.815.521-       887.065-         

1.238.829-      1.886.323-        

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 3.359.777      3.451.341        

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 3.359.777   3.451.341     

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiele vaste activa 865.425-         704.377-         

Desinvesteringen in materiele vaste activa -                 345.260         

865.425-         359.117-           

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 865.425-      359.117-        

Mutatie liquide middelen 2.494.352    3.092.224      

Beginstand liquide middelen 16.919.008    13.826.784    

Eindstand liquide middelen 19.413.360    16.919.008    

Mutatie liquide middelen 2.494.352    3.092.224      

Rekening 2016 Rekening 2015
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Stichting HORIZON, ONDERWIJS

8.4.B5.1. MATERIËLE VASTE ACTIVA

Aanschafwaarde Cumulatieve 

afschrijvingen en 

waardevermin-

deringen

Boekwaarde 

1 januari 2016

Investeringen Des-

investeringen

Afschrijvingen Aanschafwaarde Cumulatieve 

afschrijvingen en 

waardevermin-

deringen

Boekwaarde 

31 december 2016

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Gebouwen en terreinen

Gebouwen 4.054.928         604.093-            3.450.835         -                    -                    101.373-            4.054.928             705.466-                3.349.462             

Gebouwen in aanbouw -                    -                    -                    -                    -                        -                        -                        

Verbouwingen en renovaties 3.923.438         766.031-            3.157.407         54.584              -                    220.948-            3.978.022             986.979-                2.991.043             

Terreininrichtingen 201.942            201.942-            -                    -                    -                    -                    201.942                201.942-                -                        

8.180.308         1.572.066-         6.608.242         54.584              -                    322.321-            8.234.892             1.894.387-             6.340.505             

Inventaris en apparatuur 3.862.636         3.204.598-         658.038            160.532            -                    207.051-            4.023.168             3.411.649-             611.519                

Automatisering 1.032.968         758.682-            274.286            378.997            -                    160.769-            1.411.965             919.451-                492.514                

Leermiddelen PO 1.298.620         819.057-            479.563            257.762            -                    114.192-            1.556.382             933.249-                623.133                

Overige materiële vaste activa 66.800              56.714-              10.086              13.550              -                    7.327-                80.350                  64.041-                  16.309                  

6.261.024         4.839.051-         1.421.973         810.841            -                    489.339-            7.071.865             5.328.390-             1.743.475             

14.441.332        6.411.117-         8.030.215         865.425            -                    811.660-            15.306.757           7.222.777-             8.083.980             

Egalisatierekening investeringssubsidies* 7.465.329         2.541.814-         4.923.515         -                    -                    285.713-            7.465.329             2.827.527-             4.637.802             

6.976.003         3.869.303-         3.106.700         865.425            -                    525.947-            7.841.428             4.395.250-             3.446.178             

* De egalisatierekening omvat ontvangen en afgerekende subsidiegelden van overheden waarvoor materiële vaste activa is aangeschaft. Deze rekening valt in gelijke termijnen vrij ter grootte van de

  afschrijvingskosten van het bedoelde materieel vast actief.

Investeringen Subsidies Desinvestering Schreudercollege In 2016 zijn meerdere nieuwe leermiddelen aangeschaft en is gestart met het inrichten van een

Het Bergse Veld -                    -                    nieuw lokaal (bakkerij).

De Gelinckschool 74.502              -                    

Schreudercollege 213.280            -                    De Parkschool Eind 2016 is gestart met het voorbereiden van een bakkerijlokaal (verbouwing en inrichting).

Instituut Mr. Schats 25.370              -                    Tevens zijn er meerdere nieuwe leermiddelen gekocht.

De Parkschool 198.317            -                    

Centraal Bureau 353.956            -                    Centraal Bureau In 2016 is een nieuwe ICT infrastructuur bij de scholen uitgerold. Dit betreft onder meer hardware

Ambulante Dienst -                    -                    en de lijnverbindingen.

865.425            -                    -                    
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Stichting HORIZON, ONDERWIJS

8.4.B5.2. VORDERINGEN

€ € € €

Debiteuren 988.791         1.494.664      

OCW * 1.637.722      1.736.628      

2.626.513         3.231.292      

Overige ** 208.300         197.583         

Overige vorderingen 208.300             197.583         

Vooruitbetaalde kosten *** 24.260           67.755           

Overige overlopende activa**** 115.800         54.935           

Overlopende activa 140.060            122.690         

2.974.873         3.551.565      

De voorziening (Dubieuze deb. ) die in aftrek op de vorderingen is gebracht, bedraagt € 18.073.

