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Jaarverslag Horizon 2017

Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2017 van Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs. Horizon biedt zowel
jeugdzorg als onderwijs en heeft conform de richtlijnen van het CIBG een jaarverslag dat bestaat uit het
bestuursverslag, de jaarrekening en de overige gegevens.
Voor Horizon was 2017 een bewogen jaar. De samenleving is veranderd, de vragen van cliënten, leerlingen en
gezinnen zijn veranderd en er is inmiddels een intensieve samenwerking met gemeenten en
samenwerkingsverbanden. Verandering binnen onze eigen gelederen is nodig om jeugdigen, ouders en
samenwerkingspartners efficiënt en op eigentijdse wijze te kunnen bedienen.
Horizon kreeg in 2017 te maken met aanbestedingen en dit had impact op hoe wij onze zorg organiseren.
Samenwerken met andere organisaties stond hierbij centraal. Een mooi voorbeeld is GO! voor jeugd. Horizon is
één van de acht specialisten binnen GO! voor jeugd die samenwerken met kleinere partijen in Alphen aan den
Rijn en Kaag en Braasem. Zo willen we schotten afbreken, samenwerken en vooral alle kinderen, jongeren en
gezinnen die het nodig hebben, jeugdhulp bieden.
Horizon en haar iHUB partners, Altra, De Opvoedpoli en De Nieuwe Kans, zien in 2017 ook veel mogelijkheden
in de samenwerking binnen iHUB. Op deze manier is het mogelijk om het beste te halen uit alle veranderingen in
de onderwijs- en de jeugdhulpsector. Dit betekent ook dat er binnen de vier organisaties veranderingen
plaatsvinden in 2017. Vanuit de inhoud en de praktijk van de samenwerking tussen de vier partners in de
alliantie bewegen we op natuurlijke wijze richting drie grote aandachtsgebieden: Onderwijs (Altra en Horizon),
Ambulante jeugdhulp en jeugd ggz (Opvoedpoli en Altra) en Specialistische zorg (Horizon en De Nieuwe Kans).
Om die beweging kracht bij te zetten is in mei 2017 een bestuurder onderwijs aangesteld: Mariëtte van
Leeuwen. Binnen iHUB neemt Mariëtte van Leeuwen het totale onderwijs van Altra en Horizon op zich,
waaronder ruim 36 scholen voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. De alliantie wil onderwijs
nog meer dan nu leidend laten zijn, in de samenwerking met de zorg binnen iHUB, maar ook extern zodat de
schoolgang van leerlingen niet doorbroken hoeft te worden wanneer zij een beroep moeten doen op jeugdhulp.
Perspectief voor ieder kind, thuiszittersaanpak, intensieve samenwerking met regulier onderwijs en innovatie en
ondernemerschap binnen het regulier onderwijs zijn onze speerpunten.
2017 stond voor Horizon ook in het teken van innovatie in de jeugdhulp. Specialistische jeugdhulp op tijd
inzetten verhoogt het effect en verkort de duur van de behandeling. Daarnaast pleit Horizon voor eigen
verantwoordelijkheid en eigen kracht van ouders. Dat is de reden dat de behandeling van het hele gezin steeds
belangrijker wordt. Door onze ervaring in het behandelen van gezinnen hebben we het gezin als uitgangspunt
genomen in de doorontwikkeling van de residentiële open en gesloten jeugdzorg. Die ontwikkelingen zetten we
door in 2018.
Om te blijven voldoen aan de ambitie om aan te sluiten bij de hulpvraag van jeugdigen en ouders, is het
belangrijk dat we jeugdigen en hun ouders centraal stellen. Daarom werken we binnen het iHUB ontwikkelplein
aan vernieuwing en verbetering van het jeugdhulp- en onderwijsaanbod, steeds weer vanuit het perspectief van
jeugdigen en hun ouders.

Krijnie Schotel, Mariëtte van Leeuwen 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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Horizon 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 Horizon een dochterstichting, de Stichting Horizon At Work; vanuit deze stichting worden de
activiteiten van de leerwerkbedrijven van Horizon uitgevoerd. De leerwerkbedrijven worden aangestuurd door de
onderwijssectoren van Horizon. De cijfers van de Stichting Horizon At Work zijn niet opgenomen in de cijfers van
Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs.
Sinds 2016 is Horizon onderdeel van iHUB, de holding waarin naast Horizon ook Altra, De Nieuwe Kans en De
Opvoedpoli participeren.

1.1.

Missie, visie en doelstelling

Missie
Iedereen wil iets bereiken, iedereen wil iets betekenen. Horizon helpt je om weer regisseur te worden van je
eigen bestaan. Horizon behandelt, begeleidt en ondersteunt jeugdigen en gezinnen bij positieve
gedragsverandering. Horizon 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
Horizon 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
Horizon 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 (beo en s2c) en specifieke ambulante zorg en
gezinsbehandelingen.
Horizon biedt speciaal onderwijs (SO en VSO) aan jeugdigen van 4 tot ca. 18 jaar met een cluster-4 indicatie of
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) 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 en
zorg gaan hand en hand in een integraal programma.
De behandeling en het onderwijs van Horizon 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. Horizon 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 transformatie, waarbij jeugdzorg organisaties een
stap naar voren zetten, zodat cliënten in hun eigen omgeving en binnen hun eigen context kunnen worden
voorzien van sector overstijgende hulp, wordt door ons omarmd. 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.
Horizon zoekt samen met de regio’s en gemeentes naar nieuwe werkwijzen en zorgvormen waarbij we de
transitie en de transformatie naar een ander zorgstelsel actief ondersteunen, stimuleren, en samen vormgeven.
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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 Horizon verwijzen wij naar de bijlage Kerngegevens accommodaties.

Jaarverslag Horizon 2017
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Inhoudelijke ontwikkelingen en kernprestaties

2.1.

Horizon Jeugdzorg in 2017

In 2017 was net als vorig jaar de transformatie van ons aanbod een belangrijk speerpunt. Wij hebben opnieuw
fors geïnvesteerd in de doorontwikkeling en vernieuwing van de jeugdzorg en het speciaal onderwijs. Wij werken
aan een toekomst waarin de zorg en het onderwijs optimaal functioneren in de keten. Er is tijd en energie
geïnvesteerd in de intensivering van onze samenwerking met de ketenpartners met wie we in de regio’s en in de
samenwerkingsverbanden optrekken.
In de zeventien regio’s waar wij jeugdhulp leveren, is enerzijds steeds gewerkt aan alternatieven voor de
residentiële zorg en anderzijds een pleidooi gehouden voor het positieve effect van residentiële interventies op
het gedrag van kinderen en jongeren bij korte, kordate en krachtige inzet daarvan als onderdeel van een zorgen onderwijsarrangement. Ook in 2017 hebben we uitdrukkelijk onze cliënten betrokken bij de ontwikkeling van
alternatieven. Want participatie houdt niet in dat hulpverleners de plannen bedenken en cliënten ze mee uit
mogen voeren; het gaat er juist om dat in een vroeg stadium de cliënt en zijn omgeving zelf eigenaar is of wordt
van de oplossing van zijn of haar problemen.
Bij de nieuwe verhoudingen die ontstaan zijn bij de inkoop van jeugdhulp door de gemeenten en regio’s, horen
nieuwe processen om de zakelijke kant goed vorm te geven. Horizon is in 2017 verder gegaan met de
herinrichting van de eigen organisatie om ervoor te zorgen dat elke regio en gemeente met zijn eigen beleid de
juiste aandacht krijgt.
In veel regio’s vonden aanbestedingen plaats; de meest in het oog springende daarvan was die van Rijnmond.
Daar is in de aanbesteding terug te zien dat er expliciet een keuze is gemaakt voor een afname van residentiële
bedden en een toename van intensief ambulant aanbod en pleegzorg. Opvallend is, dat er een knip is gemaakt
tussen regionaal en lokaal aan te besteden producten. De onderwijs-zorg arrangementen zijn lokaal ingezet. Het
fenomeen jeugdhulp toevoegen aan het onderwijs wordt thans in vrijwel alle regio’s omarmd en georganiseerd.
Als gevolg van de uitkomst van de diverse aanbestedingen is in 2017 een start gemaakt met het herinrichten
van onze locaties en zorgvormen. Dit proces loopt door in 2018. Als voorbereiding op een geregisseerde krimp
in Rijnmond op de residentiële bedden in de open jeugdzorg, is herinrichting de grootste uitdaging die eind 2017
op de bestuurstafel lag. Dit heeft onder andere geresulteerd in het besluit om één van locaties, het MKT
Oostvoorne, te sluiten voor opname van jonge jeugd tot 12 jaar en het herinrichten van onze andere residentiële
locaties. De positie die Horizon heeft in het jeugdzorglandschap is en blijft de expert op het gebied van
specialistische jeugdhulp, al dan niet in een getransformeerde vorm. We houden ons daarom continu bezig met
de vraag of we cliënten (lees kinderen/jeugdigen en hun ouders) daadwerkelijk helpen om meer grip en regie op
hun leven te krijgen en of we de gemeenten die ons daarvoor contracteren op de juiste manier bedienen.
Horizon kijkt daarom zelf heel kritisch naar het eigen aanbod voor jeugdigen. We zijn een actieve mede
ontwikkelaar aan de ontwikkeltafels in de diverse regio’s. We gebruiken deze gesprekken en de daaruit
voortkomende ingrijpende veranderingen om de doorgevoerde kortingen op het jeugdzorgbudget te kunnen
realiseren, maar ook om ruimte te creëren voor innovatie en transformatie.
Binnen het speciaal onderwijs is de toename van het aantal leerlingen ondanks de implementatie van het
passend onderwijs nog steeds niet gestopt. In het licht van de transformatie hebben wij daarom het integreren
van jeugdzorg en het onderwijs geïntensiveerd. Deze ontwikkeling is nog niet uitgekristalliseerd; met name de
specifieke gemeentelijke thema’s verdienen nog aandacht, bijvoorbeeld de thuiszittersproblematiek.

2.2.

Innovaties en ontwikkelingen

Horizon heeft een omvangrijk en vooral gemêleerd werkgebied. Enerzijds is er de dynamiek van de
plattelandsregio’s in Zuid-Holland waar we veel aanwas hebben van pleegouders. Anderzijds is er de
stadsproblematiek van o.a. Rotterdam met de typische vragen die daarbij horen. De gemeenten, veelal verenigd
in regio’s, zijn enthousiast over onze inzet van succesvolle alternatieven voor residentiële zorg. Duidelijk is dat
iedereen het erover eens is dat cliënten en hun ouders de regie zouden moeten hebben. Het lukt helaas nog niet
in alle gevallen om het behandelplan niet vóór de cliënt te maken maar vanaf het begin sámen met de cliënt. We
denken vaak dat we kind en ouders een prominente rol geven, maar we hebben nog een hele weg te gaan.
Jaarverslag Horizon 2017

7

Daarom hebben we in 2017 onder andere expertpanels met ouders verder uitgebouwd. En hebben we ingezet
op het trainen van ervaringsdeskundigen op onze locaties, samen met ExpEx. Ouders worden mede betrokken
bij pilots over innovaties in jeugdzorg en speciaal onderwijs op het ontwikkelplein. Hier leren we dat het echt een
doodlopende route is als wij de hulp bedenken voor cliënt en dan zeggen dat hij mee mag doen. Het
eigenaarschap bij de cliënt laten is een uitdaging, maar één die we vol aangaan. Horizon heeft vol ingestoken op
het verkennen van de netwerken van cliënten en we proberen kinderen zoveel mogelijk binnen hun bekende
netwerk te plaatsen, in plaats van of in vervolg op de behandeling bij Horizon.
Ook verwijzers zullen hierin hun veranderende rol moeten gaan pakken. Om onze werkwijze en de
mogelijkheden die er zijn voor kinderen goed bekend te maken, dragen wij actief bij aan de vele en verschillende
ontwikkeltafels zodat we nieuwe ontwikkelingen en zorgvormen kunnen introduceren en implementeren. De
regio’s verschillen in de wijze waarop zij hier vorm aan geven. Onze rol is om niet de structuur van een regio en
de bedrijfsvoering centraal te stellen, maar de echte omslag naar de cliënt als eigenaar van zijn eigen
veranderingsproces te bewerkstelligen.
Horizon heeft bij driekwart van de aanmeldingen voor jeugdhulp te maken met de Jeugdbescherming en veel
minder met de vrijwillige zaken in de wijk- en jeugdteams. Gezien de aard van onze diensten is dat niet
verbazingwekkend. Toch is er in onze optiek wel een verbeterslag te maken door de pleegzorg eerder in het
proces, dus via de wijkteams, in te zetten. Dat lukte in 2017 al veel beter dan in de jaren daarvoor. Het succes
van onze gezinsbehandelingen heeft een enorme impact gehad op onze partners in de keten; we hebben laten
zien dat deze zorgvorm van grote waarde is, voordat er aan een uithuisplaatsing wordt gedacht.
In 2017 hebben wij, om budget technische redenen, afscheid genomen van onze Projectgezinnen. Wij vinden dit
nog steeds een zeer waardevolle zorgvorm en hebben daarom de samenwerking gezocht met Gezinshuis.com.
Dit is een franchise concept waarbij de gezinnen zelfstandig ondernemer zijn; een aantal van onze
Projectgezinnen is overgestapt naar Gezinshuis.com.
Het afgelopen jaar zijn we gestart met Gezin Totaal. Dit is een doorontwikkeling van de open residentiële
jeugdzorg van Horizon. Zoals de naam al zegt, richt de behandeling zich op het complete gezin. Gezin Totaal is
een intensief behandelend traject dat snel perspectief biedt aan ouders en kinderen. Uniek is dat Gezin Totaal
de kans biedt om kind en/of ouders tijdelijk op te nemen zodat het gezin op adem kan komen. Een ‘tijdelijk time
out’ is soms zeer gewenst. Vanuit die situatie wordt gezamenlijk onderzocht en besloten wat het gezin nodig
heeft om weer snel en zelfstandig in de eigen leefomgeving te functioneren. Gezin Totaal is als concept
succesvol als het kind weer thuis woont of wanneer het kind een duurzaam alternatief heeft waarbij contact met
de ouders op een gezamenlijk gekozen manier gerealiseerd is. Gezin Totaal wordt momenteel methodisch
beschreven door JSO. De methode is volop in ontwikkeling binnen Horizon en professionals werken samen met
ouders aan nieuwe manieren om gezinnen te behandelen.
Het component jeugdzorg toevoegen aan het speciaal onderwijs, zoals wij al enige tijd doen in de zogenaamde
BeO (Behandel en Onderwijs) groepen, blijkt een solide concept en er is ons gevraagd om uitbreiding. Dat is de
reden dat er ook in het VSO gestart is met het toevoegen van jeugdhulp en jeugd GGZ aan het onderwijs.
Medio 2017 zijn we in Rotterdam Hoogvliet gestart met School2Care, een concept dat ontwikkeld is door onze
iHUB partner Altra in Amsterdam. Op School2Care De Vliet maken Rotterdamse jongeren van 12 tot 18 jaar een
nieuwe start. School2Care is een school met een vernieuwende aanpak voor jongeren die thuis, op school en in
de vrije tijd ernstige problemen hebben. We willen voorkomen dat deze jongeren verder afglijden en we werken
samen met hen aan een positief toekomstperspectief. Door middel van intensieve begeleiding, van 8 tot 8, en
zorg op maat willen we op deze manier een uithuisplaatsing of thuiszittersproblematiek te voorkomen Daarnaast
is er op School2Care plek voor jongeren die momenteel in een gesloten setting (JeugdzorgPlus of justitiële
jeugdinrichting) verblijven of hebben verbleven. Door middel van onze wrap-around-care aanpak en intensieve
zorg op verschillende leefgebieden, verbinden we de jongeren weer met de maatschappij, geven we hen het
gevoel dat ze ertoe doen en laten we hen ervaren wat ze kunnen. Centraal in de aanpak van School2Care is de
coach, die zowel hulpverlener als docent is. De leerlingen volgen lessen in een kleine klas, totdat ze terug
kunnen naar hun oude of een andere school of een plek op de arbeidsmarkt. De coach ondersteunt ook hun
ouders/verzorgers, zodat er thuis meer rust komt. Verder stimuleert School2Care De Vliet leerlingen om in hun
vrije tijd positieve bezigheden te vinden, bijvoorbeeld sporten of een bijbaantje.
Meer regie bij ouders en jeugdigen, minder denken vanuit de organisatie en de focus op de klik tussen
hulpverlener en cliënt. Dat is waar JouwZorg, het alternatieve methodiek binnen de JeugdzorgPlus, in 2017 mee
heeft geëxperimenteerd op Horizonlocaties De Vaart en Midgaard. We hebben dit in nauwe samenwerking met
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JSO gedaan. JouwZorg is bedacht en ontwikkeld op het iHUB Ontwikkelplein. Met JouwZorg willen we gesloten
jeugdhulp echt anders aanpakken. Het is een experiment om te kijken of we jongeren (die nu vanuit een crisis
worden behandeld binnen de gesloten jeugdzorg) door het betrekken van het eigen gezin en de omgeving, snel
weer terug naar huis kunnen laten gaan. Dat is dus de zoektocht: wat is nodig om de jeugdige zo kort mogelijk
achter een gesloten deur te houden. Het concept is dat je als JeugdzorgPlus instelling alleen fungeert als crisis
stabilisator en dat je vervolgens samen met ouders en kinderen een beslissing neemt over het vervolg van de
behandeling, samen met een JIM (Jouw Ingebrachte Mentor). Ouders en jongeren, die middels een
spoedprocedure (dus vanuit een crisis) in de gesloten jeugdzorg worden geplaatst, krijgen zo snel als mogelijk
na plaatsing de regie om zelf mee te bepalen welke alternatieve zorg beter gegeven kan worden in plaats van
een behandeling in een gesloten instelling. We noemen dat Shared Decision Making. In JouwZorg beslist het
gezin mee in wat nodig is, wordt een professional gekoppeld die een ’klik’ heeft en wordt het gezin bijeen
gehouden en wordt de behandeling vooral thuis gerealiseerd. Het gewenste resultaat van JouwZorg is een
zelfredzaam systeem met een sociaal netwerk en, zo nodig, adequate toegang tot ambulante en lokaal
beschikbare vormen van (gespecialiseerde) zorg. De regie van de ouders en jeugdige(n) moet zijn versterkt, de
eigen kracht weer gevonden. JSO volgt het experiment en ondersteunt bij de beschrijving van het werkproces en
de theoretische onderbouwing van deze innovatieve methode.
Ook het thema radicalisering en polarisering is door Horizon opgepakt. De jongeren die bij Horizon zorg en
onderwijs ontvangen behoren tot een relatief kwetsbare doelgroep. Mediawijsheid, beïnvloeding door
leeftijdgenoten, omgaan met achterstelling en achterstand, identiteitsontwikkeling en een positief zelfbeeld zijn
standaard aandachtspunten binnen onze zorg en onderwijs.
Horizon zet actief in op het herkennen van polarisering en radicalisering omdat deze thema’s risicofactoren zijn
voor het ingaan van een radicaliseringsproces. Om deze ontwikkeling bij jongeren op tijd te signaleren en
constructief om te buigen heeft Horizon medewerkers die getraind zijn op het herkennen van polarisering en
radicalisering. Deze aandachtfunctionarissen zijn geschoold in de Terra Toolkit. En ze onderhouden een lokaal
netwerk. Zodat ze snel contact kunnen opnemen als ze vermoeden dat een jongere radicaliseert en hun zorgen
kunnen delen en staven. Hierbij maken ze gebruik van de landelijke werkwijze ‘delen van informatie bij mogelijke
radicalisering’.
Daarnaast zijn wij aangesloten bij het Landelijk Netwerk Preventie Radicalisering en bij het JEP (Platform Jeugd
preventie van Extremisme en Polarisatie). We hebben onder andere meegewerkt aan de doorontwikkeling van
de infographic triggerfactoren van de Expertise unit Sociale Stabiliteit, dat gebaseerd is op het werk van
prominente Nederlandse onderzoekers. Triggerfactoren zijn concrete gebeurtenissen die het proces van
radicalisering in gang zetten of versnellen. Zoals problemen thuis, ontslag of schooluitval of het overlijden van
een dierbare. De infographic maakt voor medewerkers in verschillende domeinen duidelijk hoe deze factoren
werken. En hoe je zelf daarop de juiste begeleiding geeft of inzet pleegt.
Voor de behandeling van jeugdigen die (dreigen te) radicaliseren heeft Horizon Jeugdzorg een specialistisch
behandelaanbod ontwikkeld. Bovenop hun bestaande specialisatie zijn medewerkers getraind in
identiteitsontwikkeling, cultuursensitiviteit en traumasensitiviteit specifiek gelinkt aan een radicaliseringsproces.
Onze gedragsdeskundigen werken samen met onder andere het landelijk familiesteunpunt om zorg op maat,
ook in de thuissituatie van de jeugdigen te kunnen bieden. Daarnaast onderhouden wij bij specifieke casuïstiek
contact met de Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdbescherming en de lokale gemeentelijke veiligheid- of
casus overleggen. Wij bieden voor zowel jeugdigen uit de vluchtelingen keten als Nederlandse jongeren onze
expertise aan. Deze richt zich op zowel links extremistische, rechts extremistische als religieuze radicalisering.
Overkoepelend doel van onze zorg is om verdere radicalisering richting extremistisch geweld te voorkomen, en
om de jeugdige weer echt in contact te laten treden met mensen met minder extreme overtuigingen. Voor uit het
IS kalifaat terugkerende jongeren is een specifiek observatie- en behandelaanbod opgesteld gericht op een zo
goed als mogelijke opvang en verwerking, maar ook screening en duiding van veiligheidsrisico’s. Dit in
samenwerking met het Landelijk Adviesteam dat hiervoor is opgericht.
Het expertpanel van ouders binnen Horizon is in 2017 verder uitgebreid met expertpanel 18- voor jongeren die
bij Horizon worden behandeld of les volgen. De ouders zijn in 2017 ook betrokken bij pilots en thema’s op het
ontwikkelplein. Ook is het ouderpanel pleegzorg opgericht, waar ouders met een kind in pleegzorg meedenken
over het beleid en de werkwijze van Horizon. Daarnaast wordt samengewerkt met ExpEx, een organisatie die
jeugdigen traint als ervaringsdeskundige. Bij Horizon zijn jongeren van Rijnhove als ExpEx getraind en ingezet
als ervaringsdeskundige.
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Vorig jaar constateerden wij dat in pleegzorg de (complexiteit van de) problematiek van de aangemelde
jeugdigen en de risico’s die hiermee gepaard gaan, was toegenomen. Hierop hebben wij geanticipeerd door
Pleegzorg op Maat in het leven te roepen. Een innovatie oplossing waarbij pleegouders ondersteuning kunnen
krijgen van een pedagogisch medewerker of ontlast kunnen worden, waarbij pleegkinderen om het weekend
elders worden opgevangen.
Ook de gezinsbehandeling heeft een ontwikkeling doorgemaakt. Horizon ziet in gezinsbehandeling een
effectieve vorm van jeugdhulp, daarom is samen met JSO de methodiek beschreven in 2017.

2.3.

Bezetting, instroom en uitstroom

De transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten heeft er voor Horizon toe geleid dat onze subsidie en dus
bekostiging sinds enkele jaren 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. Vanaf 2015 heeft Horizon de productie
periodiek in elke regio in beeld gebracht en besproken met de regio’s in het zogenaamde cockpit overleg. Niet
alleen onszelf maar ook de regio’s konden we op deze wijze inzicht bieden in de hoeveelheid productie per
zorgproduct en dat geeft handvatten om te sturen. We hebben in 2017 efficiënter kunnen sturen doordat we
meer kennis hebben gekregen over de criteria die de regio’s hanteren, de werkwijzen die zij voorstellen inzake
overproductie en het onderlinge vertrouwen en de samenwerking die moest groeien.
In de organisatie leerden we dat in de nieuwe situatie van na de transitie de bedrijfsvoering van veel groter
belang is geworden om met alle regio’s en gemeenten in overeenstemming te komen over geleverde productie
en de financiering en betaling daarvan.
We hebben een zogenaamd muteerders team in de jeugdzorg ingericht waarmee we alle informatie die nodig is
voor het opstellen van een factuur bij een beperkt team van personen beleggen. De behoefte ontstaat om een
dergelijk team ook in te richten voor het onderwijs om strakker te kunnen sturen op de financiën.
Hieronder volgt een overzicht van de kwantitatieve gegevens rondom de door Horizon geleverde jeugdhulp.

Bezetting, instroom, uitstroom
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Totaal aantal jeugdigen in zorg bij Horizon in 2017
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Zoals eerder beschreven heeft Horizon fors geïnvesteerd in de doorontwikkeling en vernieuwing van de
jeugdzorg en het speciaal onderwijs. Dit komt vooral tot uiting in de vorm van gezinsgerichte interventies. We
zien in het jaar 2017 dan ook een sterke toename van het aantal cliënten dat behandeld wordt met behulp van
deze interventies. Horizon heeft dan ook gekozen voor uitbreiding van de capaciteit.
Wegens de druk die nog steeds aanhoudt op de residentiële bedden hebben we voor de gesloten jeugdzorg
innovatieve producten ontwikkeld. Het effect hiervan op de instroom zien we terug in het vierde kwartaal. De
instroom in de JeugdzorgPlus loopt terug, dit is te relateren aan de opening van School2Care. Dit onderwijszorg-arrangement heeft als doel een alternatief te bieden voor de gesloten jeugdzorg. Om ook de doorstroom in
de JeugdzorgPlus te bevorderen (het verkorten van trajecten) is JouwZorg ontwikkeld. Een methode waarbij de
JIM (Jouw Ingebrachte Mentor) centraal staat.
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gemeente x

Uitstroom aantal jeugdigen per zorgvariant in 2017
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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 Horizon. Om de communicatie de juiste inhoud en richting
te geven heeft Horizon een afdeling marketing en communicatie en een verkoopteam met twee
accountmanagers. Horizon heeft 166 verschillende financiers voor 2017 (onderaannemers, lokale inkoop
gemeentes en ingekochte zorg door regio’s).
Werkelijk heeft dit betrekking op 156 gemeenten. De overige afnemers zijn onderaannemers.

Marketing & Communicatie
In 2016 zagen we op communicatiegebied al een verschuiving van zenden van informatie vanuit de organisatie
naar het uitvragen van de behoefte. Zowel op het gebied van cliënten en ouders als verwijzers en financiers.
Opdrachtgevers willen zien wat behandeling of onderwijs oplevert voor een kind of een gezin. Daarop is de
communicatiestrategie aangepast. In 2017 ligt de focus op uitvraag (customer journey) zowel intern als extern.
We peilen de behoefte van een cliënt, verwijzer of financier en passen onze communicatie hierop aan. We gaan
veel meer de dialoog aan met ouders en cliënten, zowel offline als online en we nodigen verwijzers uit op onze
locaties om met hen in gesprek te gaan, samen met ouders en jeugdigen. Daarnaast betrekken we ouders veel
meer in externe overleggen en bijeenkomsten gericht op jeugdzorg of speciaal onderwijs. We geven hen het
podium om hun verhaal te vertellen, zodat hier ook iets mee gedaan wordt.

