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Voorwoord  
Hoe kunnen we het onderwijs echt passend maken voor iedere leerling? En de groei van speciaal 

onderwijs een halt toeroepen? 

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat jongeren minder vaak gesloten komen te zitten? Hoe kunnen we 

samen met gezinnen en jongeren een behandelplan op maat maken, zodat iedereen zich gehoord 

voelt en het hele gezin wordt geholpen?  

Als organisatie voor jeugdhulp en speciaal onderwijs, waren dit vraagstukken waar Horizon in 2019 

voor stond. Perspectief, daar draait alles om. Een jongere zo begeleiden en helpen dat hij als een 

zelfstandig individu in de samenleving kan staan. Dat is het uiteindelijke doel van onze inzet in de 

jeugdzorg en het onderwijs.  

Om hierin te slagen, hebben wij ook zelf de nodige veerkracht nodig. In de snel veranderende wereld 

van onderwijs en jeugdhulp, moeten we flexibel, wendbaar en (financieel) gezond zijn. We hebben 

onze organisatie op onderdelen dan ook flink aangepast.  

In deze dynamische omgeving weten we één ding zeker: we zullen blijven zoeken naar de beste 

manier om onze leerlingen en cliënten bij te staan.  

Met vriendelijke groet,  

 

Stichting iHUB, bestuurder Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs 

Hans du Prie    Jasper ten Dam   Mariëtte van Leeuwen 

Bestuurder iHUB  Bestuurder iHUB  directeur-bestuurder Horizon 

 

 

 

 

  

Kerngegevens  

Naam: Horizon Jeugdzorg en Onderwijs  

Adres: Mozartlaan 150, 3055 KM Rotterdam 

Email: directie@horizon.eu 

Internet:  www.horizon.eu   

KvK-nummer: 41169931  

Bestuursnummer: 62077 
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Hoofdstuk 1    Algemene informatie 

1.1 Doelstellingen  
Horizon is van oudsher de specialist in het residentieel, zowel open als gesloten, behandelen van 

kinderen, jongeren, gezinnen met zeer ernstige problematiek. Steeds meer zijn we ervan overtuigd 

geraakt dat we kinderen alleen kunnen helpen als we het hele gezin meenemen in behandeling en 

ondersteuning. Er is de afgelopen jaren hard gewerkt aan de transformatie van de specialistische 

zorg. Ingegeven door de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten en de wens om zorg en 

behandeling dichter bij het gezin te brengen en het aantal residentiële bedden te verminderen, is 

onze manier van kijken naar ons werk veranderd. 

Naast de zorgcomponent biedt Horizon passend en speciaal onderwijs aan jeugdigen van 4 tot ca. 18 

jaar met een cluster-4 indicatie of toelaatbaarheidsverklaring. We moeten het onderwijs 

positioneren en profileren, waarbij we specialist willen zijn bij de meest complexe hulpvragen en het 

regulier onderwijs willen ondersteunen om meer leerlingen binnen het regulier onderwijs tot hun 

recht te laten komen. 

1.2 Visie en missie   
De missie van Horizon is:  

Iedereen wil iets bereiken, iedereen wil iets betekenen. Horizon helpt je om weer regisseur te 

worden van je eigen bestaan. Horizon begeleidt en ondersteunt jeugdigen en gezinnen bij positieve 

gedragsverandering. Horizon biedt hen 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. 

De visie van Horizon is:  

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. 

1.3 Kernactiviteiten  
Omdat sommige kinderen in het reguliere onderwijs vastlopen, hebben we (voortgezet) speciaal 

onderwijs voor kinderen tussen 4 en 18 jaar. Met een cluster-4-indicatie of 

toelaatbaarheidsverklaring kunnen zij op onze scholen geplaatst worden. In een compleet 

programma gaan onderwijs en zorg hand in hand. 

In 2019 hebben wij ook stevig ingezet op het beschikbaar stellen van onze kennis en expertise van 

het speciaal onderwijs binnen reguliere scholen om onderwijs passend te maken voor iedere leerling. 

Specialisten passend onderwijs van Horizon bundelden de krachten met de begeleiders passend 

onderwijs van Altra binnen het expertisecentrum Educé. Met als doel dat met onze ondersteuning 

meer leerlingen in het regulier onderwijs hun draai vinden. 

Daarnaast hebben we geïndiceerde specialistische jeugdzorg, voor jongeren tot 23 jaar met ernstige 

gedragsproblemen en ook voor hun ouders (of verzorgers). Zorg bieden we in de vorm van:  

• JeugdzorgPlus 

• Residentiële zorg 
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• Pleegzorg 

• Dagbehandeling 

• Specifieke ambulante zorg 

• Gezinsbehandelingen 

In 2019 hebben wij de nieuwe koers binnen onze jeugdzorg steeds meer ingebed. Wij geloven, dat 

als we ouders en jongeren laten meebeslissen over de manier van behandelen en het perspectief, we 

een kortere behandelduur krijgen en succesvollere trajecten afsluiten. Mede door de hoge mate van 

motivatie door de eigen inbreng. Daarnaast pleiten we voor eigen verantwoordelijkheid en kracht 

van ouders en wordt de behandeling van het hele gezin steeds belangrijker. Binnen het iHUB 

Ontwikkelplein werken we aan vernieuwing en verbetering van het jeugdhulp- en onderwijsaanbod, 

steeds weer vanuit het perspectief van jongeren en hun ouders. 

Om hierin te slagen, hebben wij ook zelf de nodige veerkracht nodig. In de snel veranderende wereld 

van onderwijs en jeugdhulp, moeten we flexibel, wendbaar en (financieel) gezond zijn. Om onze 

inhoudelijke opdrachten te kunnen blijven uitvoeren, werken Horizon, Altra, Opvoedpoli en De 

Nieuwe Kans nauw samen in stichting iHUB.  

Onze scholen en zorglocaties vind je in Zuid-Holland, Gelderland en Noord-Holland. Stichting iHUB is 

actief in de regio’s: Noord-Holland Noord, Amsterdam, Haaglanden en Midden-Holland, Rijnmond en 

Zuid-Holland Zuid, Utrecht en Gelderland.  

1.4 Juridische structuur  
Horizon maakt sinds september 2016 deel uit van iHUB, een holding waarin de werkmaatschappijen 

Horizon, Altra, De Opvoedpoli en De Nieuwe Kans samenwerken. Per 1 januari 2019 zijn de 

ondersteunende diensten van de werkmaatschappijen ondergebracht in het iHUB Service Centrum, 

dat daarmee de vijfde werkmaatschappij van iHUB is. De Raad van Toezicht van de stichting iHUB 

houdt toezicht op iHUB en de vijf werkmaatschappijen.  

De structuurtekening iHUB 2019 is toegevoegd in bijlage 1.  

1.5 Interne organisatiestructuur  
De raad van bestuur van Horizon bestond in 2019 uit:  

• Een bestuurder jeugdhulp: Mevrouw K. Schotel – Van der Veer 

• Een bestuurder onderwijs: Mevrouw M.E. van Leeuwen 

De derde bestuurder is stichting iHUB. Het overkoepelende bestuurscollege van iHUB is het gremium 

waarin we besluiten nemen die het mandaat van de bestuurder overstijgen. Onze bestuurders zijn lid 

van het bestuurscollege van iHUB.  

We kennen twee resultaatverantwoordelijke eenheden:  

• Onderwijs: één bestuurder en drie directeuren  

• Jeugdhulp: één bestuurder en vijf directeuren 

Het Service Centrum iHUB ondersteunt het bestuur en de directeuren. 