De grootste debiteuren zijn:

31-12-2016 31-12-2015

SWV MH&R 312.934         341.185         

SWV V(S)O Zuid Holland West 76.850           113.011         

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs MH 69.554           66.811           

SWV V(S)O Duin- en Bollenstreek VO2803 65.589           

Samenwerkingsverband Kindkracht 51.412           54.639           

SWV Slinge-Berkel VO2502 48.573           dub deb

Vereniging SWV PPO Goeree-Overflakkee PO2811 45.394           

Albeda College 42.200           

St. Onderwijs dat Past PO2807 41.599           57.324           

Passend Primair Onderwijs (PPO) Rotterdam 39.977           217.540         

Bureau Koers VO 218.167         

Stichting SWV PPO Goeree-Overflakkee 74.055           

Samenwerkingsverband VO Voorne-Putten-Rozenburg 63.115           

Overig 194.708         185 posten 288.815         72 posten

988.791         1.494.664      

* Betreft nog te ontvangen lumpsumgelden voor de periode augustus tot en met december 2015.

** Overige vordering bevat de volgende posten:

31-12-2016 31-12-2015

Te verrekenen subsidies 177.723         

R/C Horizon At Work -                 

Inzet voor derden 203.108         

Te verrekenen btw 1.204             

Terug te ontvangen salarissen 15.359           

Rente 9.103             

Overig 5.192             20.572           

208.300         223.961         

*** Deze post betreft diverse facturen (contributie, onderhouds- en servicecontracten e.d.) voor het jaar 2016

31 december 2016 31 december 2015

Met ingang van het schooljaar 2015 - 2016 zijn de samenwerkingsverbanden verantwoordelijk voor de bekostiging van de 

groeigelden. De samenwerkingsverbanden dienen minimaal 1 component overeenkomstig het vastgestelde vergoedingstarief aan 

de scholen te betalen. PO- en VO-raad hebben hun leden geadviseerd alle componenten te vergoeden, maar enige 

samenwerkings-verbanden wijken van dit advies af. Deze bekostigingswijziging heeft voor veranderingen bij de debiteuren geleid.
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8.4.B5.3. LIQUIDE MIDDELEN

€ € € €

Kasmiddelen 7.114             5.162             

Tegoeden op bank- en girorekeningen 851.243         8.843.274      

Deposito’s -                 8.070.572      

Schatkistbankieren 18.547.873    

Overige 7.130             -                 

19.413.360       16.919.008    

De middelen lopen via een bank (met dagelijkse saldering met Schatkistbankieren) ondergebracht die de volgende ratings heeft:

Rating agency

Long Term 

Rating Outlook Short Term Rating

Moody's Aa2 Negative P-1

Standard & Poor's Global A+ stable A-1

Fitch AA- stable F1+

DBRS AA stable R-1 (high)

Het ministerie van OCW hanteert strikte regels (Beleggen, lenen en derivaten OCW 2016) voor het uitzetten van lange en korte 

overtollige middelen of juist het aantrekken daarvan. In 2016 is deze richtlijn geactualiseerd en uitgebreid, maar door een 

strengere beoordeling door ratingbureau's zijn alle banken in de afgelopen jaren neerwaarts bijgesteld in hun rating. Door de 

strikte regelgeving en bijgestelde ratings is het wegzetten van overtollige middelen bij meerdere banken (spreiding) drastisch 

beperkt en beïnvloedt hiermee direct de geldstroom bij deze banken.

In het tweede kwartaal van 2016 is derhalve aangesloten op het schatkistbankieren van de rijksoverheid. Horizon zet haar 

overtollige middelen dus uitsluitend weg bij Schatkistbankieren.

Door het beleid van de ECB zijn de banken zeer terughoudend voor het houden van redelijk saldi op spaarrekeningen of 

deposito's. Het kort of lang vastzetten van overtollige middelen tendenseert naar een neutrale dan wel negatieve rente.

31 december 2016 31 december 2015
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Stichting HORIZON, ONDERWIJS

8.4.B5.4. EIGEN VERMOGEN

EUR EUR EUR EUR

Algemene reserve (publiek)

Stichtingskapitaal 131.823             -                 131.823         

Algemene reserve (publiek)

Algemene reserve 4.755.342          4.454.336      -                 9.209.678      

Bestemmingsreserves (publiek)

Bestemmingsreserves* 6.729.938          1.067.355      -                 7.797.293      

11.617.103        5.521.691       17.138.794    

* De bestemmingsreserve Onderwijsleerpakket dient ter egalisatie van de kosten voor aanschaf leermiddelen

   (€ 1.239.660).

* De bestemmingsreserve Automatisering is gereserveerd voor het upgraden van de hard- en software

  omgeving van de scholen (€ 59.222).

* De bestemmingsreserve Bapo is gecreëerd voor het opvangen van de opname van Bapo-verlof door het

  personeel (€ 1.553.730). Met de nieuwe cao is er een overgang naar duurzame inzetbaarheid. Daarover

  dient met het Bapo personeel afspraken te worden gemaakt

* De bestemmingsreserve Passend Onderwijs is gevormd om de organisatorische en personele gevolgen

  van de invoering en uitvoering van het passend onderwijs op te vangen (€ 952.704).

* De bestemmingsreserve Bijzondere Bekostiging is gevormd uit een incidentele subsidie en zal worden 

  ingezet voor de verbetering en ondersteuning van de organisatie van de scholen (€ 317.779).