Innovatie
De innovatie van jeugdhulp staat centraal. Horizon werkt intensief samen binnen iHUB met Altra, De Opvoedpoli
en De Nieuwe Kans. Samen wordt gekeken wat er gezamenlijk kan worden aangeboden en waar we elkaar
kunnen versterken, op het gebied van onderwijs, onderzoek en jeugdhulp. Dit betekent ook dat er behalve vanuit
Horizon, ook vanuit het iHUB ontwikkelplein gecommuniceerd wordt. Horizonmedewerkers doen mee aan pilots
die worden georganiseerd op 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. Het iHUB ontwikkelplein is ook het online platform waar we
ouders van Horizon een podium geven als expert. Zij gaan vanuit hun ervaring het gesprek aan met andere
ouders.

Informatie voor medewerkers
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 Horizon ervaren, iets wat invloed heeft op de reputatie van Horizon. En uiteindelijk
ook op de resultaten van Horizon 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. SharePoint is de plek waar medewerkers de
dialoog aan kunnen gaan met elkaar. In 2017 ligt de focus op de eigen medewerkers binnen Horizon, maar in
2018 zal de focus liggen op communicatie tussen medewerkers van de verschillende organisaties onderling. In
2017 is er ook een start gemaakt met een digitaal platform waar medewerkers de methodiek van Hestia en
gezinsbehandeling kunnen terugvinden. Dit wordt in 2018 verder uitgerold.

Ouders en jeugdigen als ambassadeurs
In 2017 bouwen we intensief verder aan communicatie vanuit verschillende expertpanels en
ervaringsdeskundigen. We zetten hen in 2017 nog meer in tijdens externe bijeenkomsten van organisaties en
gemeenten en we worden meerdere malen gevraagd door andere organisaties om mee te denken over hoe zij
ouders en jeugdigen een stem in hun organisatie kunnen geven. Daarnaast profileren de expertpanelouders zich
online, op social media, door vanuit hun eigen ervaring andere ouders te helpen met tips en advies. Richting
2018 maken we steeds meer de beweging om de ouders ook intern steeds meer te laten meedenken op locatie.
Dit krijgt in 2018 meer vaste vorm.
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3.2.

Samenwerkingsrelaties

iHUB
Binnen iHUB werkt Horizon intensief samen met Altra, Opvoedpoli en De Nieuwe Kans aan het vormgeven van
onze maatschappelijke doelen. De samenwerking met de Opvoedpoli is vooral zichtbaar in gezamenlijke
trajecten voor jongeren die uitstromen uit onze open of gesloten residentiële zorg en weer terug gaan naar hun
eigen omgeving. De samenwerking met Altra laat zich vooral zien in de ambulante jeugdhulp in Amsterdam,
samen met de Opvoedpoli. En door de inzet van School2Care, ontwikkeld door Altra en ingezet bij Horizon.
Omgekeerd kunnen cliënten van Altra en de Opvoedpoli gebruik maken van de specialistische ambulante en
residentiële programma’s van Horizon. Verder hebben Horizon Onderwijs en Altra Onderwijs inmiddels dezelfde
bestuurder, waardoor steeds meer gebruik gemaakt wordt van elkaars expertise. In het afgelopen jaar zijn de
voorbereidingen getroffen voor het realiseren van een gezamenlijk servicecentrum voor de bedrijfsvoering. In
hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op deze samenwerking en de gezamenlijke projecten op het iHUB
Ontwikkelplein.
Gemeenten
In het afgelopen jaar zijn onze contacten met diverse gemeenten en transitieregio’s verder geïntensiveerd.
Gemeenten hebben hun nieuwe rol als opdrachtgever van o.a. de jeugdzorg verder vorm gegeven. In de
meeste gemeenten is het een vertrouwd beeld dat de wijkteams of sociale teams het aanspreekpunt voor
gezinnen en jeugdigen zijn die hulp nodig hebben. In meerder regio’s vond in 2017 een aanbesteding plaats.
Vanuit ons verkoopteam en onze bestuurders hebben wij periodiek met de regio’s en de gemeente overleg over
de inhoudelijke en financiële resultaten van onze dienstverlening en over de voortgang in de transformatie.
Jeugdbescherming
Een belangrijke samenwerkingspartner in het veld van de jeugdzorg en zeker van Horizon met zijn specifieke
cliënt profiel, is de Jeugdbescherming (de GI Gecertificeerde Instellingen). De samenwerking is op veel fronten
goed en vooral zeer intensief te noemen. Gezamenlijk wordt voortdurend gezocht naar passende vormen om
cliënten te motiveren en begeleiden. Thema voor Horizon is, dat vooral het gezin wordt behandeld en niet het
kind alleen, teneinde weer draagkracht in de thuissituatie te realiseren. De intercedenten van Horizon 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. Thema
veiligheid is een belangrijk issue, ook in de veranderende wereld waarin het informele netwerk van cliënten meer
en meer worden aangesproken om van betekenis te zijn als een cliënt problemen ervaart en hulp nodig heeft.

GO! voor Jeugd
In 2017 is de jeugdhulp in Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem voor de periode 2018-2021 bij GO! voor
jeugd belegd, het samenwerkingsverband waar Horizon deel van uitmaakt. GO! Voor jeugd wil schotten
afbreken, samenwerken en vooral alle kinderen, jongeren en gezinnen die het nodig hebben jeugdhulp bieden.
GO! voor jeugd wordt gevormd door specialisten van Cardea, Curium-LUMC, Gemiva-SVG Groep, Horizon
Jeugdzorg en Onderwijs, Ipse de Bruggen, Kwadraad Maatschappelijk Werk, De Opvoedpoli en Prodeba. Zij
werken samen met diverse kleinere, lokale therapeuten en organisaties, die ook lokaal gevestigd zijn. GO! voor
jeugd werkt in opdracht van de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem.

JSO
Eind 2016 werd een intensieve samenwerking tussen JSO en Horizon gestart. JSO ondersteunt Horizon in
onderzoek naar de methodiek en het beschrijven van vier projecten: de gezinsbehandeling met de focus op de
onderscheidende meerwaarde voor gezinnen; de methodiek beschrijvingen van Hestia, JouwZorg en Gezin
Totaal, methodieken die gezamenlijke geïnformeerde besluitvorming centraal stellen. In 2017 is de methode
voor gezinsbehandeling in Harreveld beschreven als evidence based methode en aan het NJI voorgelegd ter
beoordeling. Dit geldt ook voor de methodiek beschrijving van Hestia, deze wordt in 2018 aan het NJI
voorgelegd ter beoordeling.
Jeugd GGZ
Een goede samenwerkingspartner is de kinder- en jeugdpsychiatrie (jeugd ggz). Horizon werkt met Yulius
samen in de Horizon Yulius Autismegroep. Verder heeft Horizon 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
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van de Jutters en/of Yulius. Meer en meer wordt daar waar mogelijk, bijvoorbeeld in onderaannemer schap, de
Opvoedpoli geraadpleegd voor de specifieke (Jeugd )GGZ kennis.
Horizon ‘t 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. Verder heeft de locatie samenwerking met Lindenhout voor
begeleiding van gezinnen, met st. Lichtenvoorde, de OGH en Hoenderloo groep en is er een goede
samenwerking met JB Gelderland.
Horizon Rijnhove heeft een samenwerking met GGZ Rivierduinen. Gezien de gunning aan consortium Go! voor
Jeugd in Alphen aan den Rijn is begonnen met intensivering van de relatie met de Opvoedpoli. Een psychiater
van de Opvoedpoli houdt spreekuur op locatie en er kan medicatiecontrole plaatsvinden, consultatie door een
gedragswetenschapper of een aanvraag tot nader onderzoek. Daarnaast heeft Rijnhove een goede
samenwerkingsrelatie met de Brijder Jeugd rondom verslaving in de brede zin. Zowel op preventief gebied als
op behandelvlak zijn er diverse contacten en dan zowel op individueel als op groepsniveau.

ExpEx
Na aanleiding van een iHUB Pilot omgaan met zorgmijders heeft Rijnhove samen met het JSO het afgelopen
jaar een 8tal jongeren getraind in het worden van ExpEx. Dit zijn ervaringsdeskundigen die ingezet worden om
de hulpverlening te versterken bv als maatje van een jongere, als adviseur van een team of het management.

Hestia en Midgaard
In 2017 is de samenwerking met Curium op locatie De Vaart gecontinueerd. Ook na de verhuizing in april 2017
van 54 jongeren richting Midgaard in Den Haag is deze samenwerking op De vaart gehandhaafd.
De samenwerking was gericht op de inhuur van de psychiater, DGT therapie en MDFT trajecten.
Ook is De Opvoedpoli betrokken geweest bij verschillende jeugdigen en hun systeem op zowel De Vaart, Hestia
als de nieuwe locatie Midgaard in Den Haag. Op Hestia en Midgaard zijn psychiaters van De Opvoedpoli op
locatie om jongeren op spreekuur te behandelen. Ook verlopen er veel trauma-therapieën via De Opvoedpoli.
Daarnaast werken we samen met De Brijder Stichting. Zij zijn een dagdeel op De Vaart en op Midgaard om
jongeren met verslavingsproblematiek te helpen. Tevens is er op Midgaard, te Den Haag een samenwerking met
De Waag opgestart.

Trajecten
Horizon Rijnhove werkt nauw samen met Cardea Jeugdzorg, TriviumLindenhof en StekJeugdzorg in het project,
Participeren kun je leren.

Onderaannemers
In de diverse contracten met de regio’s is ruimte voor onderaannemerschap. Horizon werkte ook in 2017
intensief samen met de stichting Méreo Merite voor de specialistische behandeling van gezinnen.

BMC
In 2017 is het gezamenlijke traineeprogramma van BMC voortgezet. Dit programma werd in 2016 opgezet als
antwoord op de vraag om een vernieuwende visie op de werkomgeving, inrichting en processturing die bij de
decentralisaties binnen het sociaal domein ontstond. De meerwaarde voor Horizon, 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 Horizon, De Opvoedpoli,
De Nieuwe Kans of Altra. Hier worden zij ingezet op diverse bedrijfsvoering projecten en financiële opdrachten.
Pleegzorg Nederland
Een onderdeel van de branche organisatie Jeugdzorg Nederland, is een samenwerkingsverband van 28
organisaties die pleegzorg aanbieden. Horizon, biedt verschillende vormen van pleegzorg aan samen met
andere actieve pleegzorgaanbieders in Zuid-Holland. Samen geven zij kinderen die (tijdelijk) niet bij hun ouders
kunnen wonen een thuis.
Horizon heeft de keuze gemaakt een verregaande samenwerking aan te gaan met SafeWings: een
vrijwilligersorganisatie die pleegouders ondersteunt, erkenning en verlichting biedt en pleegouders samen
brengt.
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Onderwijs
Schakenbosch is een JeugdzorgPlus voorziening in Leidschendam voor jongeren met een licht verstandelijke
beperking en ernstige gedragsproblemen. Op het terrein van Schakenbosch heeft Horizon een school gebouwd:
het Schakenbosch College. Sinds 2013 verzorgt Horizon hier lessen voor zo’n 100 leerlingen.
Horizon heeft een samenwerkingsovereenkomst met Cardea te Alphen aan den Rijn voor het verzorgen van SO
onderwijs aan de kinderen van de dagbehandeling. Horizon doet dit samen met SBO OpMaat, dat in hetzelfde
gebouw gevestigd is. Daarnaast werkt Horizon 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.

Rijnvicus
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 Leiden
Het expertisecentrum Jeugd van de Hogeschool Leiden is nauw verbonden met Horizon. Het expertisecentrum
voert de leef-, leer- en werkklimaatonderzoeken uit op alle Horizon onderwijs en zorg locaties; de ruggengraat
van het Horizon kwaliteitssysteem. Bovendien bekostigen ze een dag per week een lector Transformaties in de
zorg voor jeugd, waardoor op onderzoek intensief wordt samengewerkt.

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

3.3.

Economische meerwaarde

De economische meerwaarde van Horizon 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 jeugdzorgen 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 Horizon 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 Horizon
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 Horizon rekening
met ‘groene alternatieven’, daar waar de kostenaspecten dit toestaan. Bij de vertaling hiervan naar de dagelijkse
praktijk richt Horizon zich op vier thema’s: afvalscheiding en recycling, energiebesparende maatregelen,
duurzaam inkopen en duurzaam huisvesten en bouwen.
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3.5.

Maatschappelijke doelen

Sidekicks
Horizon werkt met ‘sidekicks’. Dit zijn vrijwilligers die zich inzetten voor een jeugdige die verblijft op een
zorglocatie of in een pleeggezin van Horizon. 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 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. Horizon verzorgt de werving, selectie en matching van sidekick en jeugdige.

Suriname
Horizon is al een aantal jaar betrokken bij de ontwikkeling van het speciaal onderwijs in Suriname. Horizon 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. Horizon 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 Horizon in het opzetten
van pilots t.b.v. arbeidstoeleiding, bijvoorbeeld een autowerkplaats, schilder- en timmerbedrijf,
groen/tuinvoorziening en schoonheidssalon/nagelstudio. Horizon ondersteunt bij het beschrijven van de
leerlijnen, deskundigheidsbevordering geven aan docenten en expertise leveren op het gebied van didactiek,
gedragsproblemen en gedragsstoornissen. Met een aantal VSO scholen in Paramaribo wordt gewerkt aan de
ontwikkeling en praktische opzet van leerlijnen voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs, waarbij nadrukkelijk ook
het bedrijfsleven betrokken wordt. In Nickerie ondersteunen wij docenten in het basisonderwijs bij de omgang
met zorgleerlingen met gedragsproblemen en geven wij trainingen om de vaardigheden om met deze problemen
om te gaan, te vergroten. Daarmee wordt de schooluitval van zorgleerlingen gereduceerd.

Sint Maarten
Horizon 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. Horizon levert kennis
en expertise op het gebied van jongeren in een justitiële omgeving en JeugdzorgPlus instelling. 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 ook gevraagd mee te kijken naar de ontwikkeling van
het speciaal onderwijs. Door de verwoestende orkaan op Sint Maarten heeft de ondersteuning in 2017 vrijwel stil
gelegen, maar we hopen dit in 2018 weer op te pakken.

Balkan
Horizon 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 Horizon worden mede gefaciliteerd door Stichting Gereformeerd Burgerweeshuis
van Rotterdam en Stichting Steunfonds De Dreef.
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Stichting iHUB
Cliënten, leerlingen en hun ouders nog betere zorg en/of onderwijs bieden, passend bij hun leefwereld en de
veranderende samenleving, dat was en is de drijfveer voor Altra, De Opvoedpoli, Horizon en De Nieuwe Kans
om een verregaande samenwerking aan te gaan. De wereld om ons heen verandert in een rap tempo en de
hulp-, zorg- en onderwijsvragen die ons gesteld worden veranderen mee. De complexiteit van de vraagstukken
waarmee wij te maken hebben neemt toe, zorg- en onderwijsinhoudelijk, maar ook organisatorische
vraagstukken spelen steeds vaker een rol, want; hoe kunnen we de juiste hulp en het beste onderwijs bieden
binnen de mogelijkheden die we in de veranderende context hebben?
Ingegeven door de decentralisatie en het passend onderwijs hebben we te maken met bezuinigingen.
Gemeenten en samenwerkingsverbanden hebben minder budget, dit vertaalt zich naar minder inkomsten bij
gelijkblijvende of zelfs toenemende prestatie-eisen. Inzicht in de maatschappelijke thema’s rondom jeugd is
nodig om de positie van onze organisaties daarin te bepalen en om het juiste aanbod te creëren. Vanuit de
gemeenten komt er steeds meer druk te liggen op prestaties en aantoonbare maatschappelijke effecten. Ook
vragen zij om bewijsbare resultaten gebaseerd op criteria die door de gemeente zelf of per zorgregio bepaald
zijn. Productinnovatie en het gebruik van moderne technologieën worden steeds vaker als harde eis gesteld
door gemeenten. Flexibiliteit om in te kunnen spelen op de veranderende wensen (en eisen) van onze financiers
is essentieel om de samenwerkingsrelatie te verkrijgen en te behouden.
Om binnen deze context onze inhoudelijke opdrachten uit te kunnen blijven voeren, zagen Horizon, Altra, de
Opvoedpoli en De Nieuwe Kans de noodzaak voor een verregaande samenwerking.
Met de samenwerking willen wij met iHUB een aantal doelen realiseren:
Een effectief en efficiënt integraal aanbod voor jeugdzorg en speciaal onderwijs zodat deze elkaar kunnen
versterken in het belang van cliënten, leerlingen en hun ouders. Het in samenspraak met cliënten,
leerlingen en hun ouders ontwikkelen en aanbieden van zorg- en/of onderwijsarrangementen op een wijze
die aansluit bij de actuele maatschappelijke ontwikkelingen.
Meer innovatie en productontwikkeling in samenspraak met cliënten, leerlingen en ouders, met als doel hen
nog beter dan nu voor te bereiden op zelfstandige deelname aan de maatschappij en invulling te geven aan
de vragen en opdrachten van gemeenten en samenwerkingsverbanden.
Ontwikkelen richting excellent werkgeverschap, resulterend in energieke, gemotiveerde medewerkers, een
afnemend verloop en laag ziekteverzuim.
Ontwikkelen van meer marktgerichtheid met als doel het verbeteren van de commerciële slagkracht
resulterend in commercieel succes voor de organisaties.
Realiseren van noodzakelijke bezuinigingen om financieel gezond te zijn
Ontwikkelen van een excellent presterende organisatie, door significante efficiëntie(winst) en effectiviteit in
de organisaties, zich mede vertalend in een (ook in de toekomst) concurrerende prijszetting.
Een organisatie creëren die de risico’s aankan die samenhangen met de verwachte externe ontwikkelingen
en die de juiste maatregelen neemt ten aanzien van de risico’s in de bedrijfsvoering waardoor de
continuïteit van de dienstverlening beter geborgd is.
Het effect van de hiervoor genoemde punten moet resulteren in tastbare voordelen voor de bestaande en/of
de toekomstige cliënten/leerlingen en financiers.
De naam iHUB is voortgekomen uit de ambitie om een open, flexibele, op samenwerkingsgerichte
netwerkorganisatie te vormen met elkaar. Een zogeheten hub.
De i staat voor inspiratie; iHUB boeit, raakt en laat mensen in beweging komen voor een samenleving waarin
iedereen op een prettige, zelfstandige wijze kan deelnemen.
Na inspiratie komt innovatie: samen met cliënten, leerlingen, ouders, financiers, wetenschappers, ondernemers
en alle andere geïnteresseerden werkt iHUB op het Ontwikkelplein aan de ontwikkeling en vernieuwing van het
zorg- en onderwijslandschap.
Op inspiratie en innovatie volgt impact. iHUB weet wat er speelt in de samenleving, welke behoeften onze
cliënten, leerlingen, ouders en samenwerkingspartners hebben en draagt bij aan het vervullen van deze
behoeften vanuit onze expertise. We zijn daarbij resultaatgericht en bieden oplossingen die een dusdanige
impact hebben dat de kansen en kwaliteit van leven van onze cliënten, leerlingen en hun ouders toenemen.
Wij zien het als onze taak om de belangen van cliënten, leerlingen en hun ouders te behartigen in de
toenemende complexiteit en bureaucratie. Binnen iHUB willen we meer klantgerichtheid ontwikkelen. Met dit
voor ogen is de iHUB visie geformuleerd: “cliënten in de lead: iHUB inspireert ouders en jongeren om te helpen
de jeugdhulp en het onderwijs in Nederland anders vorm te geven”. Want wie kent beter dan zijzelf hun
leefomgeving, hun worsteling, maar ook hun dromen en wat er nodig is om die bereikbaar te maken.

Jaarverslag Horizon 2017

17

Om de visie te kunnen vertalen naar ons handelen zijn leidende principes geformuleerd. De werkmaatschappijen
werken aan het operationaliseren van deze principes binnen hun primaire proces, op hun eigen wijze, waarmee
hun identiteit en werkwijze behouden blijft.
De leidende principes zijn:
1.
Client in de lead: de cliënt is je grootste informatie- en inspiratiebron.
2.
Vermindering van de bureaucratie, meer aandacht voor het primaire proces.
3.
Flexibilisering: meer handelingsruimte voor teams en professionals.
4.
Open en transparant: co-creatie en informatie delen met derden.
5.
Verbetering en vernieuwing: effectief en tenminste kostendekkend.
In 2017 zijn de bedrijfsvoeringsafdelingen van Horizon, Altra, de Opvoedpoli en De Nieuwe Kans gestart met
onderzoeken welke activiteiten gezamenlijk opgepakt kunnen worden om efficiënter te werken en
synergievoordelen te behalen. Op het gebied van gezamenlijke inkoop zijn al kostenbesparingen gerealiseerd.
De in 2017 gemaakte analyses en plannen zullen in 2018 gaan leiden tot een meer centraal georganiseerde
bedrijfsvoering op iHUB niveau.

iHUB Ontwikkelplein
Naast gezamenlijke bedrijfsvoering organiseren we op het iHUB Ontwikkelplein gezamenlijke ontwikkeling en
innovatie. Het Ontwikkelplein is een platform waarop we samen met onze omgeving en stakeholders op zoek
gaan naar oplossingen voor maatschappelijke thema’s. Samen betekent voor iHUB: iedereen die zich
maatschappelijk betrokken voelt en wil bijdragen aan een goede toekomst voor jongeren en ouders.

Online platform
Het ontwikkelplein www.ihubontwikkelplein.nl is een interactief platform. Het is dé plek waar we willen werken
aan innovatie en onderzoek als het gaat om jeugdhulp, jeugd-ggz en onderwijs. Tegelijkertijd is het een online
platform waar we met vragen uit de maatschappij aan de slag gaan. We vragen uit, denken om, delen kennis en
gaan concreet aan de slag samen met jongeren, ouders, professionals en ondernemers.
Wat willen we bereiken?
Binnen het iHUB ontwikkelplein zoeken we oplossingen voor maatschappelijke thema’s. Wat iHUB onderscheidt
van andere innovatieve platformen:
- We starten altijd vanuit de hulpvraag van jongeren en ouders.
- We gaan van breed naar concreet, van brainstorm naar resultaat. Aan onze pilots is altijd onderzoek
gekoppeld.
- We doen dit met zoveel mogelijk mensen, maar in ieder geval altijd met jongeren en ouders.

Doorontwikkeling pilots 2016: van pilot naar experiment
In 2016 werden van drie pilots die werden georganiseerd op het ontwikkelplein goedgekeurde businesscases
gemaakt. Deze zijn in 2017 als project uitgevoerd. Vanuit de pilot zorgmijders en probleemgezinnen is gestart
met de inzet van ervaringsdeskundigen. Jongeren op locatie Rijnhove zijn hiervoor getraind. De pilot behandelen
zonder tralies, het alternatief voor gesloten jeugdzorg, is in 2017 overgegaan in het experiment JouwZorg op
Horizonlocaties De Vaart en Midgaard. Meer regie bij ouders en jeugdigen, minder denken vanuit de organisatie
en de focus op de klik tussen hulpverlener en cliënt. Dit experiment is verlengd tot het eerste kwartaal 2018.
Team thuiszitters is in 2017 actief aan de slag gegaan met leerlingen die geen onderwijs volgden in de regio
Amsterdam. Ruim dertig leerlingen zijn inmiddels geholpen. Ouders en leerlingen zijn positief. In 2017 is ook op
het project rondom Radicalisering ingezet vanuit Horizon. Er is meegewerkt aan risico indicatoren voor het
landelijk platform JEP. Er is een behandelaanbod ontwikkeld voor radicaliserende kinderen en er wordt ingezet
op training van aandachtfunctionarissen op het herkennen van polarisatie en mogelijke radicalisering onder
jongeren binnen Horizon.

Nieuwe pilots 2017
In 2017 was de ambitie om zes nieuwe pilots te starten. Uiteindelijk zijn drie nieuwe pilots uitgerold op het
ontwikkelplein. In de pilot schuldhulp stond de vraag centraal: Wat kan jeugdhulpverlening bijdragen als het gaat
om problemen door schulden? Hier zijn een aantal mogelijke oplossingen voor bedacht, die begin 2018 worden
omgezet in een businesscase. In de pilot kindvertegenwoordiging werd gewerkt aan de vraag: Hoe
vertegenwoordigen we het kind het best? Wat doen wij er als maatschappij, als school of jeugdhulporganisatie
aan om goed naar kinderen te luisteren? Hier zijn concrete ideeën naar voren gekomen, die begin 2018 in een
businesscase worden gegoten.
Jaarverslag Horizon 2017

18

In de derde pilot klachten zijn professionals en ouders aan de slag gegaan met de vraag: klachten: de klacht of
de klager centraal. Van deze pilot werd in 2017 een businesscase gemaakt. In 2018 wordt het onderwerp verder
opgepakt en op een andere manier binnen organisaties ingezet.

Verbinding met eigen medewerkers
In februari 2017 werd er een interne bijeenkomst georganiseerd door het ontwikkelplein om medewerkers van
Horizon, Altra, De Nieuwe Kans en De Opvoedpoli te informeren over lopende pilots. In korte workshops werden
lopende experimenten uitgelegd. Medewerkers konden live inloten op de nieuw te starten pilots. Medewerkers
werden gedurende het jaar geïnformeerd via nieuwsbrief en social media.

Online campagnes op social media: verbinding met de maatschappij
In 2017 zette het ontwikkelplein actief in op de dialoog met de maatschappij door vier online campagnes.
Opvallend is dat mensen het ontwikkelplein zien als een onafhankelijk platform, er wordt veel en vaak
gereageerd. In mei startte de offline en online campagne Life Animated. In drie steden werd een voorstelling van
de film ‘Life, Animated’ georganiseerd door het ontwikkelplein, gevolgd door een dialoog met ouders, kinderen,
professionals en gemeenten over het onderwerp thuiszitten en autisme.
In de online campagne Komkommertijd (juli en augustus 2017) traden ouders van het expertpanel van Horizon
op als ervaringsdeskundige door online te adviseren en communiceren over door hen gekozen thema’s.
Opvallende resultaten: voor ouders door ouders werkt. Hoe concreter het thema, hoe beter de respons,
reageren en mengen in gesprekken vanuit de inhoud helpt, ouders reageren buiten kantoortijden en in het
weekend op onderwerpen die hen raken. Ouders van het expertpanel waren positief, deze campagne krijgt
vervolg in 2018.
In oktober 2017 is gestart met een online onderwijscampagne die inzet op ondersteuning van docenten in het
speciaal onderwijs. Met de slogan Leraren in het speciaal onderwijs zijn ijzersterk zet de campagne in op
bewustwording van wat leraren in het speciaal onderwijs doen, waarom ondersteuning nodig is. Er is een petitie
gestart die in april 2018 wordt aangeboden aan de Tweede Kamer.
De vierde online campagne werd uitgezet in oktober en november 2017 en richtte zich op jeugd-ggz. De
Opvoedpoli organiseerde een symposium voor professionals en richtte zich vooral op deze doelgroep. Het
ontwikkelplein schreef de paper om in begrijpelijke taal, vanuit het oogpunt van jongeren en ouders. We hielden
een enquête onder ouders voorafgaand van het symposium zodat bevindingen van ouders meegenomen
konden worden tijdens het symposium. Een opmerkelijk resultaat uit de gehouden enquête in deze campagne is
dat ouders weinig vertrouwen hebben in de jonge ggz professional.