Onze raad van bestuur is verantwoordelijk voor de statutair toegekende bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden. Het bestuur houdt zich bezig met:  

• strategisch beleid van Horizon 

• realisatie van de maatschappelijke doelstellingen 
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• bepalen van kaders waarbinnen de organisatie werkt 

• verantwoording volgens afgesproken (wettelijke) kaders 

• personeelsbeleid 

• toetsen van de dagelijkse praktijk aan de vooraf afgesproken kaders 

• continuïteit van de organisatie 

Het organogram van Horizon is toegevoegd in bijlage 2. 

1.6 Strategische personeelsbeleid 

In het Personeelsbeleid hebben we te maken met een snel veranderende werkelijkheid. 
De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt vragen om voortdurende inspanningen om het 
personeelsbestand optimaal bezet te houden, maar ondertussen verandert het werk zelf ook. 
Dat is een extra opgave, maar als de ontwikkelingen ook verbeteringen zijn en de medewerkers het 
als een nieuwe uitdaging zien, biedt dat hen ook extra kansen en mogelijkheden tot groei. Thema’s 
die steeds weer terugkeren zijn arbeidsvoorwaarden, instroom, doorstroom, uitstroom en verzuim. 
 
Om de link met de arbeidsmarkt te versterken, is er een team voor recruitment ingericht. Alle 
wervingsacties lopen nu via dit team. De recruiters zijn er in korte tijd in geslaagd een aansprekende 
website te bouwen en een breed netwerk in te richten waardoor de snelheid en kwaliteit van de 
vervulling van vacatures omhoog gaat. 
 
Bij het onderwijs is gestart met de kwartaalgesprekken voor het strategisch formatiebeleid. Bij 
vacatures wordt niet alleen gekeken naar de vervanging, maar ook naar een betere verdeling van 
taken en deskundigheid, zodat het team als geheel er op vooruit gaat. Het nieuwe format voor de 
gesprekkencyclus is nu ook gedigitaliseerd, waardoor de implementatie kon worden afgerond. 
 
Het verzuim van Horizon Onderwijs ligt ruim boven de branchecijfers. In de onderliggende 
rapportage met verzuimcijfers op locatieniveau is te zien dat met name binnen het SO het verzuim 
hoog is, waar het VSO juist beneden het branchegemiddelde uitkomt op 6,3%. De 
meldingsfrequentie ligt rond het gemiddelde in de branche. 
 
Het verzuimpercentage Horizon Zorg is gelijk aan de branchecijfers van 2018. Het verzuim blijft 
veroorzaakt door lang verzuim > 42 dagen. De meldingsfrequentie is relatief laag, dus medewerkers 
melden zich niet snel ziek, maar als dit gebeurt is dit vaak langdurig. 

 
Om meer greep te krijgen op het ziekteverzuim is een Coördinator Arbo en Vitaliteit aangesteld. 
De nadruk die verzuimbegeleiding nu krijgt, zal daardoor verschuiven naar preventie en duurzame 
inzetbaarheid. 
 
De krappe arbeidsmarkt heeft ook gevolgen voor het personeelsverloop. Medewerkers die op zoek 
zijn naar een andere uitdaging, vinden sneller een alternatief. Het versterken van de binding met de 
eigen organisatie wordt daardoor alleen maar belangrijker.  Omdat die organisatie steeds verandert 
en ook complexer wordt, vraagt dat steeds weer onderhoud. 
 
Omdat dit bindingsproces al begint bij de eerste stappen in de organisatie, is er een nieuw 
introductieprogramma ontwikkeld. Er is bewust voor gekozen om dit breed aan te bieden aan alle bij 
iHUB betrokken organisaties, zodat nieuwe medewerkers al direct een gevoel krijgen van het grotere 
verband waarbinnen zijn werkzaam zijn en de kansen en mogelijkheden die dat biedt.  

Ziekteverzuim 2019 2018 

Onderwijsaanstellingen 8,48% 7,5% 

Jeugdzorgaanstellingen 6,3% 5,5% 
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1.7 Beleid beheersing inzake uitkering na ontslag  
Na een ontslag ontstaan er rechten op uitkeringen, zoals (eventueel) een transitievergoeding, WW 
en mogelijk ook wachtgeld. Het is van belang om deze kosten beheersen, maar ontslagen zijn niet 
altijd te voorkomen en bovendien zijn de uitkeringen gekoppeld aan wettelijke regelingen en/of de 
cao. 
 
Bij een ontslag in verband met arbeidsongeschiktheid staat het UWV met ingang van 1 april 2020 
borg voor de transitievergoedingen die sinds 1 januari 2016 zijn verstrekt, mits de aanvraag daarvoor 
op een juiste wijze is ingediend. 
 
In 2019 zijn daartoe alle benodigde documenten per medewerker verzameld en zullen deze tijdig 
worden ingediend en voor de toekomst wordt dit een jaarlijkse procedure. 
Bij een regulier ontslag (niet na arbeidsongeschiktheid) komen de kosten van de transitievergoeding 
altijd voor de werkgever.  
 
De kosten voor WW en wachtgeld worden tot en met 2020 nog volledig vergoed door het 
Participatiefonds, mits aan de voorwaarden wordt voldaan. Deze hebben betrekking op het voeren 
van beoordelingsgesprekken, het onderzoeken van andere functiemogelijkheden en het bieden van 
een genormeerd budget voor scholing of outplacement. Hoewel de verantwoordelijkheid daarvoor 
bij de leidinggevenden ligt, bewaakt HR altijd deze procedures en is HR ook verantwoordelijk voor de 
uitvoering van de instroomtoets.  
 

1.8 Medezeggenschap  
Cliënten, leerlingen, ouders en medewerkers hebben invloed op het beleid via: 

• Ondernemingsraad en (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad 

• Pleegouderraad 

• Cliëntenparticipatie en Expertpanel 

• Cliëntentevredenheidsonderzoeken 

Ondernemingsraad (OR) 

Onze medewerkers zijn vertegenwoordigd in de Ondernemingsraad (OR). In 2019 adviseerde de OR 

over belangrijke onderwerpen en ontwikkelingen binnen Horizon. Besluiten die gevolgen hebben 

voor de organisatie en in sommige gevallen ook voor de medewerkers.  

Ontvangen en behandelde adviesaanvragen: 

• Klachtenreglement 

• Rijnhove voor sluiting groep 

• Veranderingen Bergse Bos naar aanleiding van begroting 2019  

• Functie gezinsmentor 

• Programma KernGezond 

• Benoeming lid Raad van Toezicht met portefeuille Zorg 

• Benoeming Bestuurder Service Centrum iHUB 

• Benoeming Lid Raad van Bestuur iHUB accent bedrijfsvoering  

• Nieuwe Topstructuur  

• Inrichting Zorgadministratie  
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Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 

Onze onderwijsmedewerkers zijn vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bestaat uit afgevaardigden uit de verschillende locatie 

gebonden raden. De GMR bespreekt onderwerpen van alle medezeggenschapsraden, en behandelde 

verschillende adviesaanvragen (naast de gebruikelijke onderwerpen uit de jaarcyclus, zoals het 

schoolplan, de meerjarenbegroting, de schoolgids en het vakantierooster): 

Ontvangen en behandelde adviesaanvragen: 

• Benoeming lid Raad van Toezicht met portefeuille Zorg 

• Benoeming Bestuurder Service Centrum iHUB 

• Benoeming Lid Raad van Bestuur iHUB accent bedrijfsvoering  

• Nieuwe Topstructuur  

Overkoepelende medezeggenschapsorgaan 

Sinds de oprichting van iHUB nemen de GMR en de OR plaats in een overkoepelend 

medezeggenschapsorgaan (MOO). Dit is een informeel overleg. In dit orgaan geeft de bestuurder van 

iHUB informatie over ontwikkelingen binnen iHUB aan de medezeggenschapsorganen van Horizon, 

Altra, Opvoedpoli en De Nieuwe Kans. De verstrekte informatie delen zij in de eigen 

medezeggenschapsraad met het doel de adviesaanvragen beter te kunnen behandelen.  