* De bestemmingsreserve Plusscholen is tijdelijk gevormd uit overtollige middelen vanuit de bekostiging van

  het samenwerkingsverband Midden Holland & Rijnstreek (€ 178.669).

* De bestemmingsreserve Frictie is gecreëerd voor het opvangen van de financiële nadelen van het

  voortijdig sluiten van locaties (€ 551.610).

* De bestemmingsreserve Onderhoud is vooruitlopend op het grootonderhoudsplan van onderwijsgebouwen

  gevormd (€ 2.143.919).

* De bestemmingsreserve Doorontwikkeling onderwijs is gevormd voor het extra investeren in het werven

   van personeel inzake vacatures alsmede het vervangen van personeel door verzuim voor de kalenderjaren

   2017 en 2018 (€ 800.000).

Voor specificatie algemene reserve zie D3.1. op pagina 191 en voor specificatie bestemmingsreserves zie

D3.2. op pagina 192.

 Overige 

mutaties

Stand per 

31 december 

2016

Stand per 

1 januari 2016

Resultaat
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8.4.B5.5. VOORZIENINGEN

Stand per 

1 januari 2016

Onttrekkingen Stand per 

31 december 

2016

EUR EUR EUR EUR

Personeelsvoorzieningen

- Voorziening Spaarverlof 29.467               -                 29.467           -                 

- Voorziening Jubileumuitkeringen 203.079             50.880           27.877           226.082         

- Voorziening duurzaamheid 1.502.594          227.236         1.729.830      -                 

- Voorziening langdurig verzuim 267.954             60.026           -                 327.980         

2.003.094          338.142         1.787.174      554.062         

Voor specificatie Personeelsvoorzieningen zie D3.3. op pagina 195.

31-12-2016

€

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 340.389         

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 213.673         

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 120.639         

Dotaties
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Stichting HORIZON, ONDERWIJS

8.4.B5.6. KORTLOPENDE SCHULDEN

€ € € €

Crediteuren * 911.703         712.386         

OCW ** 2.537.077      4.895.338      

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 1.013.895      1.079.844      

 

Schulden terzake van pensioenen *** 221.007         238.535         

Overige kortlopende schulden **** 2.722.410      2.287.606      

Vooruitontvangen subsidies OCW  

geoormerkt***** 20.000           -                 

Vakantiegeld en –dagen 703.290         719.796         

Accountants- en administratiekosten 12.173           23.571           

Overlopende passiva 735.463         743.367         

8.141.555      9.957.076      

* De 10 grootste crediteurenposten zijn:

31-12-2016 31-12-2015

Staffing MS Broker B.V. 132.471         109.129         

Gem. R'dam Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling 124.748         35.010           

Gemeente Rotterdam, JOS 102.156         

St. Openb Primair Onderwijs Schiedam 85.500           85.500           

Participatiefonds 48.425           

Werkgeversinstituut 48.004           16.776           

Aannemingsbedrijf van Driel BV 37.313           

St. Jeugdformaat 28.968           

Bouter 26.298           

Stichting prof.dr. Leo Kanner School 13.902           

Stichting Frentrop Teylingereind 75.374           

SWV VO Midden-Holland&Rijnstreek 60.032           

SWV VO NWN 51.713           

RPCZ 44.770           

Diabolo ICT bv 15.982           

Heutink Primair Onderwijs 15.678           

C.v.Dijk Verhuizingen bv 12.255           

Raet B.V. 11.697           

UWV 11.584           

Overige crediteuren 345 posten 263.919         253 posten 158.967         

911.703         704.466         

Gemiddeld per crediteur 2.849             1.661             

31 december 2016 31 december 2015
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Stichting HORIZON, ONDERWIJS

8.4.B5.6. KORTLOPENDE SCHULDEN

** De schuld aan OCW bestaat uit teveel ontvangen LGF subsidie van rugzakleerlingen (+€ 2.410.097)

   die niet meer begeleid worden door Horizon alsmede teveel ontvangen lumpsum vergoeding  (+€ 126.979).

*** Voor de medewerkers van de organisatie is een pensioenregeling getroffen die kwalificeert als een

    toegezegde pensioenregeling. Deze pensioenregeling is ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds

   (ABP) en wordt - overeenkomstig de in de RJ aangereikte vereenvoudiging - in de jaarrekening verwerkt

   als toegezegde bijdrageregeling. Dit betekent dat de over het boekjaar verschuldigde premies als kosten

   worden verantwoord.