Doorontwikkeling innovatie ontwikkelplein
Eind 2017 is er een notitie gepresenteerd aan het bestuur met een evaluatie van het afgelopen jaar en een
voorstel om resultaten van pilots nog beter te waarborgen en te implementeren in de vier organisaties. Hierover
neemt het bestuur in 2018 een besluit.
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4

Toezicht, bestuur en medezeggenschap

4.1

Governance

De stichting iHUB hanteert de principes van de zorgbrede Governance code en van de Code Goed Bestuur in
het Primair Onderwijs. De besturing van iHUB is ingericht conform het Raad van Toezicht-model en kent een
Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. De stichting iHUB is een holding met verschillende
werkmaatschappijen: Horizon, Altra, De Opvoedpoli en De Nieuwe Kans. De Raad van Toezicht van de stichting
iHUB houdt toezicht op iHUB en de vier werkmaatschappijen.

Taken Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur van de Stichting iHUB bestond in 2017 uit één bestuurder. Deze is verantwoordelijk voor
de statutair toegekende bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Daartoe houdt deze zich bezig met het
strategisch beleid van de stichting, het bepalen van de kaders waarbinnen de organisatie werkt, de
verantwoording conform de afgesproken (wettelijke) kaders, het personeelsbeleid, toetsen van de dagelijkse
praktijk aan de vooraf afgesproken kaders en de continuïteit van de organisatie. De bestuurder van iHUB is
voorzitter 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 heidagen 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
Vanaf de oprichting van de holding Stichting iHUB per 1 september 2016 bestaat de Raad van Toezicht uit acht
leden, afkomstig uit de Raden van Toezicht van de werkmaatschappijen. De activiteiten van de
werkmaatschappijen beslaan de volgende categorieën: Onderwijs (SO en VSO), Ambulante zorg (jeugdhulp en
jeugd GGZ) en Specialistische zorg (Residentieel en Jong volwassenen). Om goed contact te hebben met alle
organisatie onderdelen en voldoende inkijk te hebben in de dagelijkse praktijk heeft de Raad van Toezicht een
aandachtteam per categorie ingesteld. Deze aandachtteams hebben regelmatig overleg met de bestuurders van
de betreffende werkmaatschappijen, gaan op werkbezoek en hebben contact met medewerkers en cliënten.
De aandachtteams zijn een afvaardiging van de Raad van Toezicht en bestaan naast de drie vaste commissies:
remuneratiecommissie, auditcommissie en 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. Eind december 2017 is onder
leiding van een externe begeleider de evaluatie gestart van het eerste gehele jaar van deze Raad van Toezicht
en van de gekozen werkwijze in aandachtteams en commissies. Tevens is gekeken naar de samenstelling en de
profielen tegen het licht van de ambities van iHUB.
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4.2.

Verslag van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is in 2017 negen keer bijeen geweest in vergaderingen en strategiebijeenkomsten. Er is
uitgebreid met de Raad van Bestuur en het Bestuurscollege van gedachten gewisseld over de ontwikkelingen op
het gebied van de jeugdhulp, jeugd-ggz en het speciaal onderwijs en over de uitvoering van het vastgestelde
(meerjaren)beleid. Naast de reguliere vergaderingen en strategiebijeenkomsten zijn de aandachtteams en
commissies een aantal keer bij elkaar gekomen. Belangrijke onderwerpen waren de intensievere samenwerking
van Altra en Opvoedpoli en van Horizon Onderwijs en Altra Onderwijs, de herinrichting van de
werkmaatschappijen naar aanleiding van de uitkomsten van de aanbestedingen in de jeugdzorg en de selectie
en aanstelling van een nieuwe accountant.
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
Toezicht heeft in 2017 op verschillende momenten gesproken met de medezeggenschapsorganen. Tevens zijn
werkbezoeken gebracht aan diverse zorg- en onderwijslocaties van de Opvoedpoli, De Nieuwe Kans, Altra en
Horizon.
De Raad van Toezicht heeft de begrotingen en jaarplannen voor 2017 van Horizon, Opvoedpoli en De Nieuwe
Kans, alsmede de jaarrekeningen en bestuursverslagen 2016 goedgekeurd en vastgesteld. In haar vergadering
heeft de Raad van Toezicht de klasse voor de WNT vastgesteld op klasse V voor de gehele iHUB organisatie.
De jaarrekeningen zijn besproken in aanwezigheid van de accountant.
De auditcommissie is zeven keer bijeen geweest en heeft de begrotingen, managementletters, jaarrekeningen
en maandrapportages besproken met de bestuurders en waar gewenst ook met de accountant. De
auditcommissie is nauw betrokken geweest bij de aanbesteding en selectie van de nieuwe accountant. De
auditcommissie heeft de Raad van Toezicht tijdens de Raad van Toezicht vergaderingen geïnformeerd en
geadviseerd.
De remuneratiecommissie is eenmaal bijeen geweest en heeft een functionerings- en beoordelingsgesprek
gevoerd met de bestuurder.
De kwaliteitscommissie zorg en onderwijs is eenmaal bijeen geweest en heeft met de bestuurder en de
kwaliteitscontroller gesproken over de behandeling en het onderwijs binnen de werkmaatschappijen. Tevens zijn
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 evaluatie van de Raad van Toezicht, die is gestart in december 2017 is in een aantal bijeenkomsten in 2018
voortgezet. Op 23 mei 2018 is geconcludeerd dat de huidige leden in de huidige samenstelling van profielen en
competenties niet het gewenste en meest passende toezicht op iHUB en de werkmaatschappijen vorm kunnen
geven. Besloten is dat het samenstellen van een geheel nieuwe raad, passend bij iHUB, de uitkomst is van de
evaluatie. Een aantal leden komt in 2018 aan het einde van hun eerste of tweede termijn. Deze leden treden af
en/of worden niet herbenoemd. De resterende leden voeren in 2018 een zorgvuldige selectieprocedure om te
komen tot een nieuwe Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht van Stichting iHUB bestond in 2017 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
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
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Lid raad van advies College voor de rechten van de mens
Lid raad van advies Nederlands Arbitrage Instituut

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)
Mevr. P. Laseur, lid
Rector / bestuurder van het SIVOG (Stichting Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs in het Gooi)
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
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
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 maximaal 15% resp. 10% van het salaris van de bestuurder
voor de voorzitter resp. de leden van de Raad van Toezicht.
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4.3. Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur van Stichting iHUB bestond in 2017 uit:
Dhr. J.J. du Prie
De Raad van Bestuur van Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs bestond in 2017 uit:
Mw. K. Schotel-van der Veer
Mw. M.E. van Leeuwen (vanaf 1.5.2017)
Stichting iHUB
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

4.4.1. Ondernemingsraad
De OR heeft in 2017 wel verkiezingen uitgeschreven maar i.v.m. onvoldoende aanmeldingen zijn deze niet
doorgegaan.
De OR heeft in 2017 de volgende adviesaanvragen behandeld:
Kopadviesaanvraag ‘samenwerking ondersteunende processen en activiteiten’ (al ontvangen in 2016):
de OR geeft op 16.02.2017 positief advies op de visie van deze aanvraag. Wel geeft de OR aan
inhoudelijk te veel informatie te missen en worden toekomstige (deel-) adviesaanvragen afgewacht.
Aangegeven wordt dat de OR deze aanvragen per deel als los staand van de kopadviesaanvraag zal
behandelen.
Adviesaanvraag verhuizing c.q. herinrichting De Vaart en Hestia (al in 2016 ontvangen); na ontvangst
van extra informatie geeft de OR op 30.03.2017 een positief advies.
Adviesaanvraag inzake de consequenties begroting en innovatievoorstellen. De OR geeft op 21.04.2017
een positief advies.
Op 07.08.2017 ontvangt de OR van Horizon de adviesaanvraag noodfonds Opvoedpoli en aandelen
Opvoedpoli. Deze adviesaanvraag is ook toegezonden aan de ondernemingsraden van Altra en De
Nieuwe Kans. Desgevraagd ontvangt de OR op 10.08.17 de jaarrekening van de Opvoedpoli. Op 7
september adviseert de OR – na overleg met een extern deskundige – om als OR van Horizon als
werkmaatschappij Horizon bij te dragen aan het binnen iHUB in te richten noodfonds t.b.v. de
Opvoedpoli en de eerder verstrekte kredieten om te zetten in aandelen.
Adviesaanvraag ‘reorganisatie/transformatie’, ontvangen op 22.11.2017 wordt op 18.12.2017 met een
positief advies afgesloten. De OR gaat akkoord met het sluiten van MKT per 01.03.2018 en de
verhuizing van 20 meiden van De Vaart naar Oostvoorne. De OR geeft aan over alle in de brief
genoemde keuzes (Hestia, Bergse Bos, Rijnhove, School2Care en Midgaard, ‘t Anker en Prisma,
Ambulante Zorg en Pleegzorg) een nieuwe adviesaanvraag te verwachten.
In 2017 zijn de volgende instemmingsaanvragen ontvangen:
Op 16 maart 2017 heeft de OR ingestemd met de Klokkenluidersregeling en de bestuurder gevraagd
medewerkers in te lichten over het bestaan en de werking van deze regeling.
Instemmingsaanvraag Professionalisering, deskundigheid en Opleidingsbeleid, inclusief de bijlage
‘Presentatie Ontwikkelpaden’ is op 1 maart 2017 ontvangen. Na diverse ‘vraag en antwoord’ rondes
stemt de OR op 12.06.2017 in met de ontvangen instemmingsaanvraag.
De OR heeft de instemmingsaanvraag pilot ‘Gesprekkencyclus’ ontvangen en besproken. De OR is en
blijft betrokken bij de Klankbordgroep en geeft aan de evaluatie en instemmingsaanvraag ‘Gesprekken
cyclus Horizon-breed’ eind 2017 te verwachten.
Alle advies- en instemmingsaanvragen zijn minimaal 1 keer in een overlegvergadering besproken met de
bestuurder. Deze vergaderingen hebben in 2017 – in een prettige en open sfeer - 7 keer plaatsgevonden. Hoofd
HRM is bij deze bijeenkomsten ook aanwezig.
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De OR heeft met de bestuurders van Horizon en iHUB gesproken over de medezeggenschapsverhoudingen
tussen Horizon en iHUB. De OR van Horizon heeft de bestuurder van iHUB gevraagd over te gaan tot het
instellen van een Centrale Ondernemingsraad iHUB, aangezien de OR van Horizon uitsluitend advies- en
instemmingsaanvragen van de bestuurder van Horizon kan behandelen. Hierover wordt in 2018 verder
gesproken met alle medezeggenschapsorganen binnen iHUB. Er is een aantal gezamenlijke bijeenkomsten met
de medezeggenschapsraden van de vier werkmaatschappijen geweest. De OR ziet deze bijeenkomsten als
informatie bijeenkomsten.
Verder heeft de OR van de bestuurder onder meer regelmatig informatie ontvangen over:
Wijzigingen in MT
Aanbesteding
Ontwikkelingen m.b.t. School 2 Care
Visie/analyse personeelsverloop
Managementrapportages
ICT-ontwikkelingen
GO!

4.4.2. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
De GMR is gekozen door de MR-en van de Horizon scholen, volgens een tussen de bestuurder en GMR
overeengekomen indeling. Dit jaar is er een aantal nieuwe GMR leden geworven. Een van de aandachtspunten
van de GMR is het enthousiasmeren van ouders om deel te nemen in de oudergeleding van de GMR. Er is één
ouder geënthousiasmeerd voor deelname. Ouderparticipatie blijft een aandachtspunt. De bestuurder heeft in
2017 zes overleg vergaderingen gehad met de GMR; hierbij sluit de manager HRM ook aan. De GMR heeft
gereageerd op de volgende advies- en instemmingsaanvragen: Het advies vakantierooster Fokor, selectie van
een nieuwe voorzitter interne klachten Commissie, Instemmingsaanvraag vervangingsbeleid,
Instemmingsaanvraag Professionalisering, Deskundigheid en Opleidingsbeleid, Instemmingsaanvraag
Klokkenluidersregeling, Instemmingsaanvraag gesprekkencyclus. De GMR heeft hierover uitgebreid gesproken
met de directie en uiteindelijk positief ingestemd met de betreffende aanvragen. Met de GMR is uitgebreid
gesproken over de lopende zaken binnen Horizon en in het bijzonder het functiehuis, de procuratieregeling, de
kaderbrief voor de begroting van 2018 en de aanbrengpremie voor nieuw personeel. Het contact met de
bestuurder van iHUB is geïntensiveerd, zodat gemeenschappelijke thema’s voor alle werkmaatschappijen in een
vroeg stadium besproken kunnen worden. Er is regelmatig een regulier overleg met de
medezeggenschapsraden van de vier werkmaatschappijen en de bestuurder van iHUB.

4.4.3. Cliëntenraden en Expertpanel
Binnen Horizon 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 2017 is de vraag vanuit de markt ook toegenomen. Gemeenten, instanties en andere zorginstellingen weten
het expertpanel steeds meer te vinden en vragen of de ouders ook willen aansluiten bij diverse bijeenkomsten.
Het expertpanel bestaat uit ruim 20 ouders met een of meerdere kinderen op een zorg- of onderwijslocatie van
Horizon. Met het expertpanel wil Horizon 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 Horizon 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 2017
is het expertpanel 8 x bij elkaar gekomen en zijn er thema’s behandeld zoals zoektocht binnen jeugdzorg,
schuldhulpverlening, hoe om te gaan met klachten, integratie zorg en onderwijs. Een aantal ouders is mee
gegaan naar netwerkbijeenkomsten die georganiseerd zijn door andere zorgaanbieders en/of door gemeenten
maar is ook aantal ouders gevraagd een interview te geven hoe zij kijken tegen jeugdzorg in het algemeen.
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Behalve het expertpanel heeft Horizon nog andere panels opgericht zoals 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. Ook is er in 2017 een begin gemaakt met het expertpanel 18- waarbij jongeren van jongerenraden
samen komen om met hen in gesprek te gaan over relevante thema’s binnen jeugdzorg en speciaal onderwijs.
Diverse jongeren zijn, evenals de ouders van het expertpanel, ook meegegaan naar diverse bijeenkomsten waar
zij als gesprekspartner werden gevraagd.

4.4.4. Cliëntparticipatie zorglocaties
‘t Anker en Prisma Harreveld
In Harreveld blijft de Cliëntenraad, ondanks de grote reisafstand van ouders, goed functioneren.
Zij zijn voor de directie en de locatie een kritisch maar goed klankbord. Zij hebben geholpen met en een actieve
bijdrage geleverd aan de open dag van Harreveld in de week van zorg en welzijn waar meer dan 400 mensen
op afkwamen. Er is twee keer overleg geweest met de directeur en zij hebben een werkbezoek aan paar
afdelingen afgelegd. Eind dit jaar hebben zij een kennisoverdracht middag gedaan voor onze
gedragswetenschappers en werkbegeleiders waarin zij een therapeut hadden uitgenodigd.
Het blijft veel energie vragen om de raad goed gevuld te krijgen. Mede door de inzet van het afdelingshoofd die
dit in zijn portefeuille heeft lukt dit goed.
De Jongerenraad hebben wij gesplitst en één voor de open- en één voor de gesloten jeugdzorg.
De eerste ervaringen zijn succesvol en in beide raden wordt nu enthousiast vergaderd waarin zij af en toe de
directeur ( gaan) uitnodigen. Zij houden zich ook bezig met onderwerpen die er toe doen, zoals bijvoorbeeld het
plaatsen in een afzondering.
De bedoeling is dat zij uiteindelijk ook meer ons op extern gaan vertegenwoordigen, al zal dit wel een uitdaging
blijven gezien de grote doorloopsnelheid van de jongeren.
Verder hebben we dit jaar afscheid genomen van de huidige klachtencommissie. Deze was en erg groot en de
aansluiting/ feeling met de jongeren was wat verdwenen.
We hebben nu een kleine commissie kunnen maken waarin ook de leeftijd van de leden aanzienlijk verlaagd is
zodat de aansluiting met de jongeren en hun belevingswereld eenvoudiger is geworden.
De vicevoorzitter, advocaat van beroep, is voorzitter geworden en de overige drie leden, een arts en GZ
psychologen hebben we uit de nabije omgeving van de locatie kunnen werven.
Zij zijn formeel aangesteld en besloten is om met de maandcommissaris verder te gaan.
Er is gezorgd voor een warme overdracht en de afhandeling van lopen zaken is ook gewaarborgd.
Rijnhove Alphen aan den Rijn

Jongerenraad Rijnhove
Op Rijnhove is al sinds jaren een uitstekend functionerende jongerenraad actief. Jongeren solliciteren en worden
namens hun leefgroep op basis van hun motivatie benoemd/aangesteld. Sinds het nieuwe schooljaar is er iets
veranderd in de begeleiding en daardoor ook in de organisatie van de vergaderingen. De vaste begeleider Frits
Garenfeld is gestopt en wordt nu waargenomen door Sandra Knops. De organisatie van de vergaderingen is
herzien en de frequentie veranderd naar 1 x per maand. Nieuw is de participatie aan de jongerenraad door de
ExpEx van Rijnhove die nu iedere vergadering deelnemen. De jongeren krijgen voor hun deelname aan de
vergaderingen en overige bijeenkomsten een passende vergoeding.
De punten die op de agenda staan worden teruggekoppeld met hun groepsgenoten in de bewonersvergadering.
Via dezelfde groepsvergaderingen kunnen de vertegenwoordigers ook agenda punten voordragen voor de
jongerenraad om te bespreken.
Onderwerpen in 2017 zijn geweest: via het JWB samenwerking met andere jongerenraden, de vorming van de
interne school, organiseren van eigen debat voor de raden, deelname aan JWB landelijke dag, deelname aan
verschillende themabijeenkomsten in gemeenten, deelname aan het expert panel van Horizon.
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. In deze vergaderingen zullen meer passende en actuele thema’s
besproken worden.
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De jongerenraad is 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 betrokken zijn.

Inzet ervaringsdeskundigen
ExpEx zijn oud-cliënten uit de jeugdzorg en jeugd-ggz die kunnen worden ingezet als maatje voor een jongere
binnen de zorg evenals als adviseurs over de zorg. Zij zijn getraind en opgeleid om als ervaringsdeskundige bij
te dragen. Rijnhove heeft in 2017 een enthousiaste groep opgeleid en deze 5 jongeren/jongvolwassenen worden
nu veelvuldig ingezet.

Cliëntenraad Rijnhove
Waar Rijnhove veel initiatieven kan ontplooien met de jongerenraad blijft het lastig om de samenwerking met de
ouders van Rijnhove te krijgen en te behouden om de cliëntenraad te blijven organiseren. Hoewel de
Cliëntenraad goed gefaciliteerd is, zijn er nog steeds erg weinig aanmeldingen van ouders om zitting te nemen
in de raad. We zijn blij met onze deelnemers die wel de verantwoordelijkheid hebben genomen. Zij blijken
trouwe leden en blijven ook al zijn hun kinderen niet meer aan Rijnhove verbonden zich inzetten voor de
belangen van jongeren en hun ouders.
De cliëntenraad van Rijnhove heeft een vaste begeleider en een secretaresse voor de notulen. De raad komt
ongeveer zes maal per jaar bijeen. Thema’s en activiteiten die spelen binnen Rijnhove kunnen in extra
bijeenkomsten resulteren. Meestal staat dan medezeggenschap centraal en kan het zijn dat ouders en jongeren
gezamenlijk vergaderen met bijv. de directeur van de locatie. Onderwerpen waar over gesproken wordt zijn de
jaarplanning, jaarverslag, de begroting en natuurlijk de lopende thema’s binnen Rijnhove en het Parkcollege! In
2017 heeft de cliëntenraad zich bemoeid en medewerking gegeven aan de volgende onderwerpen. Beleidsplan
2017 Rijnhove, de veranderingen binnen de zorg, de toekomst van Horizon en Rijnhove, de plannen rondom de
interne school, het leefklimaat op de groepen, het expert panel van Horizon voor ouders.
Bergse Bos
Op Bergse Bos komt elke 2 weken de kinderraad bijeen. Deze bestaat uit een afvaardiging van elke groep. Door
het jaar heen zijn er diverse onderwerpen besproken. Kinderen dragen zelf onderwerpen aan en door de
begeleider van de kinderraad zijn ook thema’s aangereikt. Het betrof onderwerpen die terreinbreed speelden,
zoals: hoe houden we het netjes met elkaar en hoe richten we de speelplekken opnieuw in. Daarnaast is er ook
diverse keren gesproken over het thema pesten, onder andere elkaar pesten via internet en digitale media.
Omdat er een periode veel onrust was op de groepen en op school, zijn de leerlingenraad en de kinderraad ook
gezamenlijk bijeen geweest. Het is toen o.a. gegaan over het weglopen van school en hoe om te gaan met de
onrust die je zelf veroorzaakt of een ander kind.
Tijdens het verlof van de begeleider van kinderraad, is de frequentie van de kinderraad minder geworden. In
2018 zal de kinderraad weer volgens het normale schema bijeen komen.
Iedere groep heeft eens in de 2 weken kinder/groepsvergadering op de groep waarbij thema’s en punten binnen
de groep besproken worden. Kinderen kunnen deze punten zelf aandragen, maar ook groepsleiding draagt
punten aan (denk bijv. aan groepssfeer, pesten, regels en afspraken, hoe houden we het netjes met elkaar,
werken aan groepsdoelen etc.) Tijdens deze vergaderingen worden punten voor besproken of teruggekoppeld
vanuit de kinderraad en de teamvergadering en vice versa.
De ouderraad van Bergse Bos en MKT komen gezamenlijk bijeen. In 2017 zijn de ouders 4x bijeen gekomen. Dit
betrof 3 vergaderingen en een oudercafé. In de vergaderingen is o.a. gesproken over de ontwikkelingen m.b.t.
de financiering en nieuw aanbod, over het onderwijs-zorgprogramma en praktische punten als inhoud dossier en
hygiëne op de groepen.
Om de ouderbetrokkenheid te vergroten zijn er meerdere initiatieven geweest. Zo is er tijdens het zomerfeest
reclame gemaakt voor de ouderraad door enkele leden. Verder is er een oudercafé georganiseerd, waarin
ouders op een ongedwongen wijze hun ervaringen konden delen. Vanuit Horizon is geregeld dat een
gezinsbegeleider de ouders ondersteunt bij de voorbereiding en tijdens de vergadering.
De Horizon-Yulius groepen hebben eens in de 3 maanden een ouderavond. De wens is om dit in 2018 ook voor
de andere groepen te gaan organiseren.

MKT Oostvoorne
In de Kinderraad van MKT Oostvoorne wordt iedere leefgroep vertegenwoordigd door een kind. De kinderraad
komt 1x in de 4 weken bij elkaar en spreekt dan met de afdelingscoördinatoren.
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In de eerste helft van 2017 heeft de kinderraad een spelletjesmiddag voor het hele terrein georganiseerd met
begeleiding van de activiteitenbegeleider. Zo konden de kinderen zich duidelijk profileren en een positieve
bijdrage leveren. De reacties waren erg leuk. Ook heeft de kinderraad een belangrijke rol gespeeld bij de actie
lenteschoonmaak. Op een woensdagmiddag hebben alle groepen opgeruimd rondom hun groepen en op de
speelplaatsen. In de lente is er een bijeenkomst gewijd aan kennismaking met de nieuwe directeur, die de
kinderen nadrukkelijk heeft uitgenodigd om naar haar toe te komen met belangrijke kwesties. Ook heeft de
kinderraad een dappere poging gedaan om een eigen krant te maken.
In de kinderraad is gesproken over hoe we nieuwe medewerkers snel kunnen laten wennen en zich thuis
kunnen laten voelen, nadat de kinderen zelf gemeld hadden dat ze vonden dat nieuwe groepsleiding te veel
wordt uitgeprobeerd.
Na een paar ongelukken tijdens het buitenspelen hebben we het gehad over “veilig buitenspelen”. De kinderen
hebben hun aanbevelingen teruggekoppeld naar hun eigen groep.
Niet lang na de zomervakantie moesten we de kinderen vertellen dat het MKT gaat sluiten. Hier is samen met de
directeur ook in de kinderraad uitgebreid over gesproken. Het was lastig om uit te leggen, maar de kinderen
constateerden zelf: “het komt dus door geld”. Het was best een moeilijke periode, omdat veel kinderen helemaal
niet ergens anders willen gaan wonen, want ze hebben het in Oostvoorne naar hun zin. Ook kon er nog niet
worden verteld waar de kinderen dan naar toe zullen verhuizen en dit brengt veel onzekerheid mee. De kinderen
hebben besproken of ze zelf iets zouden kunnen doen.
De Vaart, Midgaard en Hestia
In 2017 is de jongerenraad 3 keer bijeengekomen op locatie De Vaart, te Sassenheim. De frequentie van deze
bijeenkomsten was 1x per maand.
Het geringe aantal bijeenkomsten heeft te maken met de verhuizing in april 2017 van 54 jongeren naar locatie
Midgaard te Den Haag. Daarnaast zijn in juli 2017 nog 3 groepen (30 jongeren) verhuisd naar Alphen aan de
Rijn. Dit impliceerde dat de jongerenraad op De Vaart in 2017 is gestagneerd.
Op locatie Midgaard, te Den Haag is de jongerenraad in 2017 niet verder opgestart. Dit zal in 2018 plaatsvinden.
Bij de besprekingen van de jongerenraad zijn aanwezig:
 Afgevaardigde van de leefgroepen Artemis, Nike, Poseidon, Zephyros en Zeus, Hand in Hand, Tyche en
Thaleia.
 Jongerenraadondersteuners
 Afdelingscoördinator De Vaart (op verzoek)
 Afgevaardigde De Vaart College (op verzoek)
 Locatiedirecteur (op verzoek)
In de besprekingen wordt er gewerkt met een agenda en worden er notulen gemaakt door de
jongerenraadondersteuner samen met een jongere. Indien gewenst kunnen jongeren roulerend de vergadering
voorzitten.
Onderwerpen die aan bod komen zijn: kleed- en zakgeld, wijze van bejegening, buitenmomenten, TV tijden,
WIFI, schoolpauze, kwaliteit eten, activiteiten intern en extern, rookbeleid en de invulling van de jongerenraad.
Vanuit het locatiemanagement kunnen er agendapunten worden besproken of terugkoppelingen worden
gegeven op vragen die in de jongerenraad worden gesteld.
Vragen of acties die niet tijdens de vergadering opgepakt kunnen worden, zet(ten) de jongerenraadondersteuner(s) 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.
Pleegzorg
De afdeling pleegzorg kent een jongerenraad, een ouderklankbordgroep en een pleegouderraad.
De jongeren van de jongerenraad hebben in 2017 vijf bijeenkomsten gehouden waarin zij inhoudelijke thema’s
hebben besproken. De jongerenraad wil dat de gemeenten automatisch pleegzorg door laat lopen tot 21 jaar en
dat dit niet stopt bij 18 jaar.
De jongerenraad heeft met pleegzorg - instroom besproken wat zij kunnen betekenen in de scholing van
pleegouders. Vanuit eerder onderzoek over break downs is naar voren gekomen dat thema’s hechting en
loyaliteit een grote rol spelen bij break downs. Hierbij is door de onderzoekster het voorstel gedaan om jongeren
hier zelf over aan het woord te laten. De jongerenraad wil meer bekendheid geven aan de jongerenraad. De
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jongeren zullen aanwezig zijn bij onder andere de pleeggezin dag, de appel-pluk dag en in Dordrecht bij de
Samen Doen Dag.
Bij Horizon Pleegzorg is sinds 2014 een ouderklankbordgroep actief. Zij hebben met elkaar lotgenotencontact en
themabijeenkomsten en worden gefaciliteerd door Horizon. Al vanaf 2016 is er daarnaast een ouderraad van
ouders met een kind in pleegzorg die vier keer per jaar bij elkaar komt. Diverse thema’s zijn behandeld, onder
andere het profiel van pleegouders, en de criteria die aan hen worden gesteld.
De pleegouderraad (hierna: POR) Horizon heeft in 2017 maandelijks vergaderd. Om de maand was dat met het
management van pleegzorg en één keer met de bestuurder van Horizon. Onderwerpen die tijdens deze
bijeenkomsten aan de orde kwamen: landelijke ontwikkelingen in de pleegzorg, ontmoetingsavonden voor
pleegouders in eigen woonplaats, scholing van pleegouders, werven van [pleegouders, een handboek voor
pleegouders dat we gerealiseerd hebben. Dit handboek waarin alle rechten en plichten van pleegouders worden
toe gelicht, is goed ontvangen bij de pleegouders. De POR neemt deel aan de LOPOR, het landelijk overleg van
alle PORREN. Horizon Pleegzorg heeft de scholing van pleegouders in 2017 omgevormd naar vier
scholingsmomenten per jaar, aangeboden in de jaargroepen, en doorspekt met gedachtegoed van Covey.
De POR heeft 2 uitvragen gedaan bij de klankbordgroep. De POR heeft in 2017 een vernieuwde samenstelling
gekregen.