Op dit moment wordt er gekeken naar een nieuwe inrichting van de medezeggenschap passend 

binnen de wet- en regelgeving en de nieuwe organisatie structuur. De mogelijkheden van een 

centrale medezeggenschap voor iHUB worden in 2020 onderzocht. 

Pleegouderraad 

De Pleegouderraad (POR) van Horizon is een orgaan van overleg, advies, informatie, communicatie 

en vertegenwoordiging van de pleegouders binnen Horizon. Hij heeft tot taak door goede 

samenwerking met het bestuur en de directeur de belangen van pleegouders en jeugdigen te 

behartigen en bij te dragen aan het functioneren van de instelling. De raad heeft zijn eigen 

overleggen en zijn eigen communicatie met pleegouders. Daarnaast is er regelmatig overleg met de 

directeur en/of het bestuur. 

Cliëntenraden en expertpanel 

Bij Horizon nodigen we jongeren en ouders uitdrukkelijk uit mee te doen aan cliëntenraden, 

jongerenraden, (pleeg)ouderraden, leerling-raden en medezeggenschapsraden. Adviezen worden 

(on)gevraagd gegeven. Daarnaast vragen we cliënten en hun ouders regelmatig mee te doen aan 

trainingen voor onze medewerkers.  

Horizon heeft een expertpanel: een team van ouders/opvoeders waarvan één of meer kinderen op 

een zorglocatie verblijven of speciaal onderwijs volgen. Met dit panel krijgen we inzicht in de 

leefwereld van gezinnen en de kijk van ouders/opvoeders op jeugdhulp of speciaal onderwijs. Zij zijn 

ten slotte ervaringsdeskundigen op dit gebied. Door samen te sparren over diverse thema’s als 

verantwoordelijkheid, veiligheid, ouderschap en vraagstukken over gezag, leveren ouders een 

belangrijke bijdrage aan de vernieuwing van onze jeugdhulp en speciaal onderwijs. 

Behalve het expertpanel hebben we ook het ouderpanel pleegzorg. Dit panel, dat eens per kwartaal 

samenkomt, bestaat uit ouders van wie de kinderen (deels) in pleeggezinnen zitten. Thema’s als: 

``Wat kan anders bij contact tussen natuurlijke ouders en pleegouders waarbij het belang van het 

kind altijd voorop staat?’’ worden hier besproken.  
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We hebben jongeren getraind en opgeleid tot ambassadeur. Met deze speciale status nodigen we ze 

uit om aanwezig te zijn en mee te doen aan het gesprek wanneer bezoekers van buitenaf naar hun 

locatie komen. Of als ergens een presentatie over hulpverlening wordt gegeven.  

1.9 Klachtafhandeling  
Het totaal aantal klachten in 2019 binnengekomen bij de afdeling Beleid, Kwaliteit en Onderzoek van 
Horizon is 44. 
 
Klachten Zorg  

Er zijn 15 klachten ingediend, tegenover 17 klachten in 2018.  

Locatie Aantal 
klachten 

Harreveld 3 

Bergse Bos 3 

Midgaard 2 

Rijnhove 2 

Hestia 1 

De Vaart 1 

Antonius 1 

Ambulant/RO 1 

Gezinsbehandeling Harreveld 1 

Totaal:  15 

 

De aard van de klachten is divers. Een aantal klachten is rechtstreeks doorgezet naar de locatie (5) en 

hiervan is niet bekend wat de aard van de klacht was. Andere klachten gaan o.a. over het nakomen 

van afspraken (2) of de afhandeling van de uitschrijving, veiligheid op de locatie, communicatie, 

vermissing van goederen en de uitplaatsing van een 18-jarige.  

Bij de klachtencommissie Zuid-Holland werden 3 klachten rechtstreeks ingediend.  

Klachten onderwijs 

In totaal zijn 29 klachten bekend bij B,K&O. Dit is een verdubbeling ten opzichte van 2018. Locaties 

waar geen klachten van bekend zijn bij B,K&O zijn niet opgenomen in onderstaande tabel.  

Locatie Aantal klachten 

Regenboog Gouda 8 

Kesper college 4 

Taborstraat 3 

Gelinck Schiedam 3 

SBO Op Maat 3 

Quackstraat 2 

Villeneuvestraat 2 

Bergse Veldschool 1 

Schats Noord 1 

School2Care 1 

Slinge 1 

Totaal: 29 
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De klachten zijn zeer divers en gaan o.a. over kwaliteit van het onderwijs, onvolledige eerdere 

klachtafhandeling, functioneren van medewerkers en schorsing na een incident. De meeste klagers 

staan open voor gesprek met locatiemanagement of directeur.  

Door het GCBO zijn 6 klachten in behandeling genomen. De bestuurder is met 1 klager in gesprek 

gegaan en voor 1 klacht is contact gelegd met de externe jurist.  

AVG 
Er is 1 klacht binnengekomen over schending van de privacy. Deze is opgelost. 

Hoofstuk 2  Financiële informatie  

2.1   Toestand op de balansdatum  
In dit hoofdstuk zijn de financiële resultaten over 2019 opgenomen en toegelicht zoals deze in detail 

te lezen zijn in de jaarrekening die te vinden is vanaf pagina 36 in dit jaarverslag.  

Achtereenvolgens wordt ingegaan op de ontwikkeling van Resultaat en Vermogen, een aantal 

specifieke balansposten en de ontwikkeling van de Liquiditeit. Verder wordt de ontwikkeling van een 

aantal Ratio’s (Solvabiliteit, Liquiditeit, Rentabiliteit en weerstandsvermogen) toegelicht.   

2.2  Ontwikkelingen gedurende het boekjaar  
Het jaar 2019 is afgesloten met een verlies van € 2.608.653  (2018 verlies van € 1.664.949). Dit 

resultaat is te verdelen over de sectoren Jeugdzorg en Onderwijs, respectievelijk verlies van  

€ 1.320.627 voor Jeugdzorg (2018 verlies van € 3.001.515) en verlies van € 1.288.026 voor Onderwijs 

(2018 winst van € 1. 336.566).  

De resultatenrekening over 2019 ziet er als volgt uit:  
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Vergeleken met de resultaatsontwikkeling ten opzichte van 2018 is die van 2019 verslechterd.  

In de resultaten 2019 is een aantal bijzondere posten verwerkt. Hierbij moet gedacht worden aan het 

treffen van een aantal voorzieningen (Reorganisatie, vorderingen) en afwaarderingen van onroerend 

goed. 

 

Daarnaast is bij Jeugdzorg ten opzichte van 2018 sprake van een forse afname van de inhuur van 

Personeel niet in loondienst. Een belangrijke bijdrage hieraan is geleverd door het 

verbeterprogramma iHUB Kerngezond, naast het actief sturen op terugdringen van inhuur. De 

doelstelling van het verbeterprogramma is het financiële rendement structureel positief krijgen.  

  

Andere oorzaken binnen de resultaatsontwikkeling over 2019 zijn: 

• Met ingang van 1 januari 2019 zijn alle ondersteunende diensten overgeheveld naar het 

Service Centrum binnen iHUB. De investeringen die gepaard gaan met het op orde brengen 
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van de bedrijfsvoering hebben ertoe geleid dat de kosten van de ondersteuning in 2019 ten 

opzichte van 2018 zijn toegenomen.   

 

• Verder zijn de overige opbrengsten toegenomen ten opzichte van 2018 doordat de tijdige 

facturering hiervan verder is ingericht.  