**** Deze post betreft onder meer: 31-12-2016 31-12-2015

Nog te betalen exploitatiekosten van gemeentelijke gebouwen en huur 456.900         436.605         

Vooruitontvangen subsidie herinrichting schoolplein en binnenmilieu 75.209           38.542           

Rekening-courant Horizon Jeugdzorg 839.675         191.633         

Nog te betalen UWV gelden 17.122           -                 

Vooruit gefactureerde opbrengsten 51.902           277.575         

Vooruitontvangen subsidie ECSO kwaliteit 168.099         148.099         

Nog te betalen meerafdrukken kopieermachines -                 -                 

Vooruitontvangen gelden samenwerkingsverbanden 1.062.872      1.194.277      

Nog te betalen salaris, voorschotten en fietsplan 47.625           

Overige posten 3.006             875                

2.722.410      2.287.606      
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Stichting HORIZON, ONDERWIJS

8.4.B6.1. RIJKSBIJDRAGE

€ € € € € €

Rijksbijdrage OCW* 31.694.106    29.092.146    33.218.111    

Doorbetalingen rijksbijdrage SWV** 1.472.244      -                788.782         

Geoormerkte OCW subsidies

Niet-geoormerkte OCW-subsidies*** 217.467         257.991         
 

Overige subsidies OCW 217.467         -                257.991         

33.383.817    29.092.146    34.264.884    

* De rijksbijdrage OCW bestaat onder meer uit de volgende bijdragen:

2016 2016 2015

Lumpsum 24.438.053    22.651.241    25.404.698    

Gesloten Jeugd Instelling 2.832.405      1.125.361      1.433.466      

LGF 317.023         -                1.707.674      

LGF MBO 283.756         -                138.134         

Materiële instandhouding 2.916.439      2.743.987      3.007.224      

Personeel- en arbeidsmarktbeleid 906.430         1.405.557      1.526.915      

31.694.106    27.926.146    33.218.111    

** De doorbetalingen rijksbijdrage SWV bestaat onder meer uit de volgende bijdragen:

2016 2016 2015

Personeel 758.390         -                381.389         

LGF 615.775         1.166.000      290.901         

Overige vergoedingen 69.978           -                

Materiële instandhouding 28.101           -                116.491         

1.472.244      1.166.000      788.782         

*** Betreft de baten van de volgende subsidies: 2016 2016 2015

Jonge leerkracht

Bijzondere bekostiging

Verlofsubsidie 45.513           -                65.595           

Prestatiebox 155.704         -                192.396         

Zomerschool 16.250           

Binnenmilieu

217.467         -                257.991         

Rekening 2016 Begroting 2016 Rekening 2015
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8.4.B6.2. OVERIGE OVERHEIDSBIJDRAGEN EN -SUBSIDIES 

€ € € € € €

Overige gemeentelijke bijdragen en 

subsidies * 478.820         329.103          666.056         

Gemeentelijke bijdragen en subsidies 478.820         329.103         666.056         

Overige overheidsbijdragen ** 773.752         837.817         1.242.843      

1.252.572      1.166.920      1.908.899      

* Deze post bevat de volgende bijdragen en subsidies:

2016 2015

Vergoeding gebruik gymzalen 212.254         232.464         

Vergoeding gehuurde schoollocaties 124.958         135.030         

Vergoeding eerste inrichting 17.229           280.768         

Schiedam - subsidie gezinsspecialist 29.758           

Bijdrage leerwerkbedrijf alphen 25.000           

Leren loont 56.667           

Overige bijdragen en subsidies 12.954           17.794           

478.820         666.056         

** Overige overheidsbijdragen bestaat uit: 2016 2015

Rotterdam - beroepsonderwijs EC 70.942           

ESF 138.286         

ECSO eindafrekening 2014 100.000         

Stagefonds 17.307           25.357           

Schiedam - subsidie gezinsspecialist 21.471           

Samenwerkingsverband MH&R VO 739.863         702.368         

Samenwerkingsverband Koers VO 160.000         

Overig 16.582           24.420           

773.752         1.242.843      

Rekening 2016 Begroting 2016 Rekening 2015
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Stichting HORIZON, ONDERWIJS

8.4.B6.3. BATEN WERKEN I.O.V DERDEN

€ € € € € €

Overige * -                 135.000         121.233         
 

-                 135.000         121.233         

-                 135.000         121.233         

* Betreft de baten van de leerwerkbedrijven bij het Educatief Centrum en het leerwerkbedrijf van het Parkcollege.

8.4.B6.4. OVERIGE BATEN

€ € € € € €

Overige * 1.042.996      608.001         1.038.630      

1.042.996      608.001         1.038.630      

* De post overige betreft onder andere: 2016 2015

Schoolfonds 36.875           21.055           

Lunchbijdrage 5.494             6.837             

Begeleiding rugzakleerlingen bij derden 627.315         494.793         

Inzet medewerkers Kindcentrum 103.157         

Onderwijs Zorgarrangement Zoetermeer 66.500           

SWV MH&R inzet medewerkers 42.996           

Koers VO - 2 VROC klassen 2015 42.425           

Ondersteuning DAN 55.839           

Correctie exploitatiebijdrage gemeenten 

2015 en eerder 112.739         298.795         

Correctie loonheffing 2014 21.228           

Overige posten 47.920           97.658           117 posten

1.042.996      1.038.630      

Rekening 2016 Begroting 2016 Rekening 2015

Begroting 2016 Rekening 2015Rekening 2016
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Stichting HORIZON, ONDERWIJS