Cliëntparticipatie Onderwijslocaties
De onderwijslocaties van Horizon zijn verdeeld in vier categorieën: SO, VSO praktijkonderwijs, VSO
diplomagericht en SO/VSO Onderwijs/zorg voor de scholen verbonden aan de residentiële locaties van Horizon.
SO: Mr. Schats, Gelinckschool en Parkschool SO
Op de Gelinckscholen in Oostvoorne, Spijkenisse en Schiedam en op de beide locaties van Mr. Schats en
Bergse Veld is een MR actief waarin ook de ouders vertegenwoordigd zijn. Elke MR heeft op zijn beurt weer
contacten met de GMR. De Regenboog heeft begin schooljaar 2017 een ouderpanel ingesteld.
De SO locaties in Rotterdam en de Gelinckscholen hebben een gezamenlijke MR, dit verstevigt de
samenwerking. De thema’s zijn ook gelijk. Onderwerpen die aan de orde zijn geweest in het afgelopen jaar bij
de MR zijn: invoering functiehuis, enquête onderzoek 5 gelijke dagen, onderzoek leer-leefklimaat bij de SO
scholen en de invoering van beleid preventief ingrijpen en fysiek begrenzen en het verder ontwikkelen van het
scholingsplan hiervoor.
Op de scholen is tevens een leerlingenraad actief. In 2017 is met de leerlingenraden gesproken over
sponsoracties en activiteiten op de school. De leerlingenraad geeft aan dat zij mogen meedenken over de
school en wensen van leerlingen naar voren mogen brengen. Zo heeft de leerlingraad op een van de SO
scholen gesproken het idee van een groot schoolfeest en een kabelbaan op het schoolplein geopperd.
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
Het Park College Dordrecht heeft geen afgevaardigden binnen de medezeggenschapsraad. Notulen worden
verstrekt naar de locatie.
De leerlingenraad van het Park College komt iedere zes weken bijeen volgens de vastgestelde data in de
jaarplanner. 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).
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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.
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. Tijdens deze overlegmomenten bespreken zij o.a. de schoolactiviteiten en schoolregels.
Net zoals andere jaren is 4 havo naar Berlijn gegaan en 3 TL naar Parijs.
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, waar 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 Horizon
heeft 1 ouder zitting.
Het Kesper College heeft een zelfstandig draaiende leerlingenraad met een voorzitter en een notulist gekozen
uit de leerlingenraad. Verder is de school een leader in me school waar we in een denktank met ouders,
leerlingen docenten en een oud leerling streven om de visie te implementeren en toe te werken om een Covey
school te worden. Wij hebben een ouderpanel waarin we zaken en beleid over de school met elkaar delen en
bespreekbaar maken. Het Kesper college maakt deel uit van de MR VSO diplomagericht en is daar
vertegenwoordigt met een ouder en een docent.
OOV
Op de OOV-MHR (Midden-Holland & Rijnland) zijn er geen leerling- en of ouderraden. De jongeren op de OOV
volgen namelijk slechts tijdelijk onderwijs bij de OOV’s en blijven ingeschreven op de school van herkomst.
Betrokkenheid van ouders en andere mensen uit het formele en informele netwerk van de jongeren, wordt onder
meer gerealiseerd door periodieke evaluatiegesprekken met het gehele netwerk (gemiddeld één keer per 8
weken), huisbezoeken van coaches, wekelijks mailverslag aan het gehele netwerk en ouderavonden op de
OOV-locaties.
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 2016-2017 vier keer bij elkaar geweest.
De leerlingen raad bestond uit vier personen.
Er zijn een aantal zaken aan de orde geweest; het leerlingenstatuut, werving nieuwe leden, profileren van het Eteam, aanbod in de kantine, tropenrooster.
Met name in het tweede deel van het schooljaar was het lastig om de complete leerlingenraad bij elkaar te
krijgen door de verschillende stagedagen van de leden.
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VSO onderwijs JeugdzorgPlus voorzieningen: Schakenbosch College, Vaart College en Hestia College
Schakenbosch College
In 2017 is de deelraad bestand uit personeelsgeleding, oudergeleding en Jongerenraad van het Schakenbosch
College meerdere malen bij elkaar geweest. Met de personeelsgeleding, die 6 keer bij elkaar is geweest is
afgelopen jaar veel gesproken over veiligheid en pedagogisch klimaat op het Schakenbosch, verder is de
Jongerenraad en oudergeleding 12 keer bijeengeweest. Ook heeft de Jongerenraad, die integraal is met de
Jongerenraad van jeugdzorginstelling Schakenbosch, afgelopen jaar 2 maal deelgenomen aan conferenties van
“Jong doet mee”.
Vaart College en Hestia College
Verwijzing naar Cliëntparticipatie zorglocaties waarin wordt beschreven dat onderwijs wordt opgepakt in de
jongerenraad van De Vaart.
Cliëntvertrouwenspersoon
In de onderwijs- en zorgsectoren van Horizon 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 vragen binnen Horizon bij onvrede als klachtondersteuner op
te treden bij gesprekken met hulpverleners van Horizon. 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
2017 is het jaar dat Horizon Jeugd en Onderwijs overgestapt is van de HKZ certificeringsnorm naar ISO 2015.
Deze gelegenheid is ook aangegrepen om over te stappen op een nieuwe certificerende instantie (CIIO), om
een maximaal lerend effect te verkrijgen. De overstap van HKZ naar ISO 2015 is zonder problemen gegaan. Op
het Centraal Bureau zijn gesprekken gevoerd met de bestuurder, en een aantal ondersteunende diensten. De
volgende zorglocaties zijn bezocht: Hestia, Midgaard, MKT Oostvoorne, Harreveld en pleegzorg.
De onderwijslocaties hebben naast de ISO 2015 norm nog de doorvertaling naar een norm voor het onderwijs.
Dit is de kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs (KSO). Voor de KSO geldt dat nu alle scholen, van Horizon
gecertificeerd zijn, met uitzondering van het Bergse Veld. Helaas is deze locatie tijdens de externe audit niet
bezocht en kan daarom nog niet in de scope van 2017 meegenomen worden. Alle scholen zijn de afgelopen drie
jaar een keer bezocht en de certificerende instantie is nu voor de tweede keer op een aantal locaties geweest.
Overall heeft de certificerende instantie een aantal kanttekeningen en één afwijking geconstateerd die hieronder
beschreven is.
Horizon heeft een onvoldoende sluitend systeem om competenties (VOG’s, jaargesprekken, bewijzen van
professionalisering) van medewerkers vast te leggen. HR heeft een plan van aanpak voor dit onderdeel
geschreven en dit is goed gekeurd door CIIO.

Inspectiebezoeken
Inspectiebezoeken Onderwijs
Op 3 april 2017 heeft de inspectie onderwijs in het kader van de invoering van het vernieuwde toezicht een
eerste gesprek gevoerd met het bestuur over hoe het bestuur toezicht houdt op de negentien Horizon scholen.
Het onderzoek heeft onderzocht of het bestuur zorgt voor onderwijs van voldoende kwaliteit in zijn scholen en of
het bestuur zijn financiën zo beheert dat het ook in de toekomst voor goed onderwijs kan blijven zorgen.
Er is op vijf scholen (Bergse Veldschool, de Regenboog, Park College Alphen, Schreuder College Slinge en
Educatief Centrum) gekeken hoe het bestuur de kwaliteit van het de scholen bewaakt en bevordert
(verificatieonderzoeken) Daarnaast is op drie VSO-scholen ( Schreuder College Tabor, Park College Dordrecht
en Vaart College) de uitstroom naar het vervolgonderwijs onderzocht (stelselonderzoeken). En tot slot is ook
Hestia College, als nieuwe school in het onderzoek opgenomen. Dit alles is gebeurd in de periode tussen 3 april
en 22 juni.
Op 27 juni heeft het eindgesprek met de inspectie plaatsgevonden en concludeert men dat Horizon voldoende
zicht en controle heeft op de kwaliteit. Het bestuur faciliteert de kwaliteitszorg van de scholen met veel middelen
en instrumenten. De financiële positie van Horizon is in orde.

Inspectiebezoeken Zorg
In september 2017 werd de locatie Hestia bezocht door de samenwerkende inspecties Jeugdzorg en
Gezondheidszorg. Doel van het toezicht was om te bepalen in hoeverre Horizon kwalitatief goede
gespecialiseerde hulp biedt aan (vermoedelijke) slachtoffers van loverboys/mensenhandel. De inspectie heeft
onderzocht in hoeverre Horizon voldoet aan de 40 verwachtingen uit het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor
Jeugd en heeft specifiek getoetst in hoeverre de kernelementen uit het kwaliteitskader van de commissie
Azough aantoonbaar aanwezig zijn binnen de door Horizon geboden hulp aan (vermoedelijke) slachtoffers van
loverboys/mensenhandel. De inspectie heeft geconstateerd dat alle kernelementen terugkomen in het
hulpaanbod van Horizon.
Concluderend werden in het rapport twee voorbeelden van good practice benoemd door de Inspectie.
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Interne audits
Interne audits onderwijs door Yulius & Horizon
Samen met de kwaliteitsmedewerker van Yulius is in juni 2017 een nieuw auditplan geschreven. Dit was
noodzakelijk omdat de hierboven genoemde KSO aangepast is op de nieuwe ISO 9001: 2015 norm en het
nieuwe onderzoekskader van de inspectie (10 oktober 2016).In 2017 hebben de meeste audits volgens planning
plaatsgevonden.
In de eerste helft van 2017 is er nog volgens de oude normen getoetst. In januari Hestia College, in maart Park
College Alphen en in mei Gelinckschool Schiedam en Spijkenisse.
In de tweede helft van 2017 is getoetst met behulp van het nieuwe toezichtkader van de onderwijsinspectie in
combinatie met het domein kernproces van de KSO. De locaties kunnen zelf aangeven hoe zij getoetst willen
worden en waar de focus o moet liggen. Dit doen zij door elke audit met een eigen presentatie te beginnen.
Onderstaande kernstandaarden zijn op alle locaties getoetst:
Domein 1
Domein 2
Domein 3
Domein 4

Onderwijsproces:
Schoolklimaat:
Onderwijsresultaten
Kwaliteitszorg en Ambitie

Kernstandaard OP 2 en OP 3 en OP7 (alleen VSO)
Kernstandaard SK 1 en SK2
Kernstandaard OR1
Kernstandaard KA1

Interne audits zorg Horizon
Op de zorglocaties heeft een viertal interne audits plaatsgevonden. Conform de ontwikkelingen bij de Inspecties
en ISO, zijn ook de interne audits steeds meer risico- en procesgericht georiënteerd. Onderwerpen die
onderzocht zijn, zijn:
 Dossiervorming, conformiteit en volledigheid (herhaling)
 Medicatiebeheer en –uitgifte (2 locaties)
Opvolging verbeterplan naar aanleiding van inspectierapport met betrekking tot seksueel grensoverschrijdend
gedrag.

Systeembeoordeling
In 2016 is geëxperimenteerd met een nieuwe wijze van systeembeoordeling die in 2017 is doorgezet. Omdat het
management echter ervaarde dat het bespreken van verschillende kwaliteitsmetingen te versnipperd werd, zal in
2018 weer gekeken worden naar een aangepaste systematiek zodat een goede beoordeling van de
verschillende kwaliteitsmetingen plaats kan vinden.

Procedures en protocollen
In 2016 zijn deze procedures en protocollen ontsloten in een nieuw digitaal systeem, SharePoint, wat de
documenten laagdrempelig toegankelijk maakt voor professionals. In 2017 is volgens planning het systeem
geëvalueerd en zijn documenten bijgewerkt en geüpdatet waar nodig. Deze systematiek loopt goed en leidt tot
een heldere documentenstructuur.

Methodieken
De samenwerking tussen jeugdigen, ouders/opvoeders en Horizon is geslaagd wanneer jeugdigen en
ouders/opvoeders, na hulp vanuit Horizon, 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 Horizon de
methodiek Master! ontwikkeld. In 2017 is de methodiek Master! voortgezet.
Er worden diverse en verschillende andere methodieken en behandelingen gebruikt binnen Horizon. 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. Horizon werkt niet met SEJN scores.
Hieronder volgen de resultaten op jaarbasis van de criteria waarop wij ons per kwartaal verantwoorden.
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Vermindering problematiek
In totaal zijn er over 2017 288 effectmetingen beschikbaar, verdeeld over vier zorgvormen: gesloten residentiële
zorg, open residentiële zorg, pleegzorg en ambulante hulp. In 2017 zijn er 1265 jeugdigen uitgestroomd. Er is
dus sprake van een respons van 23%. 91 van deze metingen geven weer dat de cliënt bij start van de hulp geen
gedrags- en emotionele problemen laat zien (32%). De overige 197 metingen tonen het effect van onze hulp op
de emotionele- en gedragsproblemen van de jeugdigen. 124 respondenten geven aan dat er sprake is van
emotionele problemen bij de jeugdigen (43%) en 149 keer worden gedragsproblemen aangetoond met de lijst
(52%). Uit de gegevens blijkt dat verschillende informanten het effect verschillend beoordelen. De jeugdigen zelf
zijn hierover het meest positief. Bijna driekwart van hen geeft aan dat hun gedragsproblemen verholpen zijn.
Voor emotionele problemen geldt dat 67% van de jeugdigen aangeeft dat deze verholpen zijn. Ouders zien bij
respectievelijk bijna de helft en ruim een derde dit effect optreden.

Afname problematiek jeudigen
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Horizon is gespecialiseerd in gedragsverandering. Op dit gebied zien we dat bij een aanzienlijk deel van de
jeugdigen de gedragsproblemen dermate zijn afgenomen dat klinische behandeling niet langer noodzakelijk is.
Opvallend is dat steeds meer jongeren bij de start inzicht hebben in de eigen problemen. Dit is mede te danken
aan de inzet van onze basismethodiek Master!, waarmee zowel ouders als jeugdigen in hun eigen kracht
worden gezet. Positieve resultaten op het gebied van emoties en gedrag zien we met name in trajecten waarin
afgeschaald wordt naar lichtere vormen van hulpverlening. Ook een combinatie met gezinsgerichte interventies
zoals systeem coaching zorgen voor een positief resultaat.
Regiebeleving
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De beleving van regie door zowel ouders als jeugdigen blijft ook dit jaar boven de doelstelling. 144 ouders en
153 jeugdigen hebben hiertoe een reactie gegeven op de EXIT-vragenlijst. Voor ouders geldt dat 86% naar de
eigen beleving in regie is en voor jeugdigen is dit het geval in 84% van de gevallen. Deze ouders en jeugdigen
voelen zich tevreden over het resultaat van de hulp en zien de toekomst met meer vertrouwen tegemoet. Ze
voelen zichzelf goed in staat om vervolgstappen te zetten na afsluiting van de hulp door Horizon.
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Vermindering gezinsproblematiek
Met behulp van de gezinsvragenlijst (GVL) en de opvoedingsbelastingvragenlijst (OBVL) wordt binnen Stichting
Horizon het effect van de hulp op het gezinsfunctioneren gemeten. In 2017 werden 78 GVL’s en OBVL’s
ingevuld. Daarvan kenden 63 gezinnen problemen in het functioneren. Bij 41% (26) van deze gezinnen zijn de
problemen op dit gebied verholpen.
Trajectdoelen

Behaalde trajectdoelen
Respondenten: professional, jeugdige, ouders
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Cliënttevredenheid
Uit onderzoek bij Stichting Horizon blijkt dat jeugdigen en hun ouders over het algemeen uitermate tevreden zijn
over de hulp die zij ontvangen. Er deden in totaal 153 jeugdigen mee aan het cliënttevredenheidsonderzoek en
144 ouders. Ten aanzien van de hulp door het ambulante team krijgt Stichting Horizon door ouders gemiddeld
een 8.8 toegekend en door jeugdigen een 8.5. De open residentiële zorg waarderen ouders gemiddeld met een
7.7 en de jeugdigen kennen gemiddeld een 7.2 toe. In de JeugdzorgPlus zijn alleen de jeugdigen bevraagd en
het gemiddelde cijfer was bij deze zorgvorm een 7.1. Ten aanzien van de pleegzorg kenden elf ouders
gemiddeld een 5.7 toe aan de pleegzorgbegeleiding. Van pleegkinderen is geen rapportcijfer beschikbaar.
Ook binnen het speciaal onderwijsaanbod is de cliënttevredenheid bevraagd. Dit leverde namens de ouders het
gemiddelde cijfer 6.1 op. De leerlingen uit het VSO waardeerden het onderwijs en de begeleiding gemiddeld met
een 6.4 en de basisschoolleerlingen kenden gemiddeld het rapportcijfer 6.9 toe.

Gemiddeld rapportcijfer
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Leefsituatie
Van de jongeren die Stichting Horizon 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 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 2017 net als in 2016, een integraal onderdeel van onze dagelijkse bedrijfsvoering. 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. 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. Ook in 2017 zijn de rapportages voortdurend tegen het licht gehouden en aangepast aan de
gewijzigde omstandigheden van belang is om verder de kwaliteit van de informatie verder te verbeteren om
betere stuurinformatie te verstrekken.
De interne risicobeheersings- en controlesystemen van Stichting Horizon 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.

Strategische risico’s
Ook in 2017 is de transformatie doorgegaan, waardoor de regio’s in samenspraak met de instellingen niet alleen
bezuinigingen willen realiseren, maar ook het zorgveld en passend onderwijs willen herzien. In 2017 is zichtbaar
geworden via vele aanbestedingstrajecten die gelopen hebben, dat er een toenemende druk is op het
beschikbare geld. Dat heeft ertoe geleid dat voor een grote regio als Rijnmond het beschikbare budget sterk is
verlaagd.
We verwachten dat dit proces zich de komende jaren ook verder zal doorzetten. Dit is mede afhankelijk van de
zorgvraag en de transformatie per regio. Horizon 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.
Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat de druk op de kosten van bedrijfsvoering sterk is toegenomen en de
komende jaren hoog zal blijven. Dit gevoegd bij de noodzaak om de bedrijfsvoering op diverse plaatsen te
herzien en te herstructureren zorgt voor extra druk op de kosten.
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Operationele risico's
Of wij erin slagen om de transitie en vooral de transformatie van de jeugdzorg vorm te geven en daarbij Horizon
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. Horizon is een organisatie waar ruimte is
voor innovatieve ideeën over het zorg- en onderwijsaanbod. Ook in 2017 is veel nadruk gelegd op het
aanbrengen van focus op de innovatie. 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 Horizon 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. Horizon heeft daarom haar IT afdeling in het afgelopen jaar uitgebreid en
gemoderniseerd. Ook in 2017 zijn flinke investeringen gedaan in applicaties, hardware en verbindingen op een
aantal locaties. Voor 2018 loopt dit verder door en wordt er gericht op verdere verbeteringen in combinatie en
mogelijke verbindingen met onze samenwerkingspartners.

Financiële risico's
Horizon 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 2017 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.
In 2017 is gestart met een project om de keteninrichting te verbeteren van Verkoop via Zorgadministratie tot
Facturering en Incasso. Doel hiervan is om de kwaliteit van de facturering te verbeteren en het betaalgedrag te
verbeteren. Dat heeft geleid tot beter inzicht in de knelpunten en risico’s in de keten die tot gevolg hebben dat
we gericht aan het werk zijn om verbeteringen door te voeren. Dat wordt zichtbaar in verbeterd betaalgedrag. Dit
heeft ook geleid tot verdere opschoning van de administratie over oude jaren. Dit zal in 2018 onverminderd
voortgezet worden.
Fraude risico’s worden omschreven als risico’s die door opzettelijk handelen leiden tot financiële gevolgen.
Binnen Horizon 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.
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.
Horizon 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. Horizon zit ultimo 2017 boven deze grens. 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.
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5.1.2. Onderzoek
Horizon wil een toonaangevende speler zijn op de domeinen van jeugdzorg en speciaal onderwijs. Middels
kennisontwikkeling en praktijkgericht onderzoek werkt Horizon voortdurend aan de verbetering van de zorg in
deze domeinen. Het onderzoek bij Horizon 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 Horizon, te weten
effectiviteit van interventies, het leer- en leefklimaat en participatie.
In 2017 zijn een 10-tal onderzoeken afgerond op 4 hoofdgebieden te weten:
Onderwijs
Methodiekontwikkeling
Jeugdzorg plus

Overig

(1) partnerschap met ouders van kinderen met ASS problematiek en (2)
schoolverzuim.
(1) lotgenoten meidenhulpverlening, (2) gebruik master! Methodiek.
(1) middelengebruik, (2) self efficacy bij meiden, (3) uitstroom voor ggz/lvb
jeugd, (4) leefklimaat meidengroepen, (5) meta-analyse effectiviteit ernstige
seksuele problematiek.
(1) contact pleegouders-biologische ouders, (2) onderzoek
crisisaanmeldingen, (3) preventie kindermishandeling, (4) leer-, leef-, en
werkklimaat onderzoek.

Daarnaast zijn het afgelopen jaar 11 publicaties uitgebracht in nationale en internationale tijdschriften. Ook is de
opgedane kennis gedeeld op verschillende congressen in het afgelopen jaar. Onderstaand worden enkele
onderzoeksresultaten nader toegelicht en wordt een overzicht van de publicaties en presentaties weergegeven.

Methodiekontwikkeling
In 2017 is op verschillende locaties gewerkt aan het voorbereiden van de indiening van een methodiek bij de
databank effectieve jeugdinterventies. De Hestia methodiek is ingediend ter beoordeling, Jouw Zorg,
Gezinsbehandelingen, Gezin Totaal zijn in ontwikkeling in samenwerking met JSO.