 

De balans ziet er als volgt uit: 

 

 

 

Binnen de balans verdienen de volgende zaken toelichting: 

➢ De liquiditeit is ten opzichte van 2018 afgenomen. Dit hangt samen met een aantal zaken. De 

facturering Jeugdzorg heeft nog aandachtspunten waardoor er nog niet altijd tijdige 

facturering van de geleverde Jeugdzorg plaatsvindt. Daarnaast heeft Horizon Jeugd en 

Onderwijs kosten en investeringen in het Servicecentrum voorgeschoten waardoor de 

vorderingenpositie op groepsmaatschappijen is opgelopen.  

 

➢ In 2019 is er een wijziging gekomen in de Jaarverslaggeving voor de verwerking van Groot 

Onderhoud. Waar voorheen de kosten van Groot Onderhoud direct ten laste van het 

resultaat werden gebracht, is dit vanaf 2019 niet meer toegestaan en is er voor gekozen om 

de kosten van Groot Onderhoud te activeren en af te schrijven. Het hiermee samenhangende 
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effect op het resultaat bedraagt ca € 1,4 mln positief. De bestemmingsreserve die tot en met 

2018 binnen het vermogen was opgenomen voor Groot Onderhoud, is hiermee komen te 

vervallen. 

 

➢ Binnen het Eigen Vermogen waren voor diverse bestemmingen specifieke 

bestemmingsreserves ogenomen. De toegevoegde waarde van deze bestemmingsreserves is 

uiterst beperkt. Als er uitgaven worden gedaan op bestemmingen waar specifieke 

bestemmingsreserves voor zijn gevormd, mogen deze niet rechtstreeks van deze 

bestemmingsreserves wordt afgeboekt. Maar dienen deze normaal via de resultatenrekening 

verwerkt te worden, waarna ze via de winstverdeling van de betreffende 

bestemmingsreserve afgeboekt kunnen worden. Het gevolg hiervan is dat deze kosten of 

uitgaven altijd in het resultaat terechtkomen. Derhalve is besloten om met ingang van 1 

januari 2019 deze bestemmingsreserves te laten vervallen.  

 

Kengetallen 

De ontwikkeling van een aantal belangrijke kengetallen is als volgt: 

 

 

 

 

 

Hieronder is een korte toelichting per kengetal opgenomen.   

a. Solvabiliteit 

Solvabiliteit is een financieel kengetal dat de verhouding aangeeft tussen het vreemd vermogen en 

het eigen vermogen op de balans. Het betreft hier de samenstelling van de passivakant van de 

balans. De solvabiliteit wordt gebruikt om inzicht te krijgen in de financiële gezondheid van een 

bedrijf op de langere termijn, het zegt iets over het vermogen om zowel de kortlopende alsook de 

langlopende schulden te kunnen terugbetalen. 

Vergeleken met 2018 is de solvabiliteitspositie licht verbeterd. De belangrijkste reden hiervoor is 

ondanks het  toegenomen verlies over 2019 het balanstotaal is afgenomen waardoor de ratio licht is 

verbeterd.  

 

De solvabiliteit wordt op een tweetal manieren berekend. De eerste manier is eigen vermogen / 

Totaal vermogen en de tweede manier is Eigen vermogen + Voorziening / Totaal vermogen. Het 

eerste percentage is gelijk gebleven, de tweede is licht gestegen als gevolg van bovenvermelde reden 

gebleven (solvabiliteit 1 is gelijk gebleven en solvabiliteit 2 van 60% naar 61%).  

b. Liquiditeit  

Vergeleken met 2018 is de liquiditeitspositie licht verbeterd. De liquiditeitsratio geeft aan in welke 

mate we aan onze verplichtingen op korte termijn kunnen voldoen. Een liquiditeit groter dan één is 

vaak voldoende. Dit komt doordat tegenover de binnenkort vervallende schulden minstens evenveel 

vlottende activa staan. 

c. Weerstandsvermogen 

  2019 2018 

Solvabiliteit 1 (EV / TV) 56% 56% 

Solvabiliteit 2 ([EV + VZ] / TV) 61% 60% 

Liquiditeit (VLA / KS) 2,60 2,50 

Weerstandsvermogen 25,8% 26,9% 
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Het weerstandsvermogen geeft aan hoe de beschikbare reserves zich verhouden tot de exploitatie. 

Het weerstandsvermogen is ten opzichte van 2018 licht gedaald.  

 

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. De verwachting is dat de beoogde omvang van het weerstandsvermogen 

(eigen vermogen en egalisatie reserves) minimaal 20% moet zijn. Horizon zit ultimo 2019 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. 

2.3 Werkdruk verlagende middelen Horizon Onderwijs 
Binnen Horizon Onderwijs is het gesprek over de inzet van de extra middelen ter verlaging van de 
werkdruk gevoerd op locatieniveau. In totaal heeft Horizon Onderwijs €301.409,34 ontvangen, de 
verdeling naar de verschillende scholen is als volgt: 

Bergse Veld 00AW 
    
18.281,22  

Gelinckscholen 01AI 
    
66.467,91  

Schreudercolleges 01BS 
 
101.056,93  

SBO Op Maat 03TU 
    
22.581,89  

Mr Schats 04AD 
    
38.559,31  

Parkschool 05YX 
    
54.462,08  

   
De teams hebben op locatie in een gesprek overlegd waar het te besteden bedrag voor ingezet werd. 
Om tot een gezamenlijk besluit te komen hebben de locaties de knelpunten in kaart gebracht en 
maximaal drie doelen geformuleerd en zijn door stemming tot een plan van aanpak gekomen. Deze 
plannen zijn voorgelegd voor instemming bij de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad. 
 
De middelen zijn met name ingezet op de ondersteuning van het personeel; 

- voor administratieve ondersteuning (verzuimcoördinator, implementatie 
leerlingvolgsysteem) en; 

- voor ondersteuning in de klas en school (extra formatie: onderwijsassistenten en 
leerkrachten, extra jeugdhulp in de school en inzet van vrijwilligers).  

 
Daarnaast hebben locaties er bijvoorbeeld ook voor gekozen om anders te gaan roosteren, waardoor 
er meer ruimte ontstond voor overlegmomenten.  
 
De non-financiële maatregelen die binnen de organisatie zijn doorgevoerd om de werkdruk te 

verlagen, is het investeren in digitaal onderwijs. 
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Hoofstuk 3 Continuiteitsparagraaf  

3.1    Toekomstverwachting / Continuiteitsveronderstelling  
De jaarrekening hebben we opgesteld uitgaande van de continuiteitsveronderstelling.  

 

Deze continuiteitsveronderstelling is gebaseerd op de Meerjarenbegroting zoals die is opgenomen in 

deze paragraaf. Voor 2020 is een begroting opgesteld die op een positief resultaat uitkomt voor 

zowel Jeugdzorg als Onderwijs, derhalve zijn wij van mening dat er geen reden is om de jaarrekening 

niet vanuit het continuïteitsbeginsel op te stellen.  

 

Deze mening is gebaseerd op het volgende uitgangspunten: 

a. In 2019 is het programma iHUB Kerngezond gestart. Dit programma heeft tot doel om te 

komen tot een structureel gezonde bedrijfsvoering waar een rendement van tenminste 1% 

gehaald kan worden. In de loop van 2019 zijn voor zowel Jeugdzorg als Onderwijs diverse 

maatregelen gedefinieerd die moeten leiden tot dit beoogde minimale rendement. Voor 

2019 heeft dit nog niet tot het gewenste rendement geleid, maar vanaf 2020 zal dit wel het 

geval zijn. 

 

b. Het Eigen Vermogen van Horizon Jeugd en Onderwijs is ook na het verliesjaar 2019 nog van 

een zodanige omvang (per 31 december 2019 € 50,3 mln.) dat er geen sprake is van 

continuïteitsgevaar.  