8.4.B6.5. PERSONEELSLASTEN

€ € € € € €

Brutolonen en salarissen * 17.239.227    17.940.003    18.257.248    

Sociale lasten 2.963.532      2.998.382      3.151.393      

Pensioenpremies 1.977.505      2.230.874      2.245.789      

Lonen en salarissen 22.180.264    23.169.259    23.654.430    

Dotaties personele voorzieningen ** 1.432.560-      -                 1.781.063      

Personeel niet in loondienst 2.755.411      833.081         1.809.945      

Overig (***) 443.382         881.496         472.473         

Overige personele lasten 1.766.233      1.714.577      4.063.481      

 

Af: Uitkeringen**** 293.314-         32.000-           310.854-         

23.653.183    24.851.836    27.407.057    

* De formatie december 2015 is 382,8 fte. De formatie december 2016 bedraagt 369,3 fte.

** Betreft vrijval van voorziening duurzame inzetbaarheid en dotatie aan voorziening jubileum en voorziening langdurig verzuim.

*** Overig betreft de volgende posten: Rekening Begroting Rekening

2016 2016 2015

Interne personele inzet op andere sector 168.481         142.118         186.447         

Vergoeding woon-werkverkeer 155.516         505.133         166.531         

Overige personeelskosten 119.385         234.245         119.495         

443.382         881.496         472.473         

De inzet van tijdelijk personeel is in 2016 hoger dan 2015 door het niet kunnen invullen van vacatures, daarnaast wordt de flexibele schil

behouden van deskundig en gediplomeerd personeel.

**** Betreft de vergoedingen van het UWV. Het UWV betaalt de kosten voor personeel dat met zwangerschapsverlof is gegaan.

      Horizon heeft gekozen voor het eigen risicodragerschap bij het vervangingsfonds.

Rekening 2016 Begroting 2016 Rekening 2015
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8.4.B6.6. AFSCHRIJVINGEN OP (IM)MATERIËLE VASTE ACTIVA

€ € € € € €

Gebouwen 322.322         140.490         183.570         

Inventaris, apparatuur en automatisering 367.820         341.763         352.697         

Overige materiële vaste activa 7.327             5.933             5.536             

Leermiddelen PO 114.192         142.370         113.427         

Egalisatierekening 285.713-         137.776-         257.336-         

Materiële vaste activa 525.948         492.780         397.894         

525.948         492.780         397.894         

Eind 2015 zijn de investeringen voor de SchreuderCollege Slinge en ParkCollege Dordrecht geactiveerd. Deze renovatie en verbouwing zijn

grotendeels bekostigd met bouwkrediet van de gemeente. Dit is niet in de begroting meegenomen.

8.4.B6.7. HUISVESTING

€ € € € € €

Huur * 507.981         628.707         602.397         

Dotatie onderhoudsvoorziening ** -                 397.724         -                

Klein onderhoud en exploitatie *** 368.219         257.160         341.673         

Onderhoud 368.219         654.884         341.673         

Energie en water **** 303.439         269.453         273.724         

Schoonmaakkosten ***** 583.674         518.907         586.130         

Heffingen 32.267           24.759           20.219           

Overige****** 100.434         100.512         134.042         

1.896.014      2.197.222      1.958.185      

* De daling komt door de sluiting van een locatie waarvoor een vergoeding van de gemeente werd ontvangen. Bij een andere locatie is de huur

  gelijk gedaald met de lagere gemeentelijke huurvergoeding. In een ander gemeentelijk pand wordt voor 2016 lagere exploitatiekosten ver-

  wacht.

** Het onderhoudsplan voor onderwijsgebouwen is eind 2016 nog niet geactualiseerd. De middelen die hiervoor waren gereserveerd in de

    voorzieningen zijn overgezet naar een bestemmingsreserve onderhoud. Bij het gereedkomen van de actualisatie van het meerjaren-

    onderhoudsplan wordt de reserve opgeheven en voorzover noodzakelijk in een voorziening groot onderhoud opgenomen.

*** In 2016 zijn de onderhoudskosten gestegen ten opzichte van 2015. Dit komt doordat er in 2016 een afrekening uit 2011 en 2012 heeft

     plaatsgevonden. Een andere afwijking betreft het aanpakken van achterstallig onderhoud op een locatie.

**** De energiekosten zijn gestegen ten opzichte van 2015 door hogere energietarieven en hoger verbruik.

***** De schoonmaakkosten zijn ten opzichte van 2015 nagenoeg gelijk gebleven.

****** De overige huisvestingskosten zijn door minder verhuizingen lager uitgevallen dan 2015.

Rekening 2015Begroting 2016Rekening 2016

Rekening 2016 Begroting 2016 Rekening 2015
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Stichting HORIZON, ONDERWIJS

8.4.B6.8. OVERIGE LASTEN

€ € € € € €

Administratie- en beheerslasten * 966.908         782.599         726.550         

Inventaris, apparatuur en leermiddelen ** 54.467           115.206         92.243           

Reis- en verblijfskosten 126.038         128.707         125.936         

Overige beheerslasten (*** en ****) 1.434.837      1.547.101      2.212.979      

Wervingskosten 5.331             61.303           1.318             

Representatiekosten 5.169             3.753             5.002             

Leermiddelen PO 830.425         799.097         945.758         

Overige ***** 666.194         308.828         322.104         

Overige 3.067.994      2.848.789      3.613.097      

 

4.089.369      3.746.594      4.431.890      

* De kosten zijn ten opzichte van 2015 gestegen. De automatiseringsabonnementen zijn hoger doordat er duurdere (meer bandbreedte)

  lijnen in 2016 zijn afgenomen.