Onderzoek gericht op effectiviteit van interventies in de Jeugdzorg Plus
In 2017 zijn, in samenwerking met externe onderzoeksinstanties en andere JeugdzorgPlus aanbieders,
verschillende ZON-MW gefinancierde verdiepende onderzoeken uitgevoerd op basis van de gegevens uit de
JeugdzorgPlus monitor. Er heeft concreet onderzoek plaatsgehad naar de prevalentie en behandeling van
middelengebruik in de JeugdzorgPlus en naar de uitstroom van jongeren met LVB en/of GGZ problematiek. Eén
van de aanbevelingen was het hebben van specifieke aandacht voor de LVB populatie in JeugdzorgPlus,
aangezien deze jongeren niet alleen in JeugdzorgPlus instellingen voor jongeren met LVB verblijven, er bij deze
doelgroep veel sprake is van comorbiditeit (gedragsproblemen en psychiatrische problematiek en verslaving) en
er voor hen nog onvoldoende (evidence-based) aanbod is.
Uit een meta-analyse naar de effectiviteit van de behandeling van ernstige seksuele problematiek op voorkomen
van recidive bleek dat specialistische behandelprogramma’s een klein incrementeel effect op het verminderen
van recidive bereiken. Dit effect is niet significant als er gecompenseerd wordt voor de aanwezige publicatie
bias. Het (kleine) extra effect van deze typen behandeling bleek stabiel voor alle typen recidive (dus niet alleen
op voorkomen van terugval in seksueel grensoverschrijdend gedrag) en voor alle vormen van specialistische
behandeling gelijk. Specialistische behandeling, gericht op het voorkomen van recidive, heeft een kleine
meerwaarde op algemene vormen van behandeling, jongeren met algemeen en seksueel grensoverschrijdend
gedrag kunnen met name profiteren van specialistisch aanbod.
Onderzoek gericht op leer-, leef- en werkklimaat
De afname van het leer-, leef- en werkklimaat onderzoek is onderhand binnen alle locaties van Horizon
geïmplementeerd en vormt een vast onderdeel van de halfjaarlijkse kwaliteitsmetingen.
Uit het op deze gegevens gebaseerde onderzoek “Integratie zorg en onderwijs” (De Valk en Van der Hoek) komt
een aantal factoren naar voren, die belangrijk zijn in een succesvolle samenwerking tussen zorg en onderwijs,
met als doel een doorlopend en geïntegreerd dagprogramma voor de jongeren aan te kunnen bieden. Zorg en
onderwijs kunnen hierbij door één aanbieder worden verzorgd, maar ook door twee afzonderlijke aanbieders.
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Het Leef- Leer- en werkklimaatonderzoek in Harreveld (Horizon Jeugdzorg en Onderwijs) bleek wederom
positief en leidde tot een aanbeveling: “Harreveld doet het nu beter in vergelijking tot andere Jeugdzorg Plus
instellingen, zowel op het leefklimaat als het leerklimaat als het werkklimaat (een voorwaarde voor professioneel
handelen door medewerkers)” in november 2017.
Promotieonderzoeken
In 2017 zijn de (vijf) lopende promotieonderzoeken (PhD) voortgezet of naar een afronding gebracht.
Allereerst is eind 2017 de dissertatie van Ellis ter Beek omtrent doelgroep(verschillen) en behandeling van
jeugdige plegers van ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag ingediend en wordt begin 2018 dit
promotietraject definitief afgerond met het verkrijgen van het doctoraat. Headlines van resultaten van 2017 uit dit
onderzoek zijn dat tot 38% van deze jeugdigen op basis van het RNR model een te intensieve behandeling
ontvangt, waarvan is aangetoond dat dit eerder negatieve dan positieve behandelresultaten oplevert. De
toewijzing aan zorg dient dus te worden verbeterd. Daarnaast bleken specialistische behandelvormen een klein
incrementeel effect te kunnen behalen in het voorkomen van algemene en seksuele recidive (zie ook onderzoek
JeugdzorgPlus). Uit twee in 2017 ingediende publicaties blijkt het effect van specialistische behandeling op
psychosociaal functioneren van gemiddelde grootte te zijn; 70 tot 80% van de jeugdigen functioneert na de
behandeling beter. Twee specialistische behandelvormen in Nederland dienen hun behandelresultaat te
verbeteren op het gebied van prominente niet criminogene behandelbehoeften. Het zich meer richten op
protectieve factoren (welzijn) is expliciet voor deze doelgroep aantoonbaar belangrijk, ook in het voorkomen van
grensoverschrijdend gedrag.
Daarnaast loopt het promotieonderzoek van Harmke Leloux 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 2017 is het onderzoek naar
de overeenkomsten en verschillen in de doorgemaakte psychosociale ontwikkeling van uithuisgeplaatste
kinderen gepubliceerd. Grofweg bleken er op hoofdlijnen geen verschillen in de ontwikkeling, ondanks de
verschillen in ernst en aard van de problematiek bij start. Eind 2017 is het vierde en laatste artikel ingediend
betreffende onderzoek naar factoren die gerelateerd zijn aan een gunstige en ongunstige ontwikkeling in de
verschillende zorgvormen. Begin 2018 zullen de resultaten gebundeld worden in een dissertatie en begin/medio
2018 kan ook dit promotietraject dan worden afgesloten.
Wat betreft het promotieonderzoek van Sophie de Valk naar repressie in residentiële voorzieningen is in 2017
gewerkt aan de laatste dataverzameling (200 vragenlijsten naar repressie en SDT in open en gesloten
jeugdzorgafdelingen en bij JJI’s.) Naar verwachting worden het vierde en vijfde artikel met een validatie van de
nieuwe repressievragenlijst afgerond voorjaar 2018 en zal de dissertatie nog in 2018 plaatsvinden.
Ten vierde is het promotieonderzoek gestart door Raymond Gutterswijk naar effectiviteit van verschillende
interventies voor jongeren met ernstige gedragsproblemen en ernstige stagnatie in de opvoedingssituatie. Het
betreft hier de hulp van twee gesloten instellingen, waarvan één met toevoeging van een intensieve ambulante
component en een intensief ambulante interventie. Doel van het onderzoek is na te gaan welke eigenschappen
de drie doelgroepen kennen, in welke mate deze doelgroepen vergelijkbaar zijn, wat de effectiviteit is van deze
interventies en welke kosten daaraan verbonden zijn. In 2017 is eveneens het promotieonderzoek naar de
naleving van kinderrechten in de gesloten jeugdhulp door Susanne Hofte gestart. Doel van dit onderzoek is om
te onderzoeken in welke mate de praktijk rekening houdt met de rechten van kinderen. Het eerste internationale
artikel zal begin 2018 worden ingediend. Grofweg blijken er geen grote verschillen te bestaan in het leefklimaat
tussen de gesloten jeugdzorg en de justitiële jeugdinrichtingen. Sommige gesloten jeugdhulp instellingen zijn
nog niet geslaagd in het neerzetten van een positief therapeutisch klimaat.
Vooruitblik 2018
In 2018 staat de samenwerking met de holdingpartners binnen iHUB centraal. Er zal toegewerkt worden naar
een gezamenlijke onderzoeksagenda en gezamenlijkheid in het uitvoeren van onderzoeken. Het streven is
halverwege 2018 te komen tot een concrete iHUB brede onderzoeksvisie, onderzoekslijnen,
onderzoekprocedures, gezamenlijke bijeenkomsten en een gedeeld portal om kennis te delen zowel tussen de
holdingpartners als met de maatschappij. Centraal staat dat het onderzoek richt zich op innovatie van ambulante
zorg, pleegzorg, ggz, jeugdhulp, en speciaal onderwijs aan jongeren tussen 0 en 28 jaar.
Crossovers (begeleiding van gz-psychologen van de Opvoedpoli bij hun wetenschappelijke publicaties en
deelname aan het begeleidingsteam van Sanne Pronk van Altra worden gecontinueerd.
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Participatie in de academische werkplaatsen STRAW, Samen, Autisme wordt voortgezet. Ook de structurele
samenwerkingen met de onderzoeksgroepen van de EUR, Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Leiden en de
UVA wordt voortgezet. We blijven deelnemen in de Lerende Databank Jeugd, de begeleidingscommissie JZ plus
en de Wetenschappelijke raad JZ plus.
Een publicatieoverzicht en overzicht van presentaties is bij belangstelling op te vragen bij Horizon.

5.1.3. Klachten
Klachten en calamiteiten
Klachten
Door het bespreekbaar maken van klachten met de afdelingscoördinator of schoolleider hopen wij dat wij met
jeugdigen en ouders tot een goede oplossing komen. Jeugdigen en ouders kunnen ook een gesprek aanvragen
met de directeur van de zorglocatie of de onderwijsdirecteur. Leidt dit niet tot een oplossing dan kunnen
jeugdigen en ouders een gesprek aanvragen met de bestuurder van Horizon.
Een klacht kan ook direct voorgelegd worden aan de externe klachtencommissies voor jeugdzorg, voor
jeugdzorg plus of voor onderwijs. Voor de Jeugdzorg is er de onafhankelijke klachtencommissie Zorgaanbieders
Zuid-Holland. Voor onderwijs werkt Horizon met de landelijke Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs en met
Onderwijsgeschillen.
Jeugdigen binnen Horizon JeugdzorgPlus locaties De Vaart en ‘t 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.

Calamiteit
Een calamiteit is een onbedoelde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de
jeugdhulp en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een cliënt of medewerker heeft geleid.
Calamiteiten moeten direct worden gemeld aan inspecties en soms financiers. Daarnaast worden de ouders van
de betrokken jeugdige altijd geïnformeerd bij een incident of calamiteit. De plaatser (wijkteam/GI) wordt
geïnformeerd bij calamiteiten en incidenten die zich blijven herhalen. De inspectie kan vragen een calamiteit
intern door een onafhankelijke commissie te laten onderzoeken.

Klachten Jeugdzorg
De Raad van Bestuur heeft in 2017 vanuit de zorgsectoren van Horizon 10 klachten ontvangen:
Het betrof:
Ambulant
Bergse Bos
Hestia
Midgaard
MKT
Omgangshuis
Onbekend

1
1
1
2
1
3
1

Onvrede over het perspectief
Bejegening van een omwonende
Overlast voor een omwonende
Behandelklimaat en miscommunicatie
Organisatie van een zomerkamp
Over bejegening en verslaglegging
Ontbreken van de juiste behandeling

De klager die niet heeft aangegeven over welke locatie de klacht ging is verwezen naar de klachtencommissie.
De overige klachten zijn tot oplossing gekomen in een gesprek met leidinggevenden van de betreffende
zorglocatie.
Rie klachten over pleegzorg en één klacht over het omgangshuis zijn rechtstreeks ingediend bij de
klachtencommissie. De klachten over pleegzorg zijn ongegrond verklaard. De hoorzitting voor de klacht over het
omgangshuis dient in januari 2018.
Drie klachten over gesloten jeugdzorglocaties zijn verwezen naar de klachtencommissie van die locatie.
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Klachten Onderwijs
De Raad van Bestuur heeft in 2017 vanuit de onderwijssectoren van Horizon 8 klachten ontvangen:
Bergse Veld School
Gelinckschool Schiedam
Gelinckschool Spijkenisse
Schats Zuid
Schreuder college Slinge
Schreuder college Taborstraat

1
1
1
1
3
1

Duur time out
Bejegening
Ontevredenheid met advies vervolgschool
Veiligheid leerling
Weglopen, thuiszitten en naar huissturen
Pesten

In de alle gevallen is in overleg met de leidinggevende van de school of de onderwijsdirecteur een oplossing
gevonden, waar alle partijen zich in konden vinden.

Klachten JeugdzorgPlus
Klachtencommissie ‘t Anker/Prisma
In 2017 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 2017 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 2016, het bemiddelingsen klachtenprotocol en de maandcommissaris. Verder is door de directeur van de locatie een toelichting
gegeven op de stand van zaken binnen en rondom Horizon en is door het AKJ verteld wat de stand van zaken is
met betrekking tot de vertrouwenspersoon. In 2017 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, 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 2017 zijn er totaal 27 klachten behandeld. Hiervan gaan 10 klachten over de bejegening door pedagogisch
medewerkers richting jongeren. De overige klachten gaan over verschillende onderwerpen zoals voeding en
verdwenen spullen. Er is uiteindelijk 1 klacht 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. Per april 2017 is locatie de Vaart deels verhuisd naar Den Haag, locatie
Midgaard. Het valt de commissie op dat er aanzienlijk minder klachten zijn dan de vorige jaren. Tevens zijn er op
De Vaart minder klachten in de laatste 6 maanden. Op locatie Hestia zijn er over het gehele jaar weinig klachten.
Op Hestia worden klachten sneller onderling opgelost waardoor er minder behoefte is aan een
klachtenprocedure. Op 15 december 2017 verhuist locatie De Vaart naar de locatie Oostvoorne. Ook daar zijn
de groepen voorzien van een klachtenbus.
Midgaard
In 2017 zijn er totaal 42 klachten behandeld van de 54 jongeren die op Midgaard verblijven (6 leefgroepen).
Locatie Midgaard is half april 2017 geopend. Van deze 42 klachten gaan de meeste klachten (21) over de
bejegening door pedagogisch medewerkers richting jongeren. De overige klachten gaan over verschillende
onderwerpen zoals voeding, ontevredenheid op school of op de groep, huisregels (9), verdwenen spullen (5),
fixatie (5). Opvallend is dat het er slechts 1 klacht over pesten is ingediend alsmede 1 over het rookbeleid. De
klachten worden op de groepen in de klachtenbussen gedaan
Er zijn uiteindelijk 3 klachten (van 1 jongere) 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.
De Klachtencommissie houdt kwartaalgesprekken met de locatiedirecteur omtrent trends/ontwikkelingen op de
locatie zelf alsmede bij de organisatie, de verhuizingen in 2017 en de klachten.
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Calamiteiten
Er zijn door Horizon 16 meldingen van calamiteiten gedaan bij de Inspectie Jeugdzorg.
Bergse Bos
Harreveld
Midgaard
MKT
Pleegzorg
Rijnhove
De Vaart

3
3
2
1
4
2
1

De calamiteiten betreffen seksueel grensoverschrijdend gedrag (9), mishandeling/verwaarlozing(2), geweld (2),
afhandeling medische problematiek (1), verkrachting tijdens verlof (1),
Drie meldingen zijn door de betrokken jeugdbeschermingsorganisatie onderzocht. De onder leiding van Horizon
onderzochte calamiteitenmeldingen zijn naar tevredenheid afgesloten door de Inspectie Jeugdzorg. Waar nodig
zijn verbetermaatregelen doorgevoerd.

5.1.4. Personeelsbeleid en kwaliteit van werk
Visie en ontwikkelingen
Sinds de transitie jeugdzorg en de introductie van passend onderwijs is Horizon actief bezig met locaties
ombouwen, opnieuw inrichten, aanpassen en sedert 2017 ook deelnemen aan aanbestedingstrajecten. Een met
de transitie gepaard gaande ontwikkeling is dat Horizon naar een veelzijdiger aanbod toe gaat. Horizon wordt
hervormd tot een organisatie waar behandelingen korter, kordater en krachtiger worden ingezet. Dit kan alleen
als we onze organisatie flexibeler maken. In 2017 is Horizon dan ook verder gegaan met het ontwikkelen van dit
aanbod, waarbij intern medewerkers worden herplaatst, geworven en opgeleid, zodat dit bijdraagt aan het
interne veranderingsproces.
Thema’s
In het personeelsbeleid zijn er belangrijke thema’s die altijd terugkeren zoals werving en
arbeidsmarktcommunicatie, het bevorderen van de opleiding en ontwikkeling van personeel en duurzame
inzetbaarheid. In 2017 is binnen het onderwijs de aanpassing van het functiehuis en daarmee gepaard gaande
de functiewaardering afgerond. Over bovengenoemde en andere thema’s kunnen we het volgende melden.
Werving en arbeidsmarktcommunicatie
Er is sprake van schaarste op de arbeidsmarkt met name met betrekking tot docenten en pedagogisch
medewerkers. In het vierde kwartaal van 2017 is daarom ook recruitment gecentraliseerd binnen Horizon.
Arbeidsmarktcommunicatie draagt bij aan effectievere werving van medewerkers. Hiertoe is ook in 2017 gebruik
gemaakt van de speciaal hiervoor ontwikkelde website en social media als LinkedIn, Twitter en Facebook
worden ingezet voor wervingsacties. In het voorjaar heeft een grote wervingscampagne voor het onderwijs
plaatsgevonden middels een grootschalige informatiebijeenkomst met speeddates. Tevens is de 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 verder uitgebouwd.
Scholing en professionalisering
Horizon vindt het belangrijk dat medewerkers goed gekwalificeerd zijn voor hun functie en zich daarna ook
blijven ontwikkelen. Hiertoe is in 2017 het professionaliseringsbeleid herijkt. 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 start- en ontwikkelpaden een keuze maken uit de opleidingen die worden
verzorgd door de Horizon Academie met hieraan gekoppeld faciliteiten in tijd vanuit Horizon.
In de Jeugdzorg zijn de scholingsfaciliteiten voor een deel gekoppeld aan de eisen van het kwaliteitsregister.
Deze eisen en faciliteiten gelden binnen Horizon met name voor de gedragswetenschappers, intercedenten,
werkbegeleiders (pedagogisch medewerkers A) en de ambulante functies. De Pedagogisch medewerkers B
kunnen zich, als zij Hbo geschoold zijn, wel laten registreren, maar dat is facultatief.
In het Onderwijs hebben de schoolleiders faciliteiten voor de registratie in het schoolleidersregister. In 2018 zal
ook het lerarenregister geopend worden. In 2017 verkeerden we nog in afwachting van de daaraan te stellen
eisen.
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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.
De controle op de beschikbaarheid van de V.O.G. bij de indiensttreding is aangescherpt. Soms is er sprake van
een strijdig belang, als de voortgang van de werkzaamheden vraagt dat een nieuwe medewerker direct
beschikbaar is. Om daar goed mee om te gaan, is een protocol opgesteld.
Klokkenluidersregeling
Sinds 1 juli 2016 is de Klokkenluidersregeling van kracht. Horizon heeft daar op ingespeeld door deze in een
aangepaste versie nu ook in SharePoint te publiceren. De klokkenluidersregeling is in feite bestemd voor
medewerkers die een ernstige misstand willen melden, maar daarvoor binnen de organisatie naar hun mening
geen of onvoldoende gehoor vinden. In de klokkenluidersregeling wordt er echter wel vanuit gegaan dat er eerst
een melding binnen de organisatie plaatsvindt.
Omdat het voor medewerkers tot een lastige afweging kan leiden en de te volgen procedure wellicht niet altijd
helder is, heeft Horizon hiervoor externe een vertrouwenspersoon aangesteld. Medewerkers kunnen zich met
hun vragen of verzoek om advies altijd eerst tot deze vertrouwenspersoon wenden. Die kan de melding met ze
bespreken, daarover een advies geven en de juiste route wijzen. Contacten met de vertrouwenspersoon zijn
altijd strikt vertrouwelijk.
Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon voor de Klokkenluidersregeling is dezelfde die al een aantal jaar deze rol voor de
organisatie uitoefent. Horizon heeft deze taak belegd bij een extern bureau, Winston & Partners dat kantoor
houdt te Leiden, maar als dat wenselijk is kan de vertrouwenspersoon ook op een ander adres een afspraak
maken. Daarnaast is hij altijd telefonisch (op vaste spreekuurtijden) en per email bereikbaar. De
vertrouwenspersoon rapporteert jaarlijks door middel van een jaarverslag, dat op de eerste plaats wordt
besproken met de Manager HR. De gegevens in dit verslag zijn altijd anoniem en niet naar medewerkers te
herleiden.
Een medewerker kan altijd zelf besluiten om – als er sprake is van ongewenste omgangsvormen – om contact
op te nemen met de vertrouwenspersoon. Een leidinggevende kan ook een medewerker adviseren om contact
op te nemen. Dit is zeker wenselijk als deze betrokken is geweest bij een ernstig incident.
In 2017 zijn 12 nieuwe aanmeldingen binnengekomen bij de vertrouwenspersoon en zijn tevens 3 meldingen uit
2016 afgehandeld. In 2016 betrof het 11 meldingen en werd nog 1 melding uit 2015 afgehandeld.
In totaal behandeld
Verwezen door
Melding op eigen initiatief
Verwezen door leidinggevende
Door een arbeidsdeskundige
Door een collega
Door de OR
Onderwerp
Agressie door cliënten
Seksuele intimidatie door cliënten
Onterechte beschuldiging van cliënt
Onheuse bejegening leidinggevende
Algemene werkdruk op de locatie
Persoonlijk functioneren
Schending privacy door medewerker
Zocht vertrouwenspersoon voor cliënt
Arbeidsvoorwaarden
Samenwerking collega
Stressklachten
Integriteitvraag
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15

2016
12

8
4
1
1
1

9
3

4
3

3
1
1

2
1
1

1
1
1

1
1
1
1
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De vertrouwenspersoon heeft in 2017, naast het geven van advies en informatie (11x), verwezen naar de
leidinggevende (6x), HR (2x), psycholoog (1x), arboarts (3x) en gedragsdeskundige (1x).
Strategische personeelsplanning
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 sedert 2015 ingezet binnen
Horizon.
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. Horizon heeft nog steeds relatief jong personeel,
maar hierin zal een geleidelijke verschuiving gaan plaatsvinden.
We merken dat nu overigens nog niet, de leeftijdsopbouw is zeer stabiel.
Binnen Jeugdzorg is de gemiddelde leeftijd 39,67 jaar. Voor de pedagogisch medewerkers is dat 34,68 jaar. Nog
steeds is 58,0 % van hen jonger dan 35 jaar, maar inmiddels is ook 9,0% ouder dan 50 jaar (en 4,2% 60 jaar of
ouder) In het onderwijs geldt dat nog wat sterker. Daar is de gemiddelde leeftijd 41,26 jaar en voor de leraren
40,94 jaar. Van hen is 37,0% jonger dan 35 jaar en 26,0% ouder dan 50 jaar (en 15% 57 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.
Wel is in 2017, als pilot, voor het eerst de training Veerkracht en Vitaliteit ingezet voor 30 pedagogisch
medewerkers en leerkrachten. In deze training ontdekken ze wat hen in hun kracht kan zetten, welke bronnen zij
daarbij kunnen benutten en hoe ze beter met belemmeringen kunnen omgaan.
Het voornemen is om deze training, na evaluatie, door de Horizon Academie verder te laten uitrollen.
Functiewaardering
Binnen Onderwijs heeft in 2017 een groot functiewaarderingstraject plaatsgevonden, waarin alle functies
opnieuw zin beschreven in een voor Onderwijs nieuw format. Er is een overstap gemaakt van de traditionele
taakgerichte beschrijvingen naar een model waarin doelen, resultaten en competenties centraal staan. Eind
2016 hebben alle medewerkers het nieuwe functieprofiel ontvangen, waarop toen – na overleg - nog
aanpassingen mogelijk waren. Vervolgens ontvingen zij het definitieve profiel en de waardering van hun functie
en startten de bijbehorende procedures voor overleg en bezwaar, waarbij gebruik is gemaakt van de
mogelijkheid om een interne bezwarencommissie in te stellen.
Voor vrijwel alle functies is dit traject vóór de zomervakantie volledig afgerond. Na de zomer is dat ook voor de
andere functies gelukt. Voor één functie heeft een zitting plaatsgevonden bij de landelijke bezwarencommissie.
In deze zitting zijn door Horizon voorstellen gedaan, die alsnog tot overeenstemming moeten leiden.

Arbeidsverzuim
Arbeidsverzuim

Verzuimpercentage

Meldingsfrequentie

Gemiddelde in dagen

Jeugdzorg 2017
Onderwijs 2017

5,9%
7,5%

0,72
0,94

21,53
27,37

Jeugdzorg 2016
5,0%
0,80
Onderwijs 2016
6,3%
1,00
De genoemde cijfers zijn exclusief zwangerschap en bedrijfsongevallen

22,87
23,05

De hierboven genoemde cijfers zijn gemiddelden, maar over de hele linie zien we nu een stijging.
In Jeugdzorg is het verzuim wel nog steeds veel lager dan in 2015 toen het nog 7,39% was, maar in Onderwijs
is het verzuim nu hoger dan in 2015 toen het nog 7,12% was.
De meldingsfrequenties zijn nog steeds erg laag te noemen, in Jeugdzorg is die zelfs gedaald.
Dat is gunstig, maar betekent ook dat een relatief groot deel van het verzuim wordt veroorzaakt door langdurig
arbeidsongeschikten.
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In 2016 was daarin een slag gemaakt en zijn veel langlopende zaken actief opgepakt, mede door de inzet van
een nieuwe Arbodienst. Het lijkt er op dat het effect daarvan in 2017 geleidelijk is afgenomen en dat er opnieuw
een extra inspanning nodig is.
Het verzuim in Jeugdzorg wijkt nauwelijks af van de benchmark voor de hele sector die op 5,8% staat.
In Speciaal Onderwijs geeft de benchmark een verzuim van 7,0 % voor onderwijsgevende functies en van 7,2%
voor ondersteunende functies. De verzuimfrequenties zijn daarin respectievelijk 1,3 en 1,4.
Met de meldingsfrequentie zit Horizon dus duidelijk beneden de benchmark voor de sector, maar met het
percentage juist hoger.
Beheersing van uitkeringen na ontslag
Horizon blijft terughoudend met het verstrekken van ontslagvergoedingen. In een situatie van een krappe
arbeidsmarkt 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 zodat de medewerker
voldoende in gelegenheid wordt gesteld om ander werk te zoeken.
Verloop personeel
Binnen Jeugdzorg zijn in 2017 225 medewerkers (157,53 fte) in dienst getreden en 245 medewerkers (166,42
fte) uit dienst getreden. Voor de pedagogisch medewerkers zijn deze cijfers respectievelijk 152 in dienst (103,78
fte) en 165 uit dienst (107,58 fte).
Binnen Onderwijs zijn in 2017 145 medewerkers (106,13 fte) in dienst getreden en 116 medewerkers uit dienst
gegaan (80,71 fte). Voor leerkrachten zijn deze cijfers respectievelijk 85 medewerkers in dienst (68,85 fte) en 66
medewerkers uit dienst (49,09 fte).
Binnen Jeugdzorg bedraagt het verloop 22%.
Van de vertrokken pedagogisch medewerkers is 50% korter dan een jaar in dienst geweest.
Binnen Onderwijs bedraagt het verloop 20%
Van de vertrokken leerkrachten is 41% korter dan een jaar in dienst geweest.
Dit zijn getallen die om een nadere analyse vragen.
Zowel binnen Jeugdzorg als Onderwijs wordt de arbeidsmarkt krapper, dat geldt niet alleen voor Horizon maar
voor de hele sector en ook met name voor de meeste regio´s waar Horizon actief is.
Gezien de instroom lukt het nog steeds om grote aantallen pedagogisch medewerkers en leerkrachten te
werven, maar gaat het vervolgens toch te vaak mis in de matching. Of dat een gevolg van de selectie is, van de
begeleiding in het eerste jaar, of van een combinatie van beide moet nog worden onderzocht.
Personeelsformatie
Op 31 december 2017 was het aantal medewerkers als volgt:
Jeugdzorg:
877 medewerkers en 740,71 fte
Onderwijs:
478 medewerkers en 385,68 fte
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5.1.5. Informatiemanagement en ICT
Informatiebeveiliging en privacy
Het veilig kunnen gebruiken van de ICT-voorzieningen is voor jeugdigen, jongeren, ouders en medewerkers van
Horizon van groot belang. Veilig betekent voor Horizon dat apparatuur betrouwbaar en snel is, gegevens en
bestanden juist zijn, virussen (e.d.) niet voorkomen en de privacy van alle betrokkenen is geborgd.
Om veilig werken te waarborgen zijn diverse technische maatregelen getroffen. Denk aan: periodiek wijzigen
van sterkere wachtwoorden, rol based autorisatiematrix, een Next generation firewall en antivirus. Daarnaast is
gestart met het voorbereiden van een bewustwordingscampagne informatie beveiliging en privacy. Immers het
gaat om een goede combinatie tussen techniek en mens.
In 2017 is het project ‘ICT Vernieuwing’ tot afronding gekomen, waardoor alle locaties eenzelfde ICT
infrastructuur hebben. Daarnaast is in 2017 gestart met de telefoonmigratie naar een nieuw, modern en
toekomstproof platform.

Functionaris gegevensbescherming
Anticiperend op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die met ingang van 25 mei 2018 van
kracht wordt, is binnen Horizon een functionaris gegevensbescherming aangesteld. Deze functionaris draagt er
zorg voor dat Horizon voldoet aan de eisen die de nieuwe privacywet stelt. Tevens is een risico-inventarisatie
uitgevoerd en zijn maatregelen ingezet en gepland.

Onderwijs
Horizon werkt continu aan het verbeteren van haar processen. In 2017 is gestart met de applicaties SOM Today,
ParnasSys en Profijt. Hiermee wordt de basis gelegd voor digitale roosters, het plannen van de inzet van
medewerkers en inzage van voortgang per jongere. In 2018 zullen deze applicaties verder geïmplementeerd
worden.
Ook is een start gemaakt met de pilot ‘ICT in de klas’. Met deze pilot doen we ervaring op met digitaal,
gepersonaliseerd lesaanbod per jongere. Medio 2018 zullen de resultaten van deze pilot tot besluitvorming
leiden.

Zorg
Ook binnen Zorg werken we continu aan de verbetering van onze processen, waarbij de basis wordt gelegd voor
de harmonisatie van onze zorgprocessen en daarop ondersteunende applicatie. Medio 2018 vindt de migratie
hiervan plaats.

5.1.6. Deskundigheidsbevordering - Horizon Academie
Missie
De Horizon Academie hanteert het volgende uitgangspunt: 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 Horizon. Horizon 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.
Horizon 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 Horizon 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
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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.
Onze succesbepalende factoren in 2017 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) 80% van de individuele inschrijvingen verloopt via onze website. www.horizon.eu/academie
 Indicator b) is behaald met een 8.1 score voor onze trainingen. Een verbetering van 0.3 ten opzichte van
2016.
Nieuw aanbod: teamtrainingen co-creatief; traject vitaliteit en weerbaarheid i.s.m. HR, challenge Persoonlijk
Meesterschap, verbindend communiceren, training conflictscheiding ontwikkelt i.s.m. onderzoek, hernieuwede
opleiding Blijf Cool voor professionals, hernieuwd werkbegeleiderstraject
Implementatie: BoXwerk; Veilig vakmanschap; VAI (extern i.s.m. Yulius en gemeente Rotterdam); PM cliënt
trainers opgeleid, Geweldloos gezamenlijk Gezag, Ken je code, Kleurkracht, werken met vlaggensysteem en
seksualiteit & intimiteit, systeem in zicht! en ontwikkelpaden voor professionals.
Profilering: Leerhuis Rotterdamse samenwerkingspartners; Altra inspiratieweek; onze trainingen (her-)
geaccrediteerd in lerarenregister, SKJ en Registerplein en CEDEO certificering, trainingen St Maarten en
Suriname (delen van expertise), Beurs peoples business, samenwerking Schakenbosch zorg, Enneagram,
Radicalisering.
Ontwikkeling team Academie: Verbindende communicatie, Design Thinking, innovatief project Gezin Totaal
ondersteuning
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6. Onderwijs
6.1.