 

c. Wij hebben er vertrouwen in dat de liquiditeit weer verder zal toenemen, zeker gezien de 

verwachte resultaatsverbetering in de jaren vanaf 2020.  

De financiële verantwoording baseerden we op de:  

• Vigerende richtlijn voor Zorg (RJ640) 

• Vigerende richtlijn voor Onderwijs (RJ660) 

• Vereisten van opdrachtgevers  

• Subsidiebepalingen van subsidiegevers 

3.2   Toekomstverwachting Jeugdzorg inclusief verwachte investeringen en 

financiering  
Jeugdzorg heeft te maken met regionale aanbestedingen die verschillen in aanpak en voorwaarden. 

Dit resulteert erin dat de administratieve lasten voor Jeugdzorgaanbieders die het gevolg zijn van 

steeds verder uit elkaar lopende administratieve vereisten door gemeenten en regio’s, onevenredig 

zwaar geworden zijn. 

Het gevolg hiervan is dat de kosten van de administratieve afwikkeling steeds verder toenemen 

terwijl aan de andere kant tarieven hier geen gelijke tred mee houden. Ook tarieven lopen meer 

uiteen met een duidelijke neerwaartse trend, al meerdere jaren is er geen indexatie toegepast door 

de meeste gemeenten. Daarnaast is er te weinig personeel in het (speciaal) onderwijs. 

Gekwalificeerde mensen vinden is lastig, en de risico’s op een neerwaartse spiraal door werkdruk en 

arbeidsverzuim ligt op de loer. Met de vastgestelde bijdrage per leerling is het een uitdaging om een 

kwalitatief toereikend aanbod te bieden binnen het speciaal onderwijs.  

Al deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat de uitdagingen die wij het hoofd moeten bieden steeds 

complexer worden. Om de effecten die hier het gevolg van zijn beter aan te kunnen is een transitie 
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noodzakelijk. Deze transitie is ingezet samen met de andere organisaties die onderdeel uitmaken van 

de iHUB organisatie. Belangrijke elementen in deze transitie zijn: 

• Het verbeterprogramma iHUB KernGezond, met als belangrijkste doelstelling het ombuigen 

van het exploitatieresultaat naar een duurzaam positief rendement. 

• De aanstelling van een tweede bestuurder binnen iHUB. 

• De aanpassing van de topstructuur, waarbij het bestuurscollege is opgeheven en de 

aansturing van de organisatie plaatsvindt vanuit de regio’s. 

• De inrichting van het Service Centrum in Den Haag, waarbij daadwerkelijke centralisatie 

plaatsvindt van de ondersteunende diensten binnen iHUB. 

• Het project verbetering zorgadministratie. 

In het onderwijs is de ontwikkeling met name gericht op het behouden en verkrijgen van 

gekwalificeerd personeel. De onrust bij het onderwijspersoneel is landelijk groot, ook in het speciaal 

onderwijs. 

 

De Coronacrisis die begin 2020 Nederland heeft aangedaan, raakt ook Stichting Horizon Jeugd en 

Onderwijs. Om de financiële gevolgen daarvan voor de Zorgaanbieders zoveel mogelijk te beperken, 

hebben het Rijk (ministerie van VWS) en de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) afspraken 

gemaakt over het bieden van financiële zekerheid aan Zorgorganisaties en Zorgprofessionals.  

Door het Rijk en de VNG zijn afspraken gemaakt die ervoor moeten zorgen dat de financiering van de 

omzet onverminderd plaatsvindt en dat acute liquiditeitsproblemen voorkomen worden. Doel is dat 

de gevolgen van de Coronacrisis voor de financiële positie van Zorgaanbieders geneutraliseerd 

worden. Dit heeft geleid tot een richtinggevende uitwerking gericht op continuïteit van financiering. 

De belangrijkste punten uit deze uitwerking luiden als volgt: 

• Meerkosten als gevolg van de coronacrisis worden vergoed. Het Rijk zal gemeenten 

compenseren voor de meerkosten die zij aan hun aanbieders betalen ten behoeve van de 

extra maatregelen vanwege corona.  

• Professionals zullen door de coronacrisis op een andere manier zorg verlenen of op een 

andere plek werkzaam zijn omdat dat nodig is. Dit vraagt om ruimte en soepelheid in de 

verantwoording en, waar de noodsituatie daar om vraagt, om het tijdelijk loslaten van 

contractuele afspraken.  

• Tijdelijke omzetdaling: Het is belangrijk dat de financiering van de omzet door gemeenten 

richting aanbieders onverminderd plaatsvindt, zoals die contractueel overeengekomen was, 

dan wel een zo goed mogelijke inschatting daarvan.  

• Effecten na afloop van coronacrisis. Voor de zomer maken Rijk en gemeenten afspraken over 

de compensatiemogelijkheden van de effecten die optreden na afloop van de crisis. Dan gaat 

om de per saldo extra uitgaven over het geheel van 2020 voor zover die gerelateerd kunnen 

worden aan een evident uitstel van noodzakelijke zorg. 

• Compensatie voor andere kosten: De coronacrisis maakt onvermijdelijk dat zorgaanbieders 

en gemeenten extra kosten maken. Dit wordt momenteel door de VNG geïnventariseerd, om 

op een geschikt moment het gesprek met het Rijk aan te gaan.  

• Het omzetniveau van zorgaanbieders wordt bepaald aan de hand van het maandgemiddelde 

van de omzet van die aanbieder voor geheel 2019. Omzetdaling als gevolg van corona, wordt 

aangevuld. Deze afspraak geldt tot in ieder geval 1 juli, dus voor het garanderen van de 

maandomzet van de maanden maart, april, mei en juni. 
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• Verantwoording achteraf: het inzicht geven in de inzet van personeel in deze periode en de 

gemaakte kosten is onderdeel van de jaarverantwoording 2020.  

• Er zijn afspraken gemaakt hoe deze afspraken uitpakken voor de verschillende 

uitvoeringsvarianten, voor LTA en voor hoofd- en onderaannemerschap (“doorvertalen van 

afspraken”). 

De verwachting is dan ook dat, op basis van de gemaakte afspraken inclusief de verdere uitwerking 

hiervan, de Coronacrisis geen effect heeft op de continuïteit van de Stichting Horizon Jeugd en 

Onderwijs.  

Aangaande het Onderwijs loopt de financiering vanuit het Ministerie van OC&W op de reguliere wijze 

door en is er derhalve vanuit die optiek geen risico voor de continuïteit. 

3.3  Toekomstverwachting Onderwijs inclusief verwachte investeringen en financiering  
Onderstaand is de meerjarenbegroting 2019 Onderwijs opgenomen. De Meerjarenbegroting is niet 

opgesteld bij de behandeling van de begrotingsstukken 2019 en is derhalve niet formeel 

goedgekeurd door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is wel formeel akkoord gegaan met 

het programma iHUB Kerngezond. 

3.4  Meerjarenbegroting Onderwijs  
De meerjarenbegroting is alleen opgesteld voor het segment Jeugdzorg. Op basis van de 

gezamenlijke brief van de Ministeries van OC&W en VWS dd 15 mei 2009 gericht aan Zorginstellingen 

met een Onderwijscomponent (obv artikel 1b en 1c) is er in de situatie dat er sprake is van 1 entiteit 

waarin zowel Jeugdzorg als Onderwijs is opgenomen en Jeugdzorg het grootste bedrijfsonderdeel is, 

geen verplichting om voor het segment Jeugdzorg ook een Meerjarenbegroting op te stellen.  