  De advieskosten zijn eveneens hoger doordat op een locatie specifieke externe advisering is ingezet voor handelingsgericht werken.

  Verder is expertise ingehuurd voor het schoolplan, accommodatiebeleid, schoolleidersassessement en functieboek onderwijs.

* Administratie- en beheerslasten: 2016 2016 2015

Kosten salarisadministratie 97.416           233.022         100.917         

Kosten arbodienst 58.604           46.884           45.353           

Automatiseringsabonnementen 289.943         275.051         199.020         

Advieskosten 451.406         225.123         312.921         

Verzekeringen 69.539           2.519             68.339           

966.908         782.599         726.550         

** In 2016 zijn er minder kosten gemaakt omdat het gestarte project uit 2015 voor onder meer het leerlingvolgsysteem in 2016 door de

   leverancier is afgerond.

2016 2016 2015

78.196           114.568         73.318           

**** Overige beheerslasten: 2016 2016 2015

Telefoonkosten
1

83.793           111.173         120.250         

Kantoormiddelen
2

34.229           60.339           47.203           

Huur kopieerapparaten
3

180.879         232.077         195.850         

Centraal Bureau Horizon Zorg
4

983.152         916.000         1.691.917      

Eindejaarsgeschenk 18.930           41.022           15.923           

Overig 133.854         186.490         141.836         

1.434.837      1.547.101      2.212.979      

1) De telefoonkosten zijn ten opzichte van 2015 gedaald door het stoppen met het gebruik van een externe telefooncentrale.

2) In 2016 is minder kantoorspullen afgenomen en gebruikt dan in 2015.

3) Door ingebruikname van een ander contract alsmede het reduceren van het aantal kopieermachines is deze post in 2016 gedaald.

4) De doorbelasting vanuit zorg is ten opzichte van 2015 afgenomen. In 2016 is dezelfde doorbelastingssystematiek gebruikt die uitgaat

van een maximale doorbelasting van 7% op de gerealiseerde subsidie.

Rekening 2016 Rekening 2015

*** Accountantshonoraria (onderzoek jaarrekening en 

andere controleopdrachten)

Begroting 2016
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Stichting HORIZON, ONDERWIJS

8.4.B6.8. OVERIGE LASTEN (vervolg)

***** De post "Overige" bevat de volgende uitgaven:

2016 2016 2015

Abonnementen / vakliteratuur 10.025           14.376           11.486           

Scholing* 398.569         189.658         259.357         

Kosten symbiose 1.818             -                 -                 

Contributies 30.358           28.554           24.495           

Overige uitgaven** 225.424         76.240           26.766           

666.194         308.828         322.104         

* In 2016 is ingezet op het opleiden van de medewerkers inzake thema's zoals handelingsgericht werken, covey en "actionlearning".

** De overige uitgaven in 2016 zijn hoger dan 2015 door een afrekening inzake exploitatiekosten gemeenten uit 2011 en 2012, een

    lagere vaststelling van een subsidie en voorziening dubieuze debiteuren.

8.4.B6.9. FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

Begroting 2016

€ € EUR € €

Rentebaten 11.032           -                 53.995           

Rentelasten 4.212-             2.000-             4.251-             

6.820             2.000-             49.744           

Horizon ontvangt een steeds lagere rente voor haar overtollige middelen, die in 2016 grotendeels bij schatkistbankieren is weggezet.

De overtollige middelen zijn ten opzichte van 2015 toegenomen. Horizon volgt een behoedzaam beleid inzake overtollige middelen.

Rekening 2016 Rekening 2015
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Stichting HORIZON, ONDERWIJS

8.4.C2. (VOORSTEL) BESTEMMING VAN HET EXPLOITATIERESULTAAT 2016

Horizon Onderwijs

2016 2015

€ €

Exploitatieresultaat 5.521.691    3.188.364    

Mutaties in:

Algemene reserve 4.454.336-    2.422.410-    

Bestemmingsreserve 1.067.355-    765.954-       

Saldo -               -               
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Stichting HORIZON, ONDERWIJS

8.4.D2.: Model G. VERANTWOORDING SUBSIDIES OCW

G1a. Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

Beknopt gespecificeerd

Omschrijving

Kenmerk datum

G1b. Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

Uitgebreid gespecificeerd

Omschrijving

Kenmerk datum

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

G2a. Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

Geoormerkt en afgelopen per ultimo verslagjaar

Omschrijving

Kenmerk datum

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

G2b. Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule

Geoormerkt en doorlopend tot in volgend verslagjaar

Omschrijving

Kenmerk datum

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Toewijzing Bedrag van de 

toewijzing

Ontvangen t/m 

vorig 

verslagjaar

Lasten t/m 

vorig 

verslagjaar

Stand begin 

verslagjaar

Ontvangen in 

verslagjaar

Lasten in 

verslagjaar

Vrijval niet 

besteed in 

verslagjaar

Stand ultimo 

verslagjaar

Prestatie 

afgerond?