Structuur en beleid

Horizon Onderwijs is onderdeel van Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs. Het onderwijs is een
wezenlijke factor in de ontwikkeling en maatschappelijke participatie van jongeren. Onderwijs is binnen Horizon
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.). Horizon 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 Horizon 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 Horizon. De Horizon scholen
die verbonden zijn aan zorglocaties van Horizon en de betreffende zorglocaties zelf, worden zo veel mogelijk
daarom door één directeur aangestuurd. Het Vaart College is in 2017 onderverdeeld in een aantal kleinere
locaties te weten het Midgaard College in Den Haag, een School 2 Care vestiging in Rotterdam. Verder zijn een
aantal jongeren verhuisd naar de locatie Rijnhove en eind december naar Oostvoorne. Op Rijnhove is in
augustus 2017 een interne school gestart naast een externe school. De scholen die niet verbonden zijn aan een
zorglocatie zijn verdeeld in een SO afdeling, een VSO afdeling voor praktijkonderwijs en gericht op diploma en/of
vervolgonderwijs in Rotterdam, Dordrecht en Gouda en omgeving. Schakenbosch College ( heeft een statusaparte omdat de zorgpartner niet alleen onder Horizon 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 / Hillevliet / Quackstraat 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, Spijkenisse en Oostvoorne, De
Regenboog Gouda, Parkschool Alphen en tijdelijk Bergse Veldschool
 Scholen verbonden aan zorglocaties: Park College Alphen, Midgaard College, Hestia College en
School2Care de Vliet
 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/ .
Het schoolplan 2017-2020 is met medewerking van alle onderwijs medewerkers van Horizon Onderwijs tot stand
gekomen. Het beschrijft het strategisch beleid van het onderwijs van Horizon. In 2017 zijn alle locaties zelf met
de speerpunten van het schoolplan aan het werk gegaan. De SO locaties hebben half augustus een
gezamenlijke start dag gehad. De VSO locaties hebben dit allemaal op hun eigen locatie vorm gegeven.
De volgende speerpunten krijgen ook in 2017 ook de aandacht van alle locaties:
 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.
 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.
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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.
Horizon Onderwijs heeft de ambitie om van haar scholen een ‘Leader in me’ school te maken. Daarnaast is een
speerpunt het hebben van een veilig pedagogisch klimaat. Bijvoorbeeld door te werken volgens de methode
‘verbindende communicatie’. 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 belangrijk onderdeel zijn van de basismethodiek Master!
Het ontwikkelen en implementeren van deze ontwikkelingen blijven ook het schooljaar 2017-2018 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

Horizon 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 Horizon Jeugdzorg en 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.
Horizon Jeugdzorg en 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.
Om een zorgvuldig, eenduidig en samenhangend plaatsingsbeleid te kunnen voeren, heeft Horizon 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.
Voordat de leerling geplaatst kan worden moet het samenwerkingsverband een advies geven voor een
schoolsoort binnen cluster-4 en geeft het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring af. Ouders en
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leerling kunnen bij het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring ondersteuning krijgen van Horizon
Onderwijs indien er geen school van herkomst is. In alle andere gevallen vraagt de school van herkomst de
toelaatbaarheidsverklaring aan. Wanneer de toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven wordt door OZO in
samenspraak met de school gekeken wanneer de leerling geplaatst kan worden. 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 2017

Onderwijs is een bepalende factor voor de ontwikkeling van jeugdigen. En voor de manier waarop zij deelnemen
aan de samenleving. Horizon Onderwijs pleit voor onderwijs dichtbij huis. Op een reguliere school als het kan en
op het speciaal onderwijs als het nodig is. Horizon 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 Horizon 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. De locaties werken 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
Horizon 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. Hieronder worden enkele
voorbeelden gegeven wat er op een aantal van de onderwijs locaties in 2017 is gebeurd.

Mr. Schats Noord
Het team van Schats Noord is getraind in verbindende communicatie (geweldloze communicatie). De teamleden
dragen dit zowel naar elkaar uit als naar de leerlingen. De teamleden geven aan dat deze manier van
communiceren positief werkt in de school.

Mr. Schats Zuid
Alle groepen hebben een digibord waar mee gewerkt wordt. In één van de groepen van deze locatie wordt als
pilot gewerkt met laptops.

De Regenboog
De school bestond tien jaar en als afsluiting van het schooljaar 2016-2017 is circus Rotjeknor geweest. Heel de
dag zijn de leerlingen in de weer geweest met diverse circusacts en daarna hebben de leerlingen al hun
geleerde kunsten aan de ouders, familie en bekenden laten zien. Alle groepen van de Regenboog bezoeken
inmiddels met grote regelmaat de bibliotheek en tijdens de Kinderboekenweek is er een voorleeswedstrijd
gehouden. De locatie is ondertussen gegroeid naar vier groepen. In maart 2018 zal verhuisd worden naar een
andere locatie.

Bergse Veldschool
De Bergse Veldschool heeft in 2017 een doorlopend en geïntegreerd dagprogramma gevolgd. Dit is in eerste
instantie aangeboden aan de interne leerlingen. De leerlingen die op het Bergse Bos wonen. School en de
behandelgroepen werken zo meer samen op gezamenlijk de gestelde doelen te behalen. Structureel vinden
gezamenlijke evaluatiegesprekken met het kind en het gezinssysteem plaats waarbij medewerkers van school
en behandelgroep aanwezig zijn. In de zomervakantie heeft van 30 juli tot 4 augustus circus Sijm zijn tent op het
terrein van de school en Bergse Bos opgeslagen. Samen met zorg en school is een mooie voorstelling in elkaar
gezet. Op 4 augustus hebben veel ouders en verzorgers ook medewerkers van Horizon de voorstelling gezien.

Gelinckschool Oostvoorne
In 2017 is op deze locatie een zorgklas gestart samen met het samenwerkingsverband Kindkracht. Op deze
manier hebben een aantal thuiszitters toch een passende onderwijsplek kunnen krijgen.

Gelinckschool Spijkenisse
Leerlingen van deze locatie hebben op verschillende landelijke studiedagen iets mogen vertellen over ‘de leader
in me school ‘wat deze locatie al een aantal jaren is.
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In april van dit jaar zijn de leerlingen van de klas Metro gestart met een lessenserie leren programmeren. De
lessen worden aangeboden door bol.com en uniek is dat één van de ervaren mensen van bol.com de school bij
de lessen begeleidt. Frans Vermeulen, de leider van het programma, vertelt waarom Bol.com dit doet:
"Technologie is niet meer weg te denken uit ons dagelijkse leven. Met name de toepassing ervan wordt voor
veel bedrijven steeds belangrijker en het raakt bijna ieder beroep. Dat betekent dat niet alleen IT-professionals,
maar iedereen basiskennis moet hebben van IT. Wij vinden dan ook dat de nieuwsgierigheid van kinderen voor
de toepassing ervan niet vroeg genoeg aangewakkerd kan worden. Daarom is dit speciale programma, samen
met Code Avengers opgezet om ook de drempel voor scholen en leerkrachten te verlagen en ze enthousiast te
maken.

Schreuder College de Villeneuvestraat
De locatie is in augustus van 2017 begonnen met het invoeren van het document arbeidstoeleiding. Hierin staat
omschreven hoe de weg verloopt van praktijkvakken tot het vinden van en functioneren binnen een baan op de
arbeidsmarkt. Een leerling werkt vanaf het moment dat hij/zij wordt ingeschreven op het Schreuder College aan
algemene werknemersvaardigheden. Deze competenties zijn leidend gedurende de schoolloopbaan. De te
behalen competenties worden als doel in het ontwikkelingsperspectief plan (OPP) van de leerling opgenomen.
Alle competenties worden d.m.v. het evaluatieformulier door de leerling, docent en stagebegeleider beoordeeld.
De 10 van Schreuder, zoals ze nu genoemd worden, zijn zichtbaar opgehangen in de school in de vorm van een
prachtige gedrukte poster. Ook zijn de competenties gedrukt in de vorm van een strippenkaart of een
ansichtkaart, zodat ze gemakkelijk uit te delen zijn op stagebedrijven of als boekenlegger voor de leerling zelf
gebruikt kunnen worden.

Schreuder College Taborstraat
Op 17 februari hebben een aantal klassen van de onderbouw een voorstelling gezien van theater ‘Troubamour’.
Een theatergezelschap wat het vluchtelingendebat met jongeren wil voeren. Na de voorstelling is samen met de
actrices na gesproken over de voorstelling met behulp van prikkelende stellingen.
De havo bovenbouw heeft een gastles van beleidsadviseur mr. I. Ritman van het Ministerie van Justitie en
Veiligheid, directie Migratie gekregen. De leerlingen kregen uitleg over de praktijk en wetgeving van het
Nederlandse migratiebeleid. Met deze gastlessen probeert de locatie de samenleving en burgerschap op een
andere manier in de klaslokalen te krijgen.

Schreuder College Slinge en Quackstraat
In 2017 is in de Quackstraat een dependance van de locatie Slinge gestart. Op 11 oktober opent de wethouder
Hugo de Jonge deze gezamenlijke locatie van Yulius en Horizon. Horizon heeft er voor gekozen op deze locatie
de 5 VMBO brugklassen te laten starten.
Zomerschool Schreuder College Slinge
Tijdens de zomerschool (periode 10 t/m 14 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 en hebben toetsen kunnen inhalen. Het schooljaar 2016-2017 hebben in totaal 8 leerlingen al dan
niet vrijwillig deelgenomen aan de zomerschool en hebben hierdoor de mogelijkheid gekregen om alsnog over te
gaan naar volgend leerjaar.

Park College Alphen
Het Park College heeft in 2017 nadrukkelijker de samenwerking gezocht met de Horizon-scholen en de VSOscholen in de regio. Voor de VMBO profielen Horeca, Bakkerij en Recreatie en Economie & Ondernemen wordt
nauw samengewerkt met de Goudse Waarden. Voor het PRO-onderwijs wordt samengewerkt met het Groene
Hart.
Voor stage en arbeidstoeleiding wordt de samenwerking met Rijnvicus, voorheen SWA, voortgezet.
In de interne school wordt de integratie zorg-onderwijs maximaal vorm gegeven.
Daarnaast werkt het Park College nauw samen met ketenpartners als Bureau Leerplicht, Onderwijsspecialisten
van het Samenwerkingsverband, Jeugdteams en Schoolarts, autisme2Play en OOV. Samenwerking met
ouder(s) wordt onder andere gezocht middels de twee wekelijkse contacten tussen mentor en ouder(s), ouderen thema-avonden en activiteiten zoals o.a. de kerstmarkt.

Park College Dordrecht
De leerlijn op vmbo bb/kb niveau met de uitstroomrichting Horeca, Bakkerij en Recreatie is In 2017 verder
uitgewerkt met het Stedelijk Dalton Vakcollege middels een Extraneusovereenkomst. Tevens is er de
samenwerking met de Entreeopleiding van het Da Vinci College. De samenwerking zal zorgen voor een betere
doorstroom van leerlingen, een passender onderwijstraject voor meer leerlingen verzorgen, de
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keuzemogelijkheden van leerlingen vergroten en een preventieve functie hebben als het gaat om thuiszitters.
Om de leerlingen te activeren om naar zichzelf te leren kijken en duidelijke doelen te stellen, is de
basismethodiek Master! ontwikkeld.
De basismethodiek biedt ondersteuning bij het uitvoering geven aan gezamenlijke uitgangspunten en doelen.
Het doel is behaald als leerlingen na hulp vanuit Horizon weer grip op hun eigen leven ervaren en toe zijn gerust
zelfstandig en adequaat vorm aan hun leven te geven. De leerling kan pas echt aan de slag als hij/zij weet wat
het doel is. Dit doel wordt samen met de leerling, de ouders/verzorgers en eventueel gezinsvoogd of voogd
onder leiding van de mentor opgesteld in het trajectplan / OPP. Als de doelen voor de leerling helder zijn kiest de
leerling zelf relevante ontwikkellijnen.

Kesper College
De school gaat op voor een Covey school. Hieraan zijn criteria verbonden. Zo moet de school voldoen aan
negen criteria op drie verschillende niveaus. Een denktank, bestaande uit ouders, leerlingen en personeel, zal
elk criterium smart maken en een activiteitenplan maken. Daarnaast is, in het kader van passend onderwijs,
vooral gekeken naar wat een leerling nodig heeft. Omdat er meer met vakdocenten gewerkt wordt, worden
eerste en tweede graads docenten aangenomen in samenwerking met het regulier onderwijs.
Onderwijszorgarrangementen:
Voor thuiszitters bestaat nu een arrangement met onderwijs en behandeling extern. Voor een aantal leerlingen
met een VWO niveau is een klas gestart waarbij het zelfstandig leren, plannen en organiseren een arrangement
gemaakt is die ‘anders leren’ genoemd wordt. Na de verbouwing is in het gebouw een aparte afdeling voor
leerlingen die onvoldoende vaardigheden beheersen als het gaat om gezag en motivatie. Door het inzetten van
fases in deze twee klassen geeft het leerlingen de mogelijkheid om na het behalen van de fases door te stromen
naar de kernschool op het Kesper College of een terugkeer naar het regulier onderwijs te bewerkstelligen.
De samenwerking met JOS en Stek is gezocht om een schoolmaatschappelijke deskundige aan te stellen. Voor
huiswerkbegeleiding wordt dit met ‘Ad Astra begeleiding’ gedaan. De intercedent zal in samenwerking met OZO
en de samenwerkingsverbanden meedenken over de plaatsing van nieuwe leerlingen. Een openmiddag is
georganiseerd en de leerlingen van de leerlingenraad hebben een Covey workshop gegeven voor ouders en
leerlingen. De school is in 2017 gegroeid naar 117 leerlingen.

School2Care de Vliet
In het voorjaar is in Rotterdam Hoogvliet de eerste School2Care van Horizon gestart. Het gaat om intensieve
begeleiding en gewoon overdag naar school. Coaches die voor, achter en naast de leerlingen staan. En unieke
nazorg. Het zijn een aantal elementen die School2Care De Vliet zo bijzonder maken. Om verwijzers en
professionals mee te nemen in de vernieuwde aanpak van School2Care, organiseerde School2Care De Vliet
een inloopontbijt in augustus en september.

Midgaard College
In april 2017 zijn 54 jongeren verhuisd van locatie de Vaart naar Midgaard Den Haag. Omdat het om een
gesloten jeugdzorg locatie gaat moet er op het terrein ook onderwijs worden aangeboden, dit is het Midgaard
College geworden.

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 VMBO de Goudse Waarde. 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 2017 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
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o.a. gesproken over het ondersteuningsplan, het verstrekken van de toelaatbaarheidsverklaringen, de
ambulante onderwijs begeleiding en de spreiding van het onderwijs. Extra aandacht in 2017 was er voor de
arbeidstoeleiding, taskforce thuiszitters en het VSV convenant.
Ook het samenwerken met de zorgafdelingen van Horizon Jeugdzorg 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.

Mentaal Beter/Groos
In Rotterdam is een samenwerking aangegaan om het onderwijs voor ieder kind toegankelijk te laten zijn.
Helaas lukt dit nog niet altijd en daarom zijn we een samenwerking aangegaan met Mentaal Beter/Groos.
Horizon Onderwijs heeft Onderwijs Zorg Arrangementen voor leerlingen die langdurig thuiszitten, die meer nodig
hebben dan het specialistische onderwijs op de locatie. In het Team Thuiszitters komt de onderwijs expertise
van onze VSO locaties. Samen met Mentaal Beter/Groos voegen we GGZ-jeugdhulp in de trajecten, waar
diagnostiek of specifieke behandeling hierom vraagt. Dankzij het Team Thuiszitters krijgen leerlingen het plezier
in leren weer terug. Drempels om te leren zijn verkleind. Leerlingen, ouders/opvoeders en de school kunnen zich
weer richten op de ontwikkeling, talenten en ambities van de leerlingen. Er is weer ruimte voor de toekomst.

Schreuder College Hillevliet
In april 2017 is gestart met onderwijs en zorg voor Thuiszitters. Hiervoor is de (tijdelijke) locatie Schreuder
College Hillevliet opgezet. Dertig Thuiszitters hebben wij een plek kunnen geven. Door het openen van een
tijdelijke dependance, de locatie Schreuder College Hillevliet, hebben we extra onderwijsplekken tot de
zomervakantie gecreëerd. De locatie zal sluiten op 10 juli. De 30 Thuiszitters stromen succesvol door naar
Schreuder College Slinge.

SBO Opmaat
De bestuursfusie met SBO Opmaat is in 2017 verder uitgezocht om zo 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. Zoals het nu lijkt zal in 2018
tot een definitieve fusie besloten worden en zal SBO Opmaat bij Horizon onderwijs gaan horen.
De samenwerking met Youz met betrekking tot preventie en aanpak van alcohol, drugs en game-verslaving is in
2017 gecontinueerd. In Rotterdam en in Gouda wordt is de samenwerking met Stek Jeugdzorg ten behoeve van
jeugdhulp op school en in Alphen wordt verder met GO samengewerkt.
Op landelijk niveau is Horizon onderwijs aangesloten bij de PO Raad en het LECSO. Vanuit deze
lidmaatschappen neemt Horizon 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. De
bestuurder van Horizon en Altra onderwijs, Mariette van Leeuwen, luidt in december de noodklok over het
nijpende lerarentekort. Ze vraagt naast betere arbeidsomstandigheden voor het basisschoolpersoneel, extra
aandacht voor het voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Een petitie onderstreept deze eis voor minimaal gelijke
arbeidsvoorwaarden als in het regulier voortgezet onderwijs.
Horizon 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.
Horizon Onderwijs werkt veel samen met Yulius Onderwijs, o.a. middels een gezamenlijk auditorenteam dat
gezamenlijk getraind wordt en audits verzorgt op de scholen van Horizon 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.
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6.5.

Onderwijsprestaties

6.5.1. Leerlingenaantallen
In het onderstaande overzicht staat het totaal aantal leerlingen per school op de teldatum, 1 oktober 2015, 2016
en 2017.

Leerlingaantallen
500
400
300
200
100
0

1 oktober '15
1 oktober '16
1 oktober '17

1 oktober '15
1 oktober '16
1 oktober '17

Park College/Parkschool
Gelinckschool
Schreuder
(VSO/SO)
(SO) College
Inst. Mr.(VSO)
Schats
Bergse
(SO)
Veld
Vaart/Hestia
(SO)
Educatief
College Centrum
(VSO)
Schakenbosch
(VSO)
Midgaard
College
College
Totaal (VSO)
297
398
413
191
142
96
78
90
1705
329
347
423
192
91
101
93
101
1677
334
347
448
193
94
164
88
111
47
1826

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).

SO Horizon
160
140
120
100
80
60
40
20
0

1-okt-16
1-okt-17

1-okt-16
1-okt-17

BeO Groepen
Gelinckschool
Gelinckschool
Oostv. Gelinckschool
Spijkenisse
Parkschool
Schiedam
Schats
SO
Noord
Schats Zuid
33
138
112
94
59
59
96
30
144
102
69
34
92
101
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Educatief Centrum
Schakenbosch
Schreuder Villeneneuve
Parkcollege Alphen
VSO Praktijkonderwijs931.10.2016
101
118
VSO Praktijkonderwijs431.10.2017
100
113
44

Vervolgonderwijs
250
200
150
100
50
0

VSO gericht op
vervolgonderwijs
1.10.2016
VSO gericht op
vervolgonderwijs 1-102017

Park College
Kesper
Dordrecht
College
Bergse
Gouda
Veld
Schreuder Slinge
Schreuder Tabor
VSO gericht op vervolgonderwijs
41
1.10.2016
82
18
188
117
VSO gericht op vervolgonderwijs
45
174
1-10-2017 0
219
116
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Zorglocaties
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Scholen op zorglocaties
1.10.2016
Scholen op zorglocaties
1.10.2017

Park College
Bergse
Alphen
Veld
Hestia College
Vaart College
Gelinck Oostvoorne
Midgaard
Scholen op zorglocaties
147 1.10.2016
91
23
88
138
Scholen op zorglocaties
115 1.10.2017
94
21
56
47
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6.5.2. Uitstroom
De uitstroom van leerlingen van het SO zijn uitgesplitst naar regulier en speciaal onderwijs. Voor het VSO is ook
gekeken naar vervolgonderwijs, werk of andere dagbesteding. Het ziet er als volgt uit:

Uitstroom per 1-10-2017
ParkcollegeParkcollege
Dordrecht Gelinckscholen
Alphen Schreuder Schats
Bergse Veld
Vaart
Schakenbosch
Educatief Hestia
Kespercollege
Midgaard
Cluster4 SO/VSO
6
8
95
39
54
57
52
53
12
1
10
Regulier Onderwijs
1
42
6
23
6
8
22
4
1
1
ROC/MBO/HBO
19
43
84
24
13
9
12
6
Onbekend/ anders/ werk
1
7
5
50
3
4
40
28
38
15
7
8
Totaal
27
62
142
179
80
67
124
103
51
40
21
25
*Totaal 178: 54 leerlingen zijn uitgestroomd naar Midgaard

Uitstroom uit de Onderwijs Opvang Voorzieningen (OOV) - Alphen aan den Rijn, Gouda
en Schoonhoven, Schooljaar 2016-2017
60
40
Alphen aan den Rijn

20

Gouda

0

Schoonhoven

Locatie

Alphen a/d Rijn
Gouda
Schoonhoven

Totaal

Observatie kort

45
52
21
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4
0

11
12
5

Lang

32
36
16**

Herkomst regulier

Herkomst CL 4 of gesloten Uitstroom regulier UitstroomVSO Uitstroom MBO

44
50
19

1*
2
2

9
12
2

10
7
4

speciaal traject

4
6
3

6
13
5
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Bij Speciaal traject zijn de leerlingen uitgestroomd naar: buitenland, opname, wachtplek VSO,
dagbesteding, thuiszitter, crisisopname, praktijkschool, werk of gezinsvervangend tehuis zonder school
1* deze leerling was afkomstig van het Praktijkonderwijs
16** hierin zijn 3 trajecten opgenomen die een speciaal arrangement waren

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.

Citotoets/drempelonderzoek
Gelinckschool
Oostvoorne

De Regenboog
1
Schats Zuid

23
Schats Noord

26
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Gelinckschool
Schiedam

Gelinckschool
Spijkenisse
28

27

Bergse Veld
22

20
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Adviezen
12
10
8
Praktijkonderwijs
6

VMBO BB
VMBO KB

4

VMBO GL/TL
2

HAVO
VWO

0

Adviezen
Gelinck Oostvoorne
Gelinck Schiedam
Gelinck Spijkenisse
Regenboog
Schats Zuid
Schats Noord
Bergse Veld
Totaal
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Praktijkonderwijs
4
9
9

VMBO
BB
6
10
7

VMBO
KB
6
3
8

VMBO
GL/TL
7
2
2

HAVO
1
2
1

3
3
6

9
8
6

5
2
5

0
5
1

5
1
1

34

46

29

17

11

VWO
2
0
1
1
3

7
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Diploma’s en certificaten 2017

Diploma's en certificaten
70
60
50
40
30
20
10
0

AKA
IVIO certificaat
Diploma VMBO
Diploma HAVO/VWO
Entreediploma

Park College
Schreudercollege
Alphen Schreudercollege
Slinge
Schakenbosch
Taborstraat
Educatief
College
Centrum
Kespercollege
Vaart
AKA
5
62
IVIO certificaat
24
58
22
Diploma VMBO
14
36
8
3
Diploma HAVO/VWO
1
Entreediploma
8
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7. Financieel Beleid
7.1.

Hoofdlijnen financieel beleid

Samenvatting
Sinds de decentralisatie zijn de veranderingen binnen de jeugdzorg en het speciaal onderwijs veel, groots en
met grote impact. Ook in 2017 zijn er weer diverse majeure ontwikkeling geweest, voornamelijk veroorzaakt door
externe ontwikkelingen. Allereerst een aantal grote aanbestedingen voor de zorg hebben plaatsgevonden
(Rijnmond, Alphen en Kaag, LTA+, Haarlemmermeer) met als gevolg nieuwe contracten en fundamentele
systeemwijzigingen (van productbekostiging naar resultaatbekostiging).
Binnen onderwijs is de ontwikkeling met name gericht op het behouden en verkrijgen van gekwalificeerd
personeel. De onrust bij het onderwijs personeel is landelijk groot en binnen het speciaal onderwijs idem.
Een aantal verhuizingen van zorggroepen als gevolg van nieuwe contracten binnen horizon, hebben geleid tot
onrust, vertrek van personeel en extra externe inhuur.