 

 
 

Staat / Raming van Baten en Lasten

x € 1.000 Verslagjaar

2019 2020 2021 2022 2023

Rijksbijdrage 38.637         38.117         39.260         40.045         40.446       

Overige overheidsbijdragen en subsidies 1.485            1.086            1.119            1.141            1.153         

College-, cursus- en examengelden -                -                -                -                -              

Baten werk in opdracht van derden -                -                -                -                -              

Overige baten 2.163            3.989            4.109            4.394            4.436         

TOTAAL BATEN 42.285         43.192         44.488         45.580         46.035       

Personeelslasten 33.650         32.310         32.680         33.333         33.667       

Afschrijvingen 1.092            658               677               691               698             

Huisvestingslasten 2.035            2.600            2.678            2.732            2.759         

Overige lasten 6.790            7.056            7.473            7.622            7.699         

TOTAAL LASTEN 43.567         42.624         43.508         44.378         44.823       

Saldo baten en lasten gewone bedrijfsvoering -1.282          568               980               1.202            1.212         

Saldo financiële bedrijfsvoering -7                  -                -                -                -              

Saldo buitengewone baten en lasten -                

TOTAAL RESULTAAT -1.289          568               980               1.202            1.212         
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3.5  Meerjarenbalans Jeugdzorg en Onderwijs 

 

3.6  Kengetallen Personeel, leerlingen en zorgcliënten 
 

Kerngetallen personeel   

Het totaal aantal personeel in FTE is op peildatum 31 december 2019 gedaald t.o.v. 31 december 

2018. Er is een zeer lichte groei in het totaal aantal FTE bij zowel jeugdzorg als onderwijs en een forse 

Kengetal Verslagjaar

(stand 31/12) 2019 2020 2021 2022 2023

Aantal leerlingen (01-10-2019) 1.877          1.820          1.840          1.876               1.895        

Personele bezetting in FTE

-       Bestuur / Management 24,8             24,0             24,3             24,8                  25,0          

-       Personeel primair proces (onderwijs) 257,0          249,2          251,9          256,9               259,5        

-       Ondersteunend Personeel 212,6          206,1          208,4          212,5               214,6        

Balans

x € 1.000 Verslagjaar

2019 2020 2021 2022 2023

Vaste activa

-       Immateriële vaste activa -               -               -               -               -            

-       Materiële vaste activa 2.737           2.079           1.692           1.716           1.743       

-       Financiële vaste activa -               -               -               -               -            

Totaal Vaste Activa 2.737            2.079            1.692            1.716            1.743        

      

Vlottende Activa

-    Vorderingen 3.464           3.464           3.464           3.464           3.464       

-    Liquide middelen 23.671         20.604         21.971         23.149         24.334     

Totaal Vlottende Activa 27.135         24.068         25.435         26.613         27.798      

     

Totaal Activa 29.872         26.147         27.127         28.329         29.541      

x € 1.000 Verslagjaar

2019 2020 2021 2022 2023

Eigen vermogen (publiek)

-       Algemene reserve 17.930         18.498         19.478         20.680         21.892     

-       Bestemmingsreserves -               -               -               -               -            

-    Overige reserves / fondsen -               -               -               -               -            

Totaal Eigen Vermogen 17.930         18.498         19.478         20.680         21.892      

Voorzieningen 1.143            1.143            1.143            1.143            1.143        

Langlopende schulden -                -                -                -                -            

Kortlopende schulden 10.799         6.506            6.506            6.506            6.506        

     

Totaal Passiva 29.872         26.147         27.127         28.329         29.541      
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krimp bij het ondersteunend personeel. Deze krimp is toe te wijzen aan de start van het Service 

Centrum in 2019. 

Personeel in FTE 31 december 2019 31 december 2018 

FTE Jeugdzorg 582 575 

FTE Onderwijs  414 398 

FTE Ondersteuning 90 189 

Totaal 1086 1162 

 

 

 

 

 

 

Kerngetallen Leerlingen  

Het totaal aantal leerlingen van Horizon is op peildatum 1 oktober 2019 licht gestegen t.o.v. 1 

oktober 2018. Er is sprake van een afname in het leerlingenaantal op het SO maar een grotere 

stijging in het leerlingenaantal VSO. Dit zorgt voor in een toename over het totaal aantal leerlingen. 

 

Het totaal aantal leerlingen binnen het SO is op peildatum 1 oktober 2019 licht gedaald t.o.v. 1 

oktober 2018. Deze daling is onder andere te verklaren door de sluiting van De Regenboog waarbij 

maar een aantal leerlingen zijn overgeplaatst naar SBO Op Maat.  

716
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Het totaal aantal leerlingen binnen het VSO is op peildatum 1 oktober 2019 gestegen t.o.v. 1 oktober 

2018. De stijging is onder andere te verklaren door de overname van Het Palmhuis. Bovendien is er 

een continuerende groei van Het Kesper College te zien.   
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Kerngetallen zorgcliënten 
 
Het aantal unieke cliënten op 1-1-2019 was 1308. Het aantal unieke cliënten op 31-12-2019 1387. 
Met de definitie ‘uniek’ wordt bedoeld ongeacht welke zorgvorm zij hebben gehad.  

Unieke cliënten 1-1-2019 instroom unieke cliënten 2019 uitstroom unieke cliënten 2019 Unieke cliënten 31-12-2019 

1308 819 740 1387 

 

In de onderstaande tabel is te zien welke zorgvorm de cliënten hebben ontvangen. Cliënten worden 

per zorgvorm geteld. Eén cliënt kan in meerdere zorgvormen voorkomen. Het totaal aantal komt 

daarmee niet overeen met de unieke cliënten.  

Ambulant omvat de jeugdigen die een ambulant traject hebben gehad, meestal naast een 

verblijfstraject en de jeugdigen die alleen ambulante zorg hebben ontvangen.  

Zorgvorm Cliënten per zorgvorm 
1-1-2019 

instroom cliënten 
per zorgvorm 2019 

uitstroom cliënten 
per zorgvorm 2019 

Cliënten per zorgvorm 
31-12-2019 

Ambulant 65 36 76 25 

BeO 41 57 41 57 

Jeugdzorg Plus 222 344 334 232 

LTA - GIA 0 17 7 10 

LTA - Zikos 11 43 40 14 

Pleegzorg 825 166 138 853 

School2Care 26 49 50 25 

Verblijf 24-uurs, 3 
milieuvoorziening 

147 213 230 130 

Verblijf 24-uurs, 
gezinsgericht 

55 123 102 76 

Hoofdstuk 4   Risico’s en Onzekerheden 

4.1  Strategische risico’s   
In 2015 legde het Rijk de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg bij de gemeenten en voerde daarbij 

forse bezuinigingen door. Door de administratieve lastenverzwaring, het niet meegroeien van 

tarieven met de algemene prijsontwikkeling, krapte op de arbeidsmarkt en gebrek aan voldoende 

innovatie zijn verschillende uitdagingen ontstaan.  

De organisaties Horizon, Altra en Opvoedpoli waren op deze ontwikkelingen afzonderlijk  

onvoldoende toegerust. In 2019 heeft iHUB concrete stappen gezet door middel van een vergaande 

ombuiging in de bedrijfsvoering en aansturing van de organisatie. Deze verandering was nodig om de 

grote uitdagingen aan te kunnen. Voor 2019 is besloten de huidige juridische structuur te 

handhaven. De huidige juridische structuur brengt echter ook beperkingen en inefficiënties met zich 

mee met name aan de backoffice. In 2020 wordt hier nader bij stilgestaan.   

Specifiek voor de jeugdzorg staat de transitie van gesloten naar open jeugdzorg centraal. Factoren 

die daarbij de aandacht hebben is de bekostiging van de nieuwe zorg vormen en de visie over de 

ontwikkeling van vastgoed van de locaties met gesloten Jeugdzorg (Harreveld, Rijnhove, Bergse Bos 

en Midgaard).  