Ontvangen in 

verslagjaar

Lasten in 

verslagjaar

Stand ultimo 

verslagjaar

Saldo nog te 

besteden 

ultimo 

verslagjaar

Lasten in 

verslagjaar

vrijval ultimo 

verslagjaar

Toewijzing Bedrag van de 

toewijzing

Ontvangen t/m 

vorig 

verslagjaar

Lasten t/m 

vorig 

verslagjaar

Stand begin 

verslagjaar

Toewijzing Prestatie 

afgerond?

Toewijzing Bedrag van de 

toewijzing

Ontvangen t/m 

vorig 

verslagjaar

Lasten t/m 

vorig 

verslagjaar

Stand begin 

verslagjaar

Ontvangen in 

verslagjaar
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Stichting HORIZON, ONDERWIJS

8.4.D3.1. SPECIFICATIE ALGEMENE RESERVE

Saldo Resultaat Overige Saldo

1-1-2016 mutaties 31-12-2016

€ € € €

De Parkschool 810.173      805.612       -           1.615.785    

De Gelinckschool 1.040.116   833.569       -           1.873.685    

Het Bergse Veld 1.025.687   976.859       -           2.002.546    

Schreudercollege 650.565      914.608       -           1.565.173    

Instituut Mr. Schats 1.228.801   923.688       -           2.152.489    

TOTAAL ALGEMENE RESERVE 4.755.342   4.454.336    -           9.209.678    

De algemene reserve betreft de voordelige en nadelige verschillen tussen de baten en de lasten

(het exploitatieresultaat) van dit boekjaar en voorgaande jaren.
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Stichting HORIZON, ONDERWIJS

8.4.D3.2. SPECIFICATIE BESTEMMINGSRESERVE

Saldo Resultaat Overige Saldo

1-1-2016 mutaties 31-12-2016

Reserve onderwijsleerpakket € € € €

De Parkschool 208.347     208.347     

De Gelinckschool 159.966     159.966     

Het Bergse Veld 130.646     130.646     

Schreudercollege 555.053     8.004         563.057     

Instituut Mr. Schats 177.644     177.644     

TOTAAL RESERVE ONDERWIJSLEERPAKKET 1.231.656  8.004         -             1.239.660  

De bestemmingsreserve Onderwijsleerpakket dient ter egalisatie van de kosten voor aanschaf leermiddelen.

 

Saldo Resultaat Overige Saldo

1-1-2016 mutaties 31-12-2016

Reserve automatisering € € € €

De Parkschool 13.899       13.899       

De Gelinckschool 14.712       14.712       

Het Bergse Veld 4.554         4.554         

Schreudercollege 20.519       20.519       

Instituut Mr. Schats 5.538         5.538         

TOTAAL RESERVE AUTOMATISERING 59.222       -             -             59.222       

De bestemmingsreserve Automatisering is gereserveerd voor het upgraden van de hard- en software omgeving

van de scholen.

Saldo Resultaat Overige Saldo

1-1-2016 mutaties 31-12-2016

Reserve Bapo € € € €

De Parkschool 325.572     325.572     

De Gelinckschool 191.088     191.088     

Het Bergse Veld 41.280       41.280       

Schreudercollege 479.230     479.230     

Instituut Mr. Schats 54.173       54.173       

Ambulante Dienst 462.387     462.387     

TOTAAL RESERVE BAPO 1.553.730  -             -             1.553.730  

De bestemmingsreserve Bapo is gereserveerd voor het opvangen van de opname van Bapo-verlof door het

personeel.
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Stichting HORIZON, ONDERWIJS

8.4.D3.2. SPECIFICATIE BESTEMMINGSRESERVE (vervolg)

Saldo Resultaat Overige Saldo

1-1-2016 mutaties 31-12-2016

Reserve Passend Onderwijs € € € €

Horizon 952.704     952.704     

TOTAAL RESERVE PASSEND ONDERWIJS 952.704     -             -             952.704     

De bestemmingsreserve Passend Onderwijs is gereserveerd voor de organisatorische en personele gevolgen

van het invoeren van het passend onderwijs.