Hoofdlijnen financieel beleid
Algemeen
Een financieel gezonde bedrijfsvoering is een essentiële randvoorwaarde om onze ambities en doelstellingen te
realiseren. Horizon 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 de vigerende richtlijn
voor Onderwijs (RJ660) voor de jaarverslaggeving, vereisten van opdrachtgevers en subsidiebepalingen van
subsidiegevers.
Ontwikkelingen
In 2017 zijn er drie hoofdlijnen bepalend geweest voor de ontwikkelingen;
 Het going concern
 De interne verhuizingen binnen zorg vanwege externe ontwikkelingen en andere grote projecten
 De aanbestedingen vanaf 2017 en verder
Ad a going concern
De cijfers geven het beeld van een organisatie welke nog niet stabiel is en waar (door externe ontwikkelingen)
veel wijzigingen in zijn. Dit uit zich onder andere in het relatief hoge verloop van personeel en het
arbeidsverzuim over 2017.
Binnen teams en locaties is hier actief op gestuurd. Vanaf 2018 worden beide onderwerpen echter ook
verankerd in het strategische HR verbeterplan.
Horizon heeft door middel van maandelijkse rapportages inzicht gegeven in zowel de ontwikkelingen van de
omzet, de kosten als de hierachter liggende onderdelen, zoals de budgetplafonds bij regio’s.
Door deze rapportage zowel in prestatiegesprekken te bespreken met de betreffende directeuren als in het
management team overall, is er continu aandacht geweest voor de ontwikkelingen en te nemen stappen. Op een
aantal punten is achteraf de conclusie dat voor de sturing verdere noodzakelijke verbeteringen moeten worden
doorgevoerd. Dit betreft onder andere de opzet van de rapportage, de stuurinformatie t.a.v. personeel en de
prognose elementen.
De sturing op de transactie verwerkende processen is toegenomen, mede n.a.v. de bevindingen van de externe
accountant. Dit vertaalt zich in het borgen van de interne controles en ook het opnieuw opzetten van een aantal
processen. Hierbij wordt aansluiting gezocht op iHUB niveau.
Meer op uitvoerend niveau is de verbetering van de zorgadministratie van kop tot staart een belangrijk
aandachtspunt. De zorg welke Horizon biedt leidt tot noodzakelijk snel handelen, waarbij echter de
administratieve afhandeling tot onnodig risico’s leidt. In 2017 is een project opgezet om het debiteurenbeheer,
inclusief de zorgadministratie te verbeteren. Het borgen en verder uitwerken hiervan loopt in 2018 door.
Tenslotte is de financiële informatie nog te fragiel vanwege het ontbreken van een goede
verplichtingenadministratie. Voor diverse kostensoorten geen issue omdat dit langlopende verplichtingen betreft,
echter bij bijvoorbeeld inhuur, heeft dit gezorgd voor onvoldoende actuele inzichten. Ook op dit punt is er voor
2018 een verbetertraject gestart welke moet leiden tot een verplichtingadministratie en een harde
maandafsluiting.
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Al een aantal jaar is het landelijk onduidelijk of en op welke wijze zorg en onderwijs instellingen fiscaal worden
gepositioneerd. Ook Horizon worstelt hiermee. Vanuit de afspraken met de belastingdienst is afgesproken om
hier voor 2018 een standpunt over af te spreken. Momenteel wordt hier uitwerking aan gegeven.
Ad b. projecten
Binnen Horizon zijn er een aantal grote ICT en huisvestingsprojecten uitgevoerd in 2017. Deze lopen door in
2018, zoals de implementatie van morecare4. De financiële beheersing hiervan is rudimentair en
persoonsafhankelijk. In de managementrapportage vormen projecten een vast onderdeel, in de uitvoering lopen
kosten soms echter door elkaar. Ook de beheersing van dit onderdeel wordt door het werken met
projectdocumenten, businesscases en verplichtingen beter geborgd.
Ad c. aanbestedingen
In 2017 heeft Horizon meegedaan aan een aantal aanbestedingen bij regio’s waar zij van oudsher mee
verbonden is. De grootste hiervan is Rijnmond. Een intensief traject mede omdat Rijnmond de zorgvorm heeft
gewijzigd van p*q financiering naar resultaatbekostiging. De implementatie loopt nog in alle omvang en vele
uitvoeringsvragen vragen om creatieve oplossingen om te voorkomen dat cliënten alsnog geen zorg ontvangen.
De administratieve borging is eveneens voor 2018 een groot traject hierin. Deze wordt projectmatig ingericht en
sluit aan bij onder andere de invoer van een nieuw zorgadministratie systeem.
Een duidelijke trend is dat tarieven onder druk staan en binnen regio’s zeer uiteenlopen. Dit leidt ertoe dat vanaf
2018 expliciet wordt gewerkt met normenkaders en de monitoring ook op dit onderdeel meer vorm gaat krijgen.
Weerstandvermogen en cashflow
Bovenstaande geeft al aan dat de financiële reserves een dusdanige omvang dienen te hebben dat de
continuïteit van de organisatie komende jaren niet in gevaar komt. Grofweg wordt gerekend met beoogde
omvang van het weerstandsvermogen (eigen vermogen en egalisatie reserves) van minimaal 20% zijn. Horizon
zit ultimo 2017 boven deze grens. 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.
Vastgoedbeleid
In 2017 zijn geen grote wijzigingen in het vastgoedbeleid ontstaan. Een aantal verhuizingen heeft wel
plaatsgevonden, vanwege aflopende huurcontracten en ook om huurcontracten te kunnen beëindigen.
Deze wijzigingen hebben geleid tot veel operationele capaciteitsinzet, waardoor het verder vormgeven van het
vastgoedbeleid integraler en robuuster nog moet plaatsvinden. Met name de ontwikkeling naar flexibele
huisvestingsconcepten wordt momenteel vorm aan gegeven.
Begrotingsproces en Control
In 2017 is het begrotingsproces volgens het vooraf opgestelde pad verlopen. De afstemming bottom up / top
down is door de voorliggende opgave moeilijk verlopen, het heeft echter geresulteerd in een sluitende begroting
voor 2017.
De managementrapportage is periodiek verzorgd met daarbij ontwikkelingen meegenomen en zoveel mogelijk
aanpassingen voor verbeteren van de informatie.
Van de managementrapportage maakte ook de productie deel uit om te borgen dat we voldoende de
opbrengsten kunnen monitoren. Wat zichtbaar wordt is dat het proces er ligt en ook wordt nageleefd. De
verbetering welke voorhanden is, is gericht op de executiekracht voor de bestuurders en directeuren om door
middel van de rapportages besluiten te kunnen en durven nemen.
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7.2.

Beschrijving positie op balansdatum

Balans per 31-12-2017
ACTIVA
Bedrijfsgebouwen en terreinen
Machines en installaties
Andere bedrijfsmiddelen
Materiële vaste activa in uitvoering
Niet aan het bedrijfsproces dienstbaar
Materiële vaste activa

Deelnemingen
Financiële vaste activa

31-12-2017
18.985.245
1.321.772
3.440.867
79.965
0
23.827.849

PASSIVA
Kapitaal
Algemene reserve
Bestemmingsreserve
Bestemmingsfonds
Eigen vermogen

31-12-2017
1.491.710
36.382.105
16.182.796
0
54.056.611

Personeelsvoorzieningen
Overige voorzieningen
Voorzieningen

3.078.366
0

Langlopende schulden
26.077.849 Langlopende schulden

11.530.499

3.078.366

2.250.000
2.250.000

Totaal vaste activa
Vorderingen op debiteuren
Nog te factureren zorgtrajecten
Overige vorderingen
Vooruitbetaalde bedragen
Nog te ontvangen bedragen
Overige overlopende activa
Vorderingen uit hoofde van subsidies

6.500.873
19.781.784
1.357.860
168.106
264.195
166.997
1.825.882

Vorderingen

30.065.697

Liquide middelen

30.041.168

Schulden uit hoofde van subsidies
Schulden aan kredietinstelling
Crediteuren
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden
Belastingen en sociale premies
Schulden terzake pensioen
Nog te betalen salarissen
Vakantiegeld
Vakantiedagen
Overige schulden
RC Opvoedpoli B.V.
Stichting Horizon at Work
Nog te betalen kosten
Vooruit ontvangen bedragen
Overige passiva

11.530.499
1.687.765
11.546
2.592.607
775.834
3.105.455
267.791
0
1.996.717
2.138.330
1.220.208
25.307
0
3.106.122
0
591.556

Totaal vlottende activa

60.106.865 Kortlopende schulden

17.519.238

TOTAAL ACTIVA

86.184.714 TOTAAL PASSIVA

86.184.714

Toelichting:
Vaste activa
Materiële vaste activa
Ultimo 2017 is de gesloten locatie Sassenheim afgestoten. In de voorgaande perioden zijn alle groepen van
deze locatie naar meerdere locaties verhuisd.
Medio 2017 is met behulp van een subsidie van de gemeente een nieuwe onderwijslocatie gestart.
In 2017 heeft een reclassificatie plaatsgevonden voor de gebouwen (investeringssubsidies) die verbonden
zijn met de waarborgen onder de langlopende leningen (-/- 8,8 mln. euro).
Financiële vaste activa
In de tweede helft van 2017 is de leningenportefeuille inzake de Opvoedpoli B.V. bij Horizon omgezet naar
aandelen. De leningenportefeuille bestond uit 5 verstrekte leningen (1 lening in 2014, 2 leningen in 2015 en 2
leningen in 2016) met een totaal waarde van 7 miljoen euro. Eind 2017 zijn de beheer- en winstrechten
voortvloeiend uit de aandelen overgedragen aan stichting iHUB. Stichting iHUB heeft hiermee vrijwel alle
rechten ter beschikking. De waarde van de aandelen zijn in 2017 geheel voorzien (toepassing van netto
vermogensmutatie methode).
Ter uitvoering van een verstrekte subsidie voert stichting iHUB voor Horizon als onafhankelijke partij een
derdenfonds uit ter hoogte van 2,25 miljoen euro.
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Vlottende activa
Vorderingen
Deze post is ten opzichte van 2016 licht gedaald (zonder rekening te houden met voorziening dubieuze
debiteuren). Voor de geleverde zorgproductie factureert Horizon aan de regio's, gemeenten en andere
zorgaanbieders.
De post welke als nog te factureren zorgproductie staat vloeit voort uit het een opgelopen achterstand in het
versturen van facturen. Deze wordt in 2018 afgewikkeld. Voor de groeigelden en ambulante begeleiding gaan de
facturen naar de samenwerkingsverbanden.
Naast de debiteuren is er ultimo 2017 een vordering op stichting iHUB en op een verzekeraar inzake de WGA.
Voor de periode dat Horizon 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 Horizon en worden als periodekosten verantwoord.
Vorderingen uit hoofde van subsidies
Op het Ministerie van OCW heeft Horizon een vordering inzake de lumpsum (€ 1.665.883). Voor de gemeenten /
jeugdzorgregio’s / onderaannemers (€ 19.781.784) gaat het om afrekeningen van geleverde jeugdzorg in 2016
en 2017.
Liquide middelen
De liquiditeitspositie van Horizon is ten opzichte van 2016 afgenomen met ongeveer € 21.100.000. De
belangrijkste reden hiervoor is de opgelopen achterstand in het incasseren van openstaande vorderingen en
versturen van facturen.
De liquide middelen zijn weggezet bij schatkistbankieren. Hiermee voldoet Horizon aan de regeling van het
Ministerie van OCW. De afname is onder meer toe te schrijven aan nog niet gefactureerde jeugdzorg waarvan
de afrekening nog moet plaatsvinden, een bij stichting iHUB opgezette GGZ-fonds en de investeringen (onder
andere verhuizing locatie Sassenheim en ICT project).
Eigen vermogen
Kapitaal - Algemene reserve – Bestemmingsreserves - Bestemmingsfondsen
Het eigen vermogen is in 2016 met ongeveer € 1.259.000 toegenomen.
Zie paragraaf 7.4 voor de resultaatanalyse 2017.
Voorzieningen
De voorzieningen zijn ten opzichte van 2016 vooral gewijzigd door vrijval van de voorziening garantstelling
(-/- € 1.300.000) en dotatie aan voorziening langdurig verzuim (+€ 263.000) en reorganisatievoorziening
(+€ 718.000).
Horizon heeft in voorgaande jaren ter ondersteuning en verbetering van de financiële situatie van de Opvoedpoli
B.V. een aantal leningen afgesloten die in 2017 omgezet zijn naar aandelen. De Opvoedpoli B.V. doorloopt een
traject om de financiële situatie verder te verbeteren. De voorziening is ultimo 2017 geheel vrijgevallen.
In 2016 is een voorziening nabetaling ORT vakantie gevormd voor een eventuele nabetaling van ORT vakantie
over de periode 2013 – 2015.
Langlopende schulden
Dit betreft leningen en waarborghypotheken vanuit jeugdzorg. Door een reclassificatie zijn de
waarborghypotheken in 2017 afgeboekt (-/- 8,9 mln. euro). Er gaat in 2018 een verzoek tot royering van enkele
waarborgen van een zorglocatie ingediend worden.
Kortlopende schulden
Crediteuren
Dit betreft de schuld aan leveranciers uit hoofde van reguliere bedrijfsvoering.
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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.
Belastingen en sociale premies
Betreft voornamelijk de te betalen loonheffing en sociale premies december 2017 die in januari 2018 betaald
moeten worden.
Schulden terzake van pensioenen
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
Het saldo openstaande uren voor vakantiedagen is ten opzichte van 2016 afgenomen. Door het herrekenen van
het verlofsaldo op basis van Europese regelgeving is de verplichting afgenomen.
Overige kortlopende schulden
Deze post is ten opzichte van vorig jaar afgenomen omdat de gemeente een inhaalslag hebben gemaakt met de
door hun gemaakte exploitatiekosten die voor rekening van het onderwijsbestuur komen. Verder komt vanuit de
samenwerkingsverbanden door een lagere groei van het aantal leerlingen minder vergoeding binnen.
Nog te betalen kosten
Deze post betreft voornamelijk nagekomen facturen in 2018 over 2017. Door een verlate facturering door enige
leveranciers is deze post ten opzichte van vorig jaar fors hoger.
Overige passiva
Deze post heeft ten opzichte van vorig jaar een wijziging ondergaan, waarbij de reservering voor ziektekosten
eigen risico in 2017 geheel is vervallen. Verder heeft voor de ORT vakantie een reclassificatie (2016 en 2017)
plaatsgevonden en is toegelicht bij de voorzieningen.

7.3.

Kengetallen

Kengetallen financiële positie
2017

2016

Solvabiliteit 1

0,63

0,61

Solvabiliteit 2

0,66

0,65

Liquiditeit
Rentabiliteit (excl. reserves)
Weerstandsvermogen

3,43

3,45

1,17%

2,10%

28,18%

27,70%

Solvabiliteit 1 (0,63)
Dit kengetal is ten opzichte van 2016 gestegen vanwege per saldo een daling van de voorzieningen en
schulden. Het eigen vermogen is ten opzichte van 2016 verder gestegen.
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.
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Solvabiliteit 2 (0,66)
In dit kengetal zijn de voorzieningen meegenomen als deel van het eigen vermogen. Doordat het eigen
vermogen in 2017 verder toeneemt, 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 (3,43)
De current ratio is ten opzichte van 2016 gedaald. Dit omdat met name de nog te factureren zorgtrajecten zijn
toegenomen.
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 (1,17%)
De rentabiliteit is in 2017 positief. Deze is veroorzaakt door het positieve resultaat.
Definitie: (Resultaat gewone bedrijfsvoering / Totale baten uit gewone bedrijfsvoering) * 100%
Het resultaat uit gewone bedrijfsvoering is inclusief het saldo financiële baten en lasten.
Weerstandsvermogen (28,18%)
Het weerstandsvermogen is ten opzichte van 2016 gunstiger geworden.
Dit komt door een hogere omzet en het positieve resultaat welke wordt toegevoegd aan het eigen vermogen.
Daarnaast is door een reclassificatie van de waarborgen onder de materiële vaste activa en langlopende
leningen vervallen.
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

2017
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Automatiseringskosten
Apparaatskosten
Verzorgingskosten

2016

-79.954.936
-3.029.103
-8.424.133
-1.690.233
-4.597.693
-10.531.012
Lasten

Subsidies – Rijksbijdragen
Overige bedrijfsopbrengsten
Baten
Saldo financiële lasten en baten
Exploitatieresultaat
Resultaatsbestemmingen

-73.922.651
-2.300.215
-8.012.134
-1.338.915
-9.825.002
-9.982.049
-108.227.110

107.271.810
2.197.070

-105.380.966
104.814.991
2.693.228

109.468.880

107.508.219

17.717

65.158

1.259.487

2.192.411

-1.259.487

-2.192.411

0

0

Saldo
Toelichting:

2017 geeft in financieel opzicht een positief resultaat, waarbij een positief effect zichtbaar is van mutaties in
balansposten als voorzieningen en reserves.
Voor jeugdzorg is dat een positief resultaat, ten opzichte van de begroting en 2016 is het een verbetering. Dit
resultaat is met name ontstaan uit zorgbaten uit eerdere boekjaren en een vrijval van een stuk voorziening
garantstelling. De lasten voor inhuur derden en door de verhuizing van de locatie Sassenheim hoger en de
voorziening dubieuze debiteuren is aangepast. 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 een incidentele vrijval; de vrijval van onverschuldigde
betalingen (leerlinggebonden financiering). Daarbij zijn de lasten hoger (meer inhuur) uitgekomen dan geraamd.
Dit heeft het resultaat overall bij onderwijs gedrukt ten opzichte van de begroting. Genormaliseerd is er sprake
van een verliessituatie 2017.
De jaarrekening bevestigt het beeld van een markt in ontwikkeling, waarbij het lastig vooraf te ramen is en de ’
afwijkingen een groter financieel effect hebben dan in het verleden. Voor 2017 pakt dit voor Horizon positief uit.
Op het gebied van personeel blijven er nadere acties nodig om te voorkomen dat door de wijzigingen mensen
hun passie en werk onvoldoende kunnen brengen.
Een samenvatting van het resultaat zonder incidentele effecten is:
Het resultaat 2017 voor Horizon als geheel is 1,26 mln. positief.
Dit resultaat heeft voor circa +€ 1,08 miljoen betrekking op de jeugdzorg en voor circa +€0,18 miljoen op
speciaal onderwijs.
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Hieronder worden de resultaten in hoofdlijnen toegelicht. In de betreffende financiële overzichten is een meer
gedetailleerde toelichting opgenomen.
Jeugdzorg
Het resultaat 2017 voor de jeugdzorg ad +€ 1,08 mln. is verklaarbaar door:
- De baten jeugdzorg uit eerdere jaren;
- Hogere inzet van inhuur en andere lasten door onder andere informatievoorzieningsprojecten en het
openen van een aantal groepen gedurende het jaar, vanwege, een verhuizing van de gesloten locatie
Sassenheim;
- Een toename in de openstaande vakantiedagen alsmede de plus- en minuren in de roosters (hogere
sociale lasten);
- De vrijval vanuit de voorziening garantstelling en dubieuze debiteuren.
Speciaal onderwijs
Het positieve resultaat voor speciaal onderwijs is grotendeels bepaald door de vrijval van onverschuldigde
betalingen (leerlinggebonden financiering).

Lasten
Personele lasten
De personele kosten zijn in 2017 niet binnen de begroting gebleven. In zowel de sector onderwijs als jeugdzorg
is de inhuur hoog. Door de volatiliteit van de zorgvraag alsmede door interne verhuizingen is er meer tijdelijk
ingehuurd om de toe- en doorstroom van de hoeveelheid cliënten en andere wijzigingen te faciliteren. Verder is
het ziekteverzuim in 2017 soms zodanig dat het meer inzet van het eigen personeel heeft gevraagd. De plus- en
min-uren alsmede openstaande vakantiedagen zorgen door een andere toerekening in 2017 voor een extra last.
Bij onderwijs is de personele formatie lager door het moeizaam kunnen vinden van geschikt, deskundig en
gediplomeerd personeel.
Er is in 2017 expertise ingehuurd voor het ICT vernieuwingsproces alsmede door het vertrek van personeel.
Verder is door interne verhuizingen en 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.
Afschrijvingen
In 2017 zijn afgeronde ICT projecten geactiveerd en de afschrijvingstermijn van leermiddelen is verkort van 9
jaar naar 3 jaar om deze meer in lijn te brengen met de groepsafspraken alsmede de omslag naar meer digitale
leermiddelen.
Huisvestingslasten
Per saldo zijn de huisvestingslasten ten opzichte van 2016 gestegen. Ten opzichte van de begroting zijn deze
lasten eveneens hoger. Deze stijging komt onder meer door een overgang naar een leverancier voor installaties
waarin is opgenomen dat de eerste twee jaar extra investeringen gedaan dienen te worden om daarna naar een
lager niveau te komen. Verder heeft de verhuizing van de locatie Sassenheim eenmalig voor extra lasten
gezorgd.
Automatiseringslasten
In 2017 is door gewerkt aan de in 2016 ingezette stappen om de ICT omgeving van Horizon verder te
verbeteren. Het gaat hierbij om het op peil brengen naar een gedegen kwaliteitsniveau.
Apparaatslasten
De advieslasten blijven hoger ten opzichte van de begroting. In 2017 heeft een aantal projecten voor
methodiekontwikkeling / -ondersteuning plaatsgevonden en is expertise ingezet bij de verhuizing van de locatie
Sassenheim naar andere locaties. Het overdragen van de locatie Sassenheim aan de verhuurder levert extra
lasten op. Een bijstelling van dubieuze debiteuren alsmede een vrijval van een deel van de voorziening
garantstelling zorgt voor een eenmalige positieve kanteling.
Verzorgingslasten
De overige verzorgingskosten zijn hoger dan begroot en 2016 door het ten dele ontbreken van het
hoofdaannemerschap. De cliënten zijn elders in zorg, maar Horizon ontvangt het budget hiervoor. In 2017 is dit
vrijwel budgettair neutraal geregeld.
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Baten
Baten - Subsidies - Rijksbijdragen
De jeugdzorgbaten en -subsidies zijn in 2017 hoger door de extra geleverde en gecontracteerde zorg bij alle
zorgvormen. Verder zijn er jeugdzorgbaten uit eerdere jaren gerealiseerd door definitieve afspraken met
gemeenten en zorgregio’s.
In 2017 zijn de rijkssubsidies OCW 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 zij-instromer).
De overige subsidies vallen ten opzichte van de begroting hoger uit door niet begrote subsidies voor
kwaliteitszorg en ESF.
Overige bedrijfsbaten
Deze sluiten aan bij de begroting.
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Kasstroomoverzicht
2017
Exploitatiesaldo
Afschrijvingen
Afwaardering langlopende leningen u/g
Voorzieningen
Vorderingen
Kortlopende schulden
Ontvangen interest
Betaalde interest

1.241.767
3.037.773
0
-342.054
-17.938.399
-816.606
36.141
-18.424

Operationele activiteiten
Materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa

Financieringsactiviteiten
Mutatie geldmiddelen

Stand geldmiddelen per 1 januari
Stand geldmiddelen per 31 december
Mutatie liquide middelen

2.127.254
2.300.215
2.500.000
-3.030.358
-8.392.995
1.417.265
81.375
-16.217
-14.799.802

-3.101.543
0

Investeringsactiviteiten
Financiële vaste activa
Aflossing langlopende schulden

2016

-3.013.461
-2.203.215
48.657

-3.101.543
-2.250.000
-948.227

-2.154.558
-2.500.000
-1.046.827

-3.198.227

-3.546.827

-21.099.572

-8.714.846

51.140.740
30.041.168

59.855.586
51.140.740

-21.099.572

-8.714.846

1 Inclusief een reclassificatie van waarborghypotheken van 8,9 mln euro alsmede investeringssubsidie van
8,8 mln euro.

De mutatie in liquide middelen wordt voor het grootste deel verklaard door de transitie binnen de Jeugdzorg van
subsidieverstrekking vooraf naar facturatie achteraf, investeringen en het creëren van een GGZ fonds. Er lopen
extra activiteiten en inspanningen om de openstaande vorderingen te incasseren en facturatieachterstanden in
te lopen.
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7.5.

Begroting 2018

De begroting 2018-2020 is eind 2017 vastgesteld door het bestuurscollege en de RvT en is deels gebaseerd op
een toegepaste kostprijsnormering.
Voor 2018 komt deze uit op een negatief resultaat ad -/-€500.000. Hieronder een weergave van 2018-2020.
Het is van groot belang om te komen tot een structurele verbetering van de resultaten binnen alle sectoren en te
komen tot een structurele gezonde bedrijfsvoering. Hiertoe worden in 2018 kostprijsonderzoeken gestart om
zicht te krijgen op de rentabiliteit van de aangeboden Zorgproducten en binnen de scholen gaat gekeken worden
naar de rentabiliteit per school. Daarnaast zal strakker gestuurd moeten worden op de kostenontwikkeling.
Door de nieuwe aanbestedingen loopt de contractuele omzet sterk terug voor een aantal zorgvormen en deels
voor onderwijslocaties (verbonden aan residentiële locaties). Dit is vertaald in de begroting.
Daarvoor zijn er ook uitgangspunten genomen om ook de verlaging van de kosten te gaan realiseren. Er is
gewerkt met kostennormeringen. Hierdoor is beter in beeld welke onderdelen of locaties welke aanpassingen
behoeven om bedrijfsmatiger te kunnen (blijven) opereren.
Ook samenwerken met andere partijen en de integratie met de andere werkmaatschappijen gaat Horizon
efficiëntie opleveren. Dit is dan met name gericht op het effectiever en efficiënter inrichting van de
bedrijfsvoering. Op dat laatste punt zullen nog stappen gezet moeten worden om te spreken van een kosten
efficiënte bedrijfsvoering.

Totaal Horizon

Begroting

Begroting

Begroting

2018

2019

2020

93.582
6.979
100.561

89.942
6.429
96.371

87.576
3.757
91.332

64.118
1.504
2.086
1.973
7.159
2.296
610
9.397
89.142

61.114
1.437
2.005
1.880
6.760
2.215
584
8.848
84.844

56.995
1.446
1.262
1.903
6.687
2.284
553
8.840
79.969

11.952
11.952

11.626
11.626

11.485
11.485

-534

-99

-121

Subsidies
Omzet
Overige opbrengsten
Totaal baten
Personeelskosten incl soc lasten
Overige personeelskosten

Personeel niet in loondienst
Afschrijvingen materiële vaste activa
Huisvestingskosten
Organisatiekosten
Automatisering
Verzorgingskosten
Totaal lasten
Doorberekende overhead
Overige doorberekeningen
Resultaat

Jaarverslag Horizon 2017

70

Zorg

Begroting

Begroting

Begroting

2018

2019

2020

63.173
4.670
67.843

60.084
4.120
64.204

60.084
3.600
63.684

38.931
1.054
1.317
1.383
5.138
1.252
329
8.563
57.968

36.700
1.018
1.272
1.336
4.834
1.208
318
8.014
54.699

36.399
1.009
1.262
1.325
4.794
1.199
315
7.949
54.252

9.858

9.549

9.549

17

-45

-118

Subsidies
Omzet
Overige opbrengsten
Totaal baten
Personeelskosten incl soc lasten
Overige personeelskosten

Personeel niet in loondienst
Afschrijvingen materiële vaste activa
Huisvestingskosten
Organisatiekosten
Automatisering
Verzorgingskosten
Totaal lasten
Doorberekende overhead
Overige doorberekeningen
Resultaat

Jeugdzorg
Meerjarig is de zichtbare afname van vooraf gecontracteerde zorg. De kosten bewegen mee, gebaseerd op het
kostprijsmodel.
De meerjarenbegroting is zeer voorzichtig geraamd. Afgelopen jaren heeft bewezen dat de vraag naar met
name de zware residentiele zorg niet verminderd, sterker nog toeneemt. Omdat het onze overtuiging is dat er
inhoudelijk een verandering plaats moet vinden, is deze vraag niet financieel vertaald.
Komend jaar worden diverse nieuwe producten en zorgvormen verder ontwikkeld en geïmplementeerd
(bijvoorbeeld Go! In Alphen en Kaag, bijvoorbeeld JouwZorg!). Hiermee verwachten wij enerzijds andere omzet
te kunnen realiseren, alsook de kostenstructuur van Horizon aan te passen.
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Onderwijs

Begroting

Begroting

Begroting

2018

2019

2020

30.409
2.309
32.717

29.858
2.309
32.167

27.492
157
27.648

25.187
450
768
590
2.021
1.045
281
834
31.174

24.414
420
733
545
1.927
1.007
266
834
30.145

20.596
436
578
1.892
1.085
237
892
25.717

2.094

2.076

1.935

-550

-54

-4

Subsidies
Omzet
Overige opbrengsten
Totaal baten
Personeelskosten incl soc lasten
Overige personeelskosten

Personeel niet in loondienst
Afschrijvingen materiële vaste activa
Huisvestingskosten
apparaatskosten
Automatisering
leermiddelen
Totaal lasten
Doorberekende overhead
Overige doorberekeningen
Resultaat

Onderwijs
Voor onderwijs geldt dat komend jaar bekeken wordt per locatie wat bedrijfsmatig de potentie is en op welke
wijze dit aansluit bij de strategische en inhoudelijke doelstelling van de betreffende school.
Dit leidt ertoe dat bepaalde scholen kritisch worden bekeken en mogelijk herzien.
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7.6.

Treasurymanagement

Horizon 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. Horizon voldoet daarmee aan de
regeling “Beleggen, lenen en derivaten OCW 2016” van het Ministerie van OCW. Conform deze regeling heeft
Horizon 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 2017 werd
“belegd” door middel van het wegzetten van overtollige gelden bij schatkistbankieren. De totale rente-inkomsten
in het kalenderjaar 2017 zijn € 38.095,92.