Op een aantal scholen hebben we te maken met een dalend leerlingenaantal en een geringe 

instroom. Dit maakt dat een school niet meer levensvatbaar kan zijn in financieel opzicht en wat 

betreft onderwijskwaliteit. Daarnaast is veiligheid niet te garanderen in een zeer kleine school. Voor 

sommige scholen betekent dat dat we moeten overgaan tot sluiting, het overdragen of fuseren van 
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niet rendabele locaties. In 2019 hebben we de Regenboog om deze reden moeten sluiten en zijn we 

in een vergevorderd stadium met de overdracht van de Gelinckschool Schiedam.  

Een goede beheersing van risico’s en inspelen op de ontwikkelingen en 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 Speciaal Onderwijs 

kaderstellend voor Horizon Jeugd en Onderwijs. In overleg met de Raad van Toezicht bepalen wij 

onze strategie en doelen. Voor de beheersing van de realisatie hiervan gebruiken wij 

stuurmechanismen, zoals de financiële en operationele maandrapportages, de sturingsgesprekken, 

het escalatieproces en de procesmatige aanpak van contract tot verantwoording. Door een nauwe 

samenwerking tussen alle betrokkenen wordt er doorlopend gewerkt aan verbetering van de 

planning – en controlcycli. De rapportages zijn in 2019 verder aangepast aan de gewijzigde 

managementinformatiebehoefte waardoor effectieve sturing mogelijk blijft. De voornaamste risico’s 

gerelateerd aan onze doelen en strategie zijn geïdentificeerd.  

4.2 Operationele risico’s 
Of wij erin slagen om de transitie en vooral de transformatie van de jeugdzorg vorm te geven is mede 

afhankelijk van de mate waarin wij erin slagen om ons aanbod te innoveren met behoud en/of 

verbetering van effectiviteit en efficiëntie. Als ook de mate waarin deze ideeën worden omarmd door 

de opdrachtgevers en andere keteninstellingen. 

We hebben te maken met een krapte op de arbeidsmarkt, een hoog ziekteverzuim, hoge werkdruk 

en een hoog verloop van personeel. Daarnaast is de formatie- en capaciteitsplanning onvoldoende 

inzichtelijk. Dit resulteert in een lagere realisatie dan begroot en een hogere inzet van extern 

personeel. We investeren in de kwaliteit en kwantiteit van vaste medewerkers en het terugdringen 

van de afhankelijkheid van externen. Specifiek voor onderwijs is er extra aandacht voor de 

aanwezigheid van VOG alvorens medewerkers aan de slag gaan.  

Het uitvallen van de IT-systemen of een verminderde performance van deze systemen kunnen onze 

(primaire) processen aanzienlijk verstoren. Het Service Centrum iHUB heeft in 2019 grote stappen 

gezet in het verbeteren van de dienstverlening naar medewerkers en locaties, zowel ten aanzien van 

applicaties als van hardware en verbindingen/netwerk.  

4.3  Financiële risico’s  
We kregen een aantal jaar geleden als organisatie subsidie van landelijke en provinciale overheden 

voor het uitvoeren van de zorg. Dit is overgegaan naar gemeenten en regio’s. De overheveling van 

het budget van provincies naar gemeenten ging gepaard met bezuiniging. De realisatie hiervan blijkt 

ook in 2019 nog lastig te zijn door de grote vraag naar onze zorg.  

Naast dit probleem worden we al meerdere jaren geconfronteerd met tarieven die niet of nauwelijks 

geïndexeerd zijn. Doordat de lonen en de andere kosten wel aan verhoging door inflatie onderhevig 

zijn, komen we elk jaar meer geld te kort. Dit zorgt voor oplopende tekorten en druk op de liquiditeit. 

In 2019 zijn diverse acties uitgezet op de indexering van de tarieven 2020, zowel landelijk als 

bestuurlijk, in lijn met de cao.  

Door de toegenomen complexiteit van steeds verder uiteenlopende administratieve vereisten bij 

gemeenten en de als gevolg hiervan toenemende eisen aan onze administratieve systemen en 

processen, is het nog steeds moeilijk om tijdig, juist en volledig te kunnen factureren. Dit heeft effect 

op de liquiditeit. Deze is bij Horizon nog steeds van een goed niveau, maar door de hierboven 

geschetste situatie komt het geld nog steeds te laat binnen en moeten wij hier als organisatie 

onevenredig veel tijd, geld en energie in stoppen. We werken hier gericht aan om verdere 
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verbeteringen door te voeren. Verbeterd betaalgedrag leidde ook tot verdere opschoning van de 

administratie over oude jaren.  

Frauderisico’s omschrijven we als risico’s die opzettelijk leiden tot financiële gevolgen. Binnen onze 

organisatie mitigeren we dit risico op verschillende manieren. De maatregelen richten zich met name 

op de financiële administratie en de controle op volledigheid en juistheid. Denk bijvoorbeeld aan 

functiescheiding, periodieke afsluiting en escalatiemaatregelen. 

Stichting Horizon Jeugdzorg en Onderwijs houdt zich aan het treasurystatuut dat geldt binnen de 

iHUB groep. Dit is een uitwerking van de vastgestelde statuten en reglementen en van de gemaakte 

afspraken voor wat betreft het (financieel) risicobeheer, financiering, kasbeheer en 

debiteuren/crediteurenbeheer van alle entiteiten van de groep. De groep omvat Stichting iHUB, 

(Stichting Service Centrum), Stichting Altra, Stichting De Nieuwe Kans, De Opvoedpoli B.V., Stichting 

Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs en Stichting Horizon at Work (gezamenlijk verder: iHUB). 

Binnen de in dit statuut gestelde kaders verleent de Raad van Toezicht mandaat aan de Raad van 

Bestuur om namens de stichting (en eventuele dochterstichtingen) te handelen. 

Treasury omvat alle activiteiten die zich richten op het besturen, beheersen, verantwoorden en 

toezichthouden op het uitzetten en aantrekken van financiële middelen van iHUB. 

In algemene zin is de doelstelling van de treasury functie het borgen van de financiële continuïteit 

van iHUB. Liquiditeit en vermogensbeheer zijn een vast onderdeel van de planning & controlcyclus. 

De Raad van Bestuur is bevoegd om uit hoofde van de statutaire doelstellingen leningen te 

verstrekken aan derde partijen, na goedkeuring van de Raad van Toezicht. 

Het beleid omtrent beleggen en belenen is er ten allen tijde op gericht dat financieringen louter en 

alleen aangetrokken mogen worden ten behoeve van het realiseren van doelstellingen die zijn 

vastgelegd in de statuten van Stichting Horizon Jeugd en Onderwijs en worden zoveel mogelijk 

beperkt. Hierbij worden de geldende kaders van de subsidieverstrekkers in acht genomen.  Er 

worden altijd offertes bij minimaal 2 instellingen opgevraagd. Toegestane financieringsinstrumenten 

zijn rekening courant, kasgeldleningen, onderhandse geldleningen, vaste geldleningen en obligaties. 

iHUB doet uitsluitend transacties in euro’s, waardoor valutarisico’s worden uitgesloten. 

Er hebben gedurende 2019 geen transacties plaatsgevonden, op balansmoment zijn er ook geen 

uitstaande leningen of financieringsposities. 

 

In paragraaf 3.2 Toekomstverwachtingen is een uiteenzetting gedaan omtrent de verwachte impact 

van het Covid-19 virus. Voor een nadere uiteenzetting hieromtrent verwijzen wij naar deze 

paragraaf.  

4.4  Weerstandsvermogen  
Voor een verder toelichting op de ontwikkeling van het weerstandsvermogen wordt verwezen naar 

paragraaf 2.2. 