Saldo Resultaat Overige Saldo

1-1-2016 mutaties 31-12-2016

Reserve Bijzondere bekostiging € € € €

De Parkschool 71.353       71.353       

De Gelinckschool 85.881       85.881       

Het Bergse Veld 23.171       23.171       

Schreudercollege 104.088     104.088     

Instituut Mr. Schats 33.286       33.286       

TOTAAL RESERVE BIJZONDERE BEKOSTIGING 317.779     -             -             317.779     

Saldo Resultaat Overige Saldo

1-1-2016 mutaties 31-12-2016

Reserve plusscholen € € € €

Horizon plusscholen SWV VO MHR (VO2802) 113.119     65.550       178.669     

TOTAAL RESERVE PLUSSCHOLEN 113.119     65.550       -             178.669     

Voor de plusscholen van Horizon die vallen onder het samenwerkingsverband VO Midden Holland & Rijnstreek is

afgesproken dat in het schooljaar 2014 - 2015 overtollige middelen mogen worden gereserveerd. Deze gelden

mogen alleen voor het doel van de plusscholen worden ingezet. Na het schooljaar 2014 - 2015 wordt deze

werkwijze geëvalueerd. Dan vindt tevens afrekening plaats van de plusscholen.

Saldo Resultaat Overige Saldo

1-1-2016 mutaties 31-12-2016

Reserve Frictie € € € €

Horizon 551.610     551.610     

TOTAAL RESERVE FRICTIE 551.610     -             -             551.610     

De bestemmingsreserve Frictie is gecreëerd voor het opvangen van de financiële nadelen van het

voortijdig sluiten van locaties.
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Saldo Resultaat Overige Saldo

1-1-2016 mutaties 31-12-2016

Reserve Onderhoud € € € €

Horizon 1.950.118  193.801     -             2.143.919  

TOTAAL RESERVE ONDERHOUD 1.950.118  193.801     -             2.143.919  

De bestemmingsreserve Onderhoud is vooruitlopend op het grootonderhoudsplan van onderwijsgebouwen

gevormd.

Saldo Resultaat Overige Saldo

1-1-2016 mutaties 31-12-2016

Reserve Doorontwikkeling Onderwijs € € € €

Horizon -             800.000     800.000     

TOTAAL RESERVE DOORONTW ONDERWIJS -             800.000     -             800.000     

De bestemmingsreserve Onderhoud is vooruitlopend op het grootonderhoudsplan van onderwijsgebouwen

gevormd.

Reserve onderwijsleerpakket 1.231.656  8.004         -             1.239.660  

Reserve automatisering 59.222       -             -             59.222       

Reserve Bapo 1.553.730  -             -             1.553.730  

Reserve Passend Onderwijs 952.704     -             -             952.704     

Reserve Bijzondere bekostiging 317.779     -             -             317.779     

Reserve plusscholen 113.119     65.550       -             178.669     

Reserve frictie 551.610     -             -             551.610     

Reserve onderhoud 1.950.118  193.801     -             2.143.919  

Reserve onderhoud -             800.000     -             800.000     

TOTAAL BESTEMMINGSRESERVE 6.729.938  1.067.355  -             7.797.293  
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Stichting HORIZON, ONDERWIJS

8.4.D3.3. SPECIFICATIE VOORZIENINGEN

PERSONEELSVOORZIENINGEN

Saldo Dotaties Onttrekkingen Saldo

01-01-2016 31-12-2016

Voorziening Spaarverlof € € € €

De Parkschool -             -             

Ambulante Dienst 29.467       29.467       -             

Horizon Bestuur -             -             

29.467       -             29.467       -             

Saldo Dotaties Onttrekkingen Saldo

01-01-2016 31-12-2016

Voorziening Jubileumuitkeringen € € € €

De Parkschool 71.875       9.520         9.998         71.398       

De Gelinckschool 45.906       -             7.642         38.264       

Het Bergse Veld 21.339       -             7.351         13.988       

Schreudercollege 47.704       30.106       1.650         76.160       

Instituut Mr. Schats 16.255       11.255       1.238         26.272       

203.079     50.881       27.877       226.082     

Saldo Dotaties Onttrekkingen Saldo

01-01-2016 31-12-2016

Voorziening Duurzame inzetbaarheid (57+) € € € €

De Parkschool 417.790     417.790     -             

De Gelinckschool 259.144     259.144     -             

Het Bergse Veld 136.785     136.785     -             

Schreudercollege 406.685     406.685     -             

Instituut Mr. Schats 126.906     126.906     -             

Ambulante Dienst 123.891     123.891     -             

Horizon Bestuur 31.393       31.393       -             

1.502.594  -             1.502.594  -             

Saldo Dotaties Onttrekkingen Saldo

01-01-2016 31-12-2016

Voorziening langdurig verzuim € € € €

Horizon Bestuur 267.954     60.026       327.980     

267.954     60.026       -             327.980     

OVERIGE VOORZIENINGEN

Saldo Dotaties Onttrekkingen Saldo

01-01-2016 31-12-2016

Voorziening Onderhoud € € € €

De Parkschool -             -             

De Gelinckschool -             -             

Het Bergse Veld -             -             

Schreudercollege -             -             

Instituut Mr. Schats -             -             

-             -             -             -             

PERSONEELSVOORZIENINGEN 2.003.094  110.907     1.559.938  554.062     

OVERIGE VOORZIENINGEN -             -             -             -             

TOTAAL VOORZIENINGEN 2.003.094  110.907     1.559.938  554.062     
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