Bedrag

Periode

Rente%

Renteopbrengst

Resultaat rekening - courantrekening
NL19 FVLB 0699 2636 54

2017

€

-

NL69 FVLB 0699 4508 37

2017

€

-

Bankrekeningen groepen / scholen

2017

€

-

Bedrag

Periode

Renteopbrengst

Rente%

Resultaat diverse spaarrekeningen (rente wordt 1x per jaar uitbetaald)
NL61 FVLB 2016 7956 62

€

2,21

2017

€

-

NL08 FVLB 2016 7956 46

€

6.731,96

2017

€

-

NL93 FLVB 0699 0515 41

€

4.543.436,19

2017

€

-

NL32 RABO 1096 1077 24

€

-

2017

€

-

NL36 RABO 1515 7593 34

€

-

2017

€

-

NL53 RABO 1096 1390 65

€

-

2017

€

-

Schatkist ( 16930 )

€ 19.036.012,48

2017

€

-

NL37 ABNA 0569 0505 88

€

2017

€

-

NL40 RABO 3663 7889 54

€

2017

€

-

2017

€ 38.095,92

5.238.344,07
-

Resultaat uitstaande leningen deelnemingen
Lening OVP

€

Stibbe/interest koopsom aandelen OVP

€

7.000.000,00
-

2017
Totaal renteresultaat
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7.7.

Toekomstverwachtingen

De invoering van passend onderwijs en de decentralisatie van de jeugdzorg hebben Horizon kansen gegeven
om anders te kijken naar de producten en diensten die zij levert en om organisatorische en financiële
aanpassingen te doen. Kern van de strategie is dat Horizon zich positioneert als specialist in de specialistische
(zware) open en gesloten residentiële jeugdzorg en het speciaal onderwijs en daarbij zoveel mogelijk tegemoet
komt aan de wens vanuit de maatschappij om alternatieve behandelprogramma’s te ontwikkelen die ervan
uitgaan dat het residentieel verblijf wordt voorkomen of zo kort mogelijk duurt. Hetzelfde geldt voor het speciaal
onderwijs: liever regulier met onze expertise als ondersteuning.

7.7.1 Jeugdzorg
Bij de waardering van activa en passiva is uitgegaan van de veronderstelling dat de activiteiten worden
gecontinueerd in 2018 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.
In de afgelopen jaren heeft Horizon 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 behandelprogramma’s. Als gevolg van de uitkomst van de diverse aanbestedingen is in 2017
een start gemaakt met het herinrichten van onze locaties en zorgvormen. Dit proces loopt door in 2018. Dit
betreft onder andere het sluiten van één van de locaties, het MKT Oostvoorne, voor opname van jonge jeugd tot
12 jaar, de verhuizing van De Vaart naar betere en goedkopere locaties. Gekozen is voor veranderingen die
aansluiten bij de transitie en de transformatie en die tevens flexibel genoeg zijn om mee te bewegen met de
vragen vanuit de gemeenten. Horizon heeft niet alleen kosten gereduceerd, maar ook nieuwe activiteiten
ontwikkeld die aansluiten bij die vraag van de gemeenten c.q. klanten. Voor 2017 waren de nieuwe activiteiten
concreet: het ontwikkelen van Gezin Totaal en het programma Jouw Zorg, de uitbreiding van de BeO groepen
en de start van School2Care in Rotterdam. Daarnaast is in 2017 verder gewerkt aan het in gezamenlijkheid
binnen de Holding iHUB vorm geven van de koers en ontwikkelingen waarbij iedere werkmaatschappij haar
eigen kleur heeft en bijdraagt aan het geheel. In 2018 vindt bij Horizon de verdere transformatie plaats naar
specialistische instelling met een integraal zorg- en onderwijsaanbod in de regio van herkomst: flexibel, met een
divers aanbod voor 0 tot 18 jaar, gezinsgericht, met een maximale verblijfsduur van 6 maanden, waarbij het
onderwijs passend is.
Voor 2018 is de begroting verder aangescherpt en aangepast aan de krimp die het gevolg is van de uitkomsten
van de diverse aanbestedingen. Gekeken is naar de contractontwikkelingen van onze grootste regio’s en de
financiële effecten hiervan. Er wordt gewerkt aan een economisch gezonde situatie met een rendement van 2%
en verbetering van de efficiëntie door het realiseren van een Shared Servicecentrum, samen met de iHUB
partners.
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. We
realiseren goedkopere alternatieven voor specialistische zorg, zoals Gezin Totaal en School2Care. We richten
de hulp in vanuit de context van het gezin of het zelfgekozen netwerk, waarbij we gebruik maken van de in 2017
ontwikkelde methodiek JouwZorg. De zorglocaties gaan alle Horizon producten bieden voor kinderen van 0 tot
18 jaar en hun gezinnen. Daarmee kunnen we kinderen opnemen in de nabijheid van het gezin. We profileren
ons met onderwijs-zorgaanbod op de locaties, met de BEO groepen en met het hoog specialistisch aanbod
binnen de kliniek (locatie Harreveld) voor de groep jeugdigen met zeer complexe problematiek, met de
mogelijkheid om te stabiliseren, diagnosticeren en behandelen. We werken toe naar de maatschappelijke
erkenning van dit aanbod als landelijk specialisme, met bijbehorende financiële middelen. Stip op de horizon is
een specialistische kliniek met intersectoraal aanbod, beschikbaar voor het gehele land.
De liquiditeits- en solvabiliteitspositie van Horizon ultimo 2017 bieden een goede uitgangspositie om de verdere
ontwikkelingen ten aanzien van de transitie van de jeugdzorg tegemoet te treden en vorm te geven. Horizon kan
daarmee in de komende periode op een solide wijze aan haar betalingsverplichtingen blijven voldoen. In relatie
tot de Holding is treasurybeleid ontwikkeld, dat recht doet aan zowel de individuele werkmaatschappijen als de
integrale Holding.
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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 Horizon niet vennootschapsbelasting plichtig.
Een risico dat landelijk speelt is de onder- en/of overproductie van geleverde en te leveren zorg. Horizon heeft
maatregelen genomen om dit risico te monitoren en bij te stellen indien nodig. Hiervoor bestaat het verkoopteam
overleg met de bestuurder en vertegenwoordiging uit de afdelingen Financiën, Business Control, Verkoop en
OZO (Onderwijs en Zorg Ondersteuning). Ook in 2017 is bij een aantal regio’s sprake geweest van over- of
onderproductie. Hierover is vanuit Horizon steeds actief gecommuniceerd met de regio’s en er zijn vele
gesprekken gevoerd over de wijze waarop hiermee moet worden omgegaan. Dit heeft geleid tot afspraken over
de overproductie, echter het formaliseren hiervan blijkt niet bij alle regio’s even gemakkelijk. 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 2018 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
processen binnen de keten zijn in 2017 geanalyseerd en opnieuw ingericht om de verschillende administraties
en registraties op cliënt niveau op elkaar af te stemmen. Hierin zitten verschillende ingewikkeldheden ten
aanzien van interpretatie van de startdatum en de woonplaats van de cliënt. Horizon is hierover intensief in
gesprek met zowel haar opdrachtgevers, met de accountant als via i sociaal domein.

7.7.2. Speciaal onderwijs
Horizon houdt, mede als gevolg van bezuinigingen in de jeugdzorg en de invoering van passend onderwijs,
rekening met een krimp in leerlingenaantallen. Een deel van deze krimp hangt samen met de maatregelen die
Horizon zelf neemt in verband met de decentralisatie en bezuinigingen in de jeugdzorg. Door sluiting van
behandelgroepen daalt ook het leerlingaantal op de interne scholen. Op de externe scholen hebben we
overigens nog steeds veel nieuwe aanmeldingen, ondanks de ambities vanuit het passend onderwijs. In 2018
zorgen we ervoor dat de Horizon scholen voldoende omvang hebben om kostendekkend te kunnen opereren en
we brengen andere stakeholders in positie om waar nodig de inkomsten te vergroten.
Voor 2018 hebben we voor het Onderwijs een aantal ambities geformuleerd: meer kinderen ondersteunen
binnen het regulier onderwijs en hiervoor convenanten sluiten met gemeenten en samenwerkingsverbanden, het
vergroten van de ouderbetrokkenheid bij onze scholen, het inzetten op het verminderen van het aantal
thuiszitters en hen verbinden aan school en perspectief bieden aan onze leerlingen door eigen
arbeidsbemiddeling. We werken aan het imago van het speciaal onderwijs door waardering en erkenning af te
dwingen via de externe lobby bij OCW, gemeenten en samenwerkingsverbanden, door opname in de cao VO en
het zo mogelijk realiseren van onze wens om een interne opleiding voor docent speciaal onderwijs te starten.
We vinden dat scholen zich moet richten op hun kerntaken en dat de administratieve ondersteuning zoveel
mogelijk centraal georganiseerd moet worden; dit sluit aan bij de ontwikkeling van het shared servicecentrum op
iHUB niveau. Goed onderwijs wordt gegeven door goed personeel dat goed gefaciliteerd wordt met goede
leermiddelen (digitaliseren), met een goede balans tussen onderwijs en zorg en vermindering van de werkdruk.
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Voor de continuïteit van de onderneming is het advies van de PO-raad en VO-raad over de groeibekostiging van
belang. 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.
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.
Kengetal

Verslagjaar

(stand 31/12)

2017

2018

2019

2020

Aantal leerlingen (01-10-2017)

1734

1650

1600

1600

24,2

23,0

21,4

20,2

Personele bezetting in FTE
-

Bestuur / Management

-

Personeel primair proces (onderwijs)

231,6

220,4

204,8

192,9

-

Ondersteunend Personeel

165,5

157,5

146,3

137,8

Tabel geeft de personele bezetting Onderwijs ultimo 31 december 2017 aan. In de jaarrekening is uitgegaan van
de gemiddelde formatie in 2017. 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 binnen Horizon.
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Balans
x € 1.000

Verslagjaar
2017

2018

2019

2020

Vaste activa
-

Immateriële vaste activa

-

-

-

-

-

Materiële vaste activa

3.503

3.253

3.003

2.753

-

Financiële vaste activa

-

-

-

-

3.503

3.253

3.003

2.753

2.673

2.623

2.573

2.523

- Liquide middelen

18.439

17.319

17.027

17.323

Totaal Vlottende Activa

21.112

19.942

19.600

19.846

Totaal Activa

24.615

23.195

22.603

22.599

2017

2018

2019

2020

Totaal Vaste Activa
Vlottende Activa
- Vorderingen

x € 1.000

Verslagjaar

Eigen vermogen (publiek)
-

Algemene reserve

9.672

9.122

9.118

9.114

-

Bestemmingsreserves

7.649

7.649

7.649

7.649

- Overige reserves / fondsen

-

-

-

-

17.321

16.771

16.767

16.763

768

768

768

768

0

0

0

0

6.526

5.656

5.068

5.068

24.615

23.195

22.603

22.599

Totaal Eigen Vermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal Passiva
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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.
x € 1.000

Verslagjaar
2017

2018

2019

2020

31.080

30.665

28.940

27.493

1.815

850

850

850

College-, cursus- en examengelden

0

0

0

0

Baten werk in opdracht van derden

1

73

73

73

758

201

201

201

TOTAAL BATEN

33.654

31.789

30.064

28.617

Personeelslasten

26.257

25.485

23.214

21.867

912

679

679

679

Huisvestingslasten

1.859

1.909

1.909

1.909

Overige lasten

4.266

4.266

4.266

4.166

33.294

32.339

30.068

28.621

360

-550

-4

-4

-7

0

0

0

0

0

0

0

353

-550

-4

-4

Rijksbijdrage
Overige overheidsbijdragen en subsidies

Overige baten

Afschrijvingen

TOTAAL LASTEN

Saldo baten en lasten gewone bedrijfsvoering
Saldo financiële bedrijfsvoering
Saldo buitengewone baten en lasten
TOTAAL RESULTAAT

Baten
In 2018 en verder is de verwachting op dit moment dat de subsidies redelijk stabiel blijven door een stabilisering
in het aantal leerlingen.
Voor het onderwijs geldt dat de begeleiding van het aantal rugzakleerlingen uit het primair onderwijs en
voortgezet onderwijs zal waarschijnlijk verder afnemen door het ingezette beleid van de
samenwerkingsverbanden. Door een vrijval van de onverschuldigde betalingen uit eerdere jaren zullen de baten
pas na 2019 sterker afnemen.
Overige bijdragen en subsidies alsmede overige baten blijven vanaf 2018 stabiel (geen incidentele
vergoedingen, maar wel structurele bijdragen en vergoedingen vanuit de samenwerkingsverbanden en
gemeenten).
Lasten
De lasten zijn gelijk gehouden met de begroting uit 2018. Daar waar er door structurele omzetstijging of daling
effecten zijn, worden deze gedurende het jaar vertaald naar de prognose, norm en meerjarenbegroting. De
effecten van de bewegingen bij de locatie Oostvoorne hebben invloed op de onderwijsvormen (speciaal
onderwijs gaat dalen en voortgezet speciaal onderwijs gaat stijgen) en daarmee een zeker financieel effect.
Tenslotte is Horizon in iHUB verband bezig met de inrichting van een shared servicecentrum en intensivering
van de samenwerking met de iHUB partners. Dit leidt tot een andere inrichting en werkwijze m.b.t. de
bedrijfsvoering en zal in de toekomst gevolgen hebben voor de meerjarenbegroting en de benodigde
investeringen.
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B1 Rapportage over aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem
De besturingsfilosofie van Horizon is gebaseerd op integraal management. De directeuren en schoolleiders die
verantwoordelijk zijn voor de verschillende scholen binnen Horizon sturen op basis van een begroting die door
het bestuur en de 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 financiën en de medewerkers en wordt aandacht gegeven aan
de juiste, tijdige en volledige registratie van leerlingen. Daarnaast vinden er sturingsgesprekken plaats tussen de
bestuurder en de betreffende directeur 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 de krimp van leerlingenaantallen op scholen gekoppeld aan een zorglocatie. De krimp
in leerlingenaantallen zal Horizon 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, in combinatie met een
krappe arbeidsmarkt. Hierop zijn maatregelen genomen door het voeren van gesprekken met medewerkers met
(langdurig of frequent) verzuim, met nauwe betrokkenheid van HRM. Daarnaast is een campagne op gezet voor
de werving en selectie van docenten en voor het binden en boeien van de medewerkers. De risico’s in het kader
van verzuim en krapte op de arbeidsmarkt spelen 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 2018 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 is 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 Horizon
Personeelsformatie Horizon Jeugdzorg per 31-12-2017 (incl. Centraal Bureau)

Functiegroep

Bergse Bos MKT

Rijnhove

Harreveld

Amb,
Pleegzorg,
vh de Vaart OZO

Directie /
bestuurder

Centraal
Bureau
1,00

Sectordirecteur

0,89

Afdelingscoördinator
Pedagogisch

1,00

1,11

1,00

1,11

1,11

1,89

1,67

5,00

7,17

8,11

4,06

67,69

30,64

78,31

137,56

71,78

5,94

Gezinsouders

3,00

Maatschappelijk
werkers

5,19

1,28

2,50

3,75

Gedragswetenschappers

3,83

1,36

4,50

8,67

Inzet voor
GO, iHub,
Onderwijs

Totaal

1,00

2,00
6,22

5,94

0,89

34,72

18,78

410,69

3,25

6,25

8,50

49,11

70,33

6,78

4,75

Intercedenten

2,67

32,56

7,61

Vak Hbo

1,00

0,39

Kinderarts

1,64

7,61

2,78

5,81

0,36

0,36

Plaatsingsmedewerkers

3,11

Beleidsadviseurs

0,67

Administratief

0,89

0,89
0,25

0,89

1,83

3,11

0,78

1,39

29,67

1,75

2,72

15,14

ICT

1,00

34,39
23,47

9,78

9,78
29,81

Secretarieel

3,22

1,53

4,28

4,22

3,36

10,31

2,89

Technisch /
huishoudelijk

7,76

4,28

7,88

0,56

4,33

0,32

10,83

0,81

36,76

1,50

11,56

13,78

93,04

42,75

109,85

177,94

123,06

93,69

75,25

25,14

740,72

Veiligheidsmedewerkers
Totaal

26,83

Personeelsformatie Horizon Onderwijs per 31-12-2017 (excl. Centraal Bureau, inclusief BeO)
Park
College

VSO

Schakenbosch

Ambulant
Bergse Veld en OZO

vh de Vaart SO

Directie /
bestuurder

0,60

Schoolleider

8,20

1,00

1,00

Lesgevenden

83,79

15,36

12,63

Bedrijfsleiders

5,00

3,47

6,40

(Technisch)
Onderwijsassistenten

15,27

7,00

1,00

1,00

15,10

58,08

8,19

6,81

3,00

32,13

7,32

Pedagogisch
medewerker
Maatschappelijk
werkers
Intern begeleider
Gedragswetenschapper

6,50

1,00

8,80

1,93

1,55

2,80

2,47
5,78

9,15

0,60

0,75

1,00

6,52

0,30

Vak Hbo

1,80

Beleidsadviseur

0,80

Administratief

7,58

Conciërge /
onderhoud
Totaal

0,22

200,16

67,59

1,35

11,32
20,86

0,80

1,14

19,96

0,20

0,50
1,80

0,70

0,53

0,08

5,54

0,90

0,79

0,80

2,20

2,25

17,75

1,21
0,85

6,21

1,00

153,74

25,50
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0,60

3,85

Plaatsingsmedewerker
0,65

Totaal

19,20

3,85

Intercedente

Secretarieel

Centraal
Bureau

1,21

0,70

23,03

2,20

22,60

3,27

1,00

125,37

20,63

11,48
10,95

3,87

385,68
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Bijlage 2 Kerngegevens Accommodaties
Alle panden van Horizon 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
Medisch Kinderhuis Oostvoorne
Noordweg 16
3233 AV Oostvoorne
Omgangsbegeleiding, Ambulante Team en OZO
Schiedamsedijk 72a/73a/Mozartlaan 150
3011 EK Rotterdam/3055 KM Rotterdam
Het Bergse Bos (incl. Besloten Behandeling)
Mozartlaan 150
3055 KM Rotterdam
Rijnhove
Cornelis Geellaan 2b
2406 JG Alphen aan den Rijn

Pleegzorg
Cornelis Geellaan 2b
2406 JG Alphen aan den Rijn

Variant capaciteit instroom
Variant: residentieel
specialistisch
Variant: ambulant

Variant: res. specialistisch
Variant: JeugdzorgPlus
Variant: projectgezinnen
Variant: projectgezin plus
Variant: res. specialistisch/
specialistisch plus
Variant: gezinshuizen
Variant: home support
Variant: ambulant
Variant: pleegzorg
Variant: adoptiehulpverlening

Crabethpark 24
2801 AP Gouda
Edisonweg 30
4207 HG Gorinchem
Korte Parallelweg 179
3311 JN Dordrecht
De Vaart (opgeheven)
Poelruiterpad 9-11
2171 LB Sassenheim
Midgaard
Monsterseweg 216
2553 RM Den Haag
Het Anker / ZIKOS
Prisma
Kerkstraat 51
7135 JJ Harreveld
Zorgboerderij Mentinkberg
Corleseweg 7
7102 EV Winterswijk
Hestia
Kralingse Plaslaan 108
3061 DG Rotterdam
School2Care De Vliet
Klencke 603
3191 VZ Hoogvliet

Jaarverslag Horizon 2017

Variant: JeugdzorgPlus

Variant: JeugdzorgPlus
Experiment JouwZorg
Variant: JeugdzorgPlus
Variant: res. Specialistisch

Gezinsbehandeling

Variant: JeugdzorgPlus

Variant: JeugdzorgPlus (8-20)

81

Park College
Dominee Meijerlaan 14
2406 JD Alphen aan den Rijn

Functie: school voor cluster-4
onderwijs (VSO)

Parkschool SO en Cardea
Henri Dunantweg 5-11
2402 NM Alphen a/d Rijn
Park College
S.M. Hugo van Gijnweg 10
3317 JM Dordrecht
Kesper College
Nansenstraat 40
2806 HM Gouda
Herpstraat 1
2801 CR Gouda

Functie: school voor cluster-4
onderwijs (SO)

OOV:
Jacob van Lennepkade 6, 2802 LH Gouda
Bergambachterstraat 1, 2871 JB Schoonhoven
Henry Dunantweg 11, 2402 NM Alphen a/d Rijn
De Regenboog SO
Winterdijk 6
2801 SJ Gouda
Educatief Centrum
Schiemond 8
3029 NP Rotterdam
Bergse Veld School / Schreuder College
Mozartlaan 150
3055 KM Rotterdam
Inst. Mr. Schats Locatie Noord
Van Enckevoirtlaan 129
3052 KR Rotterdam
Inst. Mr. Schats Locatie Zuid
Kastanjedaal 1
3078 EE Rotterdam
BeO Pauwen, Hilledijk 279, 3074 GC Rotterdam
Schreuder College Locatie Noord
De Villeneuvestraat 129
3053 ZV Rotterdam
Schreuder College Locatie Zuid
Slinge 156
3085 EW Rotterdam
Schreuder College Locatie West
Taborstraat 44
3061 EW Rotterdam
Schreuder College De Quackstraat
De Quackstraat 77
3082 VS Rotterdam
Gelinckschool Locatie Oostvoorne
Noordweg 14
3233 AV Oostvoorne
Gelinckschool Locatie Spijkenisse
Gouwestraat 13
3207 BH Spijkenisse
BeO Reiziger, Aidastraat 91, 3208 PA Spijkenisse
Gelinckschool Locatie Schiedam
Pr. Beatrixlaan 20
Jaarverslag Horizon 2017

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

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

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

Functie: school voor cluster-4
onderwijs (SO)
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3121 JN Schiedam
BeO De Schelp
Brasem 32, 3225 AJ Hellevoetsluis
Vaart College (opgeheven)
Poelruiterpad 9-11
2171 LB Sassenheim
Midgaard College
Monsterseweg 216
2553 RM Den Haag
Schakenbosch College
Bouwlustweg 4
2263 SZ Leidschendam
Hestia College
Kralingse Plaslaan 108
3061 DG Rotterdam

Jaarverslag Horizon 2017

Functie: school voor cluster 4
onderwijs (SO)
Functie: school voor cluster 4
onderwijs (VSO)
Functie: school voor cluster 4
onderwijs (VSO)
Functie: school voor cluster 4
onderwijs (VSO)
Functie: school voor cluster 4
onderwijs (VSO)
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Controleverklarinq van de onafhankelljke accountant
Aan: de taad van bestuur van Stichting Horizon Jeuqdzorg en Speciaal Onderwijs

Verkiaring over de in het jaarverslaq opqenomen
jaarrekeninq 2017
Ons qoedkeurend oordeel betreffende qetrouwheid en ons afkeurend oordeet betreffende financiële
rechtmatiqheid
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs te
Rotterdam gecontroleerd.
Naar ons oordeel:
geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs op
31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met litel 9 Boek 2 BW,
Richtli]n voor de Jaarverslaggeving 640 en de Regeing Jaarverslaggeving Onderwijs;
voldoen de in deze jaatrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2017,
vanwege de gevolgen van de aangelegenheid die wordt beschreven in de paragraaf “Onderbouwing
van het afkeurend oordeel betreffende financiële rechtmatigheid”, niet aan de elsen van financiële
rechtmatigheid. Dit houdt in dat het daar genoemde bedrag niet in overeenstemming is met de in de
relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017.
De jaarrekening bestaat uit:
de balans per 31 december 2017;
de staat van baten en lasten over 2017;
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële versiaggeving en
andere toelichtingen.
De basis voor ons goedkeurend oordeel betreffende getrouwheid en de basis voor ons atkeurend
oordeel betreffende financiële rechtmatiqheid
In het boekjaar 2017 hebben uitgaven voor een bedrag van € 2,6 miljoen (inclusief btw) inzake
leveringen en diensten plaatsgevonden die ten onrechte niet Europees zijn aanbesteed. Dit betreft met
name inhuur van personeel. Voor deze uitgaven zijn de wet- en regelgeving ten aanzien van Europese
aanbesteding derhalve niet nageleefd. Dit bedrag is hoger dan de controletolerantie van 5%, waardoor
dit Ieidt tot een atkeurend oordeel betreffende financiële rechtmatigheid.
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017. Onze verantwoordelijkheden op
grond hiervan zijn beschreven in de sectie Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de
jaarrekening.
WI] zijn onafhankelijk van Stichting Horizon ]eugdzorg en Speciaal Onderwijs zoals vereist in de
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor
de opdracht relevante onathankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben WI] voldaan aan de
Verordening ged rags- en beroepsregels accountants (VGBA).
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WI] vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis vooc
ons goedkeurend oordeel betreffende getrouwheid en ons afkeurend oordeel betreffende financiële
rechtmatiqheid.

Verkiaring over de in het jaarvers lag opqenomen
andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverkiaring daarbij, omvat het jaarverslag andere intormatie,
die bestaat ult:
het bestuursverslag;
de overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële atwijkingen bevat;
alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW, Richtli]n voor de Jaarverslaggeving 640 en
de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en paragraaf 2.2.2 Bestuursverslag van het
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017 is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen
bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titet 9 Boek 2 BW, RichtIijn voor de
]aarverslaggeving 640, de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf 2.2.2 Bestuursverslag van
het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017 en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden
hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
De raad van bestuut is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere intormatie, waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW, Richtlijn voor de
Jaarverslaggeving 640, de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW wet- en
regelgeving.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking
tot de jaarrekeninq
Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening, in
oveteenstemming met Titel 9 Bock 2 BW, Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 en de Regeling
jaarverslaggeving onderwijs. De raad van bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand
komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, aismede de balansmutaties, in
overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.
In dit kader is de raad van bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de
taad van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die
relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel beang als gevoig van
fouten of fraude.
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Bi] het opmaken van de jaarrekening moet de raad van bestuur afwegen of de instelling in staat is om
haar activiteiten in continulteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de
raad van bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuIteitsveronderstefling, tenzij de
raad van bestuur het voornemen heeft om de instelling te liquideren of de activiteiten te beeindiqen of
als beeindiging het enige realistische alternatief is. De raad van bestuur moet gebeurtenissen en
omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de instelling haat activiteiten in
continulteit kan voortzetten toelichten in de jaarrekening.
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële versiaggeving van de instelling.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht, dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat WI] tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materleel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zifn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beInvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere ult:
het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang
bevat als gevoig van fouten of fraude, dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten en
lasten alsmede de balansmutaties, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt
wordt groter dan bij touten. Bij traude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel om een oordeel ult te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van
de instelling;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële versiaggeving, de
gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen
door de raad van bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaatrekening staan;

E.’Y’

Pagina 4

Building a better
working world

het vaststeHen dat de door de raad van bestuur gehanteerde continuIteitsveronderstelling
of er
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen
insteUing
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
van
onzekerheid
een
et
dat
concluderen
wij
haar activiteiten in continuiteit kan voortzetten. Als
op de
vestigen
te
iaring
materieel belang bestaat, zijn wij vecplicht cm aandacht in onze controleverk
moeten
relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn,
wij onze verkiaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-intormatie die
verkregen is tot de datum van onze controleverkiaring. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echier toe leiden dat een instelling haar continulteit niet langer kan
handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van dejaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen;
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen en of de in dejaarrekening verantwoorde baten en lasten aismede de balansmutaties
in aHe van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.
Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Rotterdam, 19 juli 2018

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. drs. M. Verschoor RA