4.5  Vennootschapsbelasting  
Door de wijziging van bekostiging (van subsidie naar contract) in 2015 en de onduidelijkheid of 

jeugdzorginstellingen gebruik kunnen maken van de zorgvrijstelling in de Wet op de 

vennootschapsbelasting 1969, was het onduidelijk of stichting Horizon geheel, gedeeltelijk of niet 

vennootschapsbelastingplichtig zou zijn. Mede in het kader van het horizontaal toezicht convenant is 

hierover contact gezocht met de Belastingdienst. Na overleg met de Belastingdienst zijn de 

activiteiten en de daarbij behorende resultaten op hoofdlijnen in kaart gebracht.   
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Op basis van de analyses tot nu toe is verkend welk standpunt ten aanzien van de 

vennootschapsbelastingpositie kan worden ingenomen. De uitkomst van deze verkenning wordt in 

2020 in vooroverleg met de Belastingdienst besproken.  

Vooralsnog is het standpunt ingenomen dat stichting Horizon ten aanzien van haar 

jeugdzorgactiviteit tot op heden niet vennootschapsbelastingplichtig is doordat zij met deze activiteit 

tot op heden (op basis van de commerciële cijfers) structureel verlies maakt. Dit is gebaseerd op de 

daarvoor ingenomen veronderstellingen, maar dit standpunt is nog aan afstemming met de 

belastingdienst onderhevig.  

Mogelijk zal in de toekomst een beroep worden gedaan op de zorgvrijstelling, indien op dat moment 

aan alle voorwaarden wordt voldaan (en de juridische structuur dit toelaat). Dit zal in 2020 en 2021 

met de Belastingdienst worden besproken.  

Vooralsnog is het standpunt ingenomen dat stichting Horizon ten aanzien van haar 

onderwijsactiviteit tot op heden niet vennootschapsbelastingplichtig is. Op grond van de 

objectvrijstelling voor onderwijsactiviteiten in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, blijft de 

winst die wordt behaald met de onderwijswerkzaamheden buiten aanmerking. Dit standpunt is 

gebaseerd op diverse ingenomen veronderstellingen. Dit standpunt is nog aan afstemming met de 

belastingdienst onderhevig.  

Dit betekent dat vanuit deze overwegingen in de jaarrekening 2019 van stichting Horizon vooralsnog 

geen rekening hoeft te worden gehouden met een vennootschapsbelastinglast. 

Hoofdstuk 5   Governance en Gedragscodes 

5.1  Raad van Toezicht terugblik  
De Raad van Toezicht houdt toezicht op iHUB en haar werkmaatschappijen Horizon, Altra, 

Opvoedpoli, De Nieuwe Kans en het Service Centrum iHUB. In 2019 hebben alle leden een aantal 

locaties bezocht en gesproken met medewerkers en cliënten. De Raad van Toezicht is in 2019 zeven 

keer bij elkaar gekomen.  

Een belangrijk thema in het gehele jaar was de aanpassing van de topstructuur van iHUB. In 2018 was 

al geconstateerd dat het werken met een bestuurscollege onvoldoende goed functioneerde en dat 

meer focus op bedrijfsvoering in het bestuur nodig was. Die noodzaak is versterkt door de grote 

veranderingen op het gebied van de bedrijfsvoering door de decentralisatie van de jeugdzorg, maar 

ook door inhoudelijke ontwikkelingen. Voorbeelden daarvan zijn de ontwikkeling van de aanpak 

gericht op gezinnen en de steeds verdergaande integratie van onderwijs en zorg. 

Er is in de RvT uitgebreid gesproken over alternatieven voor de inrichting van de topstructuur; de 

adviezen van de medezeggenschapsorganen zijn besproken en gewogen en uiteindelijk heeft de RvT 

gekozen voor een Raad van Bestuur van twee personen, waarvan één de portefeuille bedrijfsvoering 

heeft. Hans du Prie is de voorzitter van de Raad van Bestuur. Om voldoende bestuurlijke aandacht 

voor het onderwijs te houden, blijft specifiek voor het onderwijs een directeur-bestuurder actief, 

ingevuld door Mariëtte van Leeuwen. De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft met de 

vertegenwoordigers van de medezeggenschap van gedachten gewisseld over het door de RvT 

genomen besluit. 

In het najaar heeft Nicolette Engbers, tot dan bestuurder van Altra en Opvoedpoli, besloten om de 

organisatie te verlaten. De RvT is haar dankbaar voor haar gedrevenheid en met name haar bijdrage 

aan de totstandkoming van iHUB. De rol van bestuurder bedrijfsvoering is vanaf november 2019 
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ingevuld door Jasper ten Dam, die via een sollicitatieprocedure is aangetrokken. Daarmee is de 

herziening van de topstructuur in 2019 afgerond. 

De herinrichting van de topstructuur leidde ook tot een vraagstuk over de inrichting van de rest van 

de organisatie. Ook dat vraagstuk is uitgebreid besproken in verschillende vergaderingen en 

uiteindelijk heeft de RvT het voorgenomen besluit van het bestuur om te gaan werken vanuit een 

aantal regio’s goedgekeurd. Dat sluit beter aan bij de landelijke ontwikkelingen en wensen en 

behoeften van cliënten en gemeenten. Een en ander betekent ook dat de RvT zal gaan kijken naar de 

juridische inrichting van de organisatie. De huidige werkmaatschappijen sluiten steeds minder goed 

aan op de werkelijke inrichting van de organisatie en dat leidt tot complexiteit en administratieve 

lasten, die mogelijk voorkomen kunnen worden. Dit zal op de agenda staan van de RvT in 2020. 

Een tweede onderwerp dat steeds op de agenda heeft gestaan, betreft de bedrijfsvoering. Daarbij 

heeft de RvT gezien dat de kwaliteit van de informatie is verbeterd en daardoor ook de stuurbaarheid 

van de organisatie. Daarmee is de bedrijfsvoering nog niet op het niveau dat uiteindelijk door de RvT 

is beoogd, maar gezien de lastige financiële uitdaging waarmee alle organisaties in met name de 

jeugdzorg te maken hebben, is de RvT tevreden met de gezette stappen. En spreekt daarmee haar 

dank uit naar alle medewerkers, die daaraan een bijdrage hebben geleverd. 

Dat geldt zeker voor de medewerkers van het Service Centrum iHUB, dat in 2019 officieel van start is 

gegaan. De Raad van Toezicht is regelmatig geïnformeerd over de voortgang van het centraliseren 

van de bedrijfsvoeringsprocessen in het Service Centrum en heeft kennis gemaakt met de 

medewerkers op de nieuwe locatie in Den Haag. Ondanks de nodige opstartproblemen komt het 

Service Centrum steeds beter in haar rol, in samenwerking met de andere entiteiten. 

Verder is in het kader van de bedrijfsvoering in de RvT diverse malen gesproken over het project 

iHUB Kerngezond, gericht op het in balans brengen van kosten en opbrengsten, onder meer door het 

realiseren van alternatieve zorg- en onderwijsvormen. 

Er zijn in 2019 verschillende externe partijen geweest met de wens tot aansluiting bij iHUB; in de 

meeste gevallen was de aanleiding financiële problematiek. De Raad van Toezicht is steeds nauw 

betrokken geweest bij de verzoeken en het proces tot besluitvorming. Geen van de situaties heeft 

geleid tot verdere stappen, onder meer omdat onvoldoende perspectief aanwezig was om de 

activiteiten minimaal budgetneutraal te kunnen uitvoeren. De RvT realiseert zich dat iHUB op dit 

moment de financiële uitdagingen alleen het hoofd kan bieden door de inzet van een deel van het 

eigen vermogen van de organisatie. 

Een derde belangrijk thema in 2019 was de inhoudelijke kant van onderwijs en jeugdhulp. De 

cliënten doelgroep van iHUB, zowel binnen onderwijs als binnen jeugdhulp, kenmerkt zich door 

ernstige problematiek. En dat leidde in 2019 in een aantal situaties tot ernstige incidenten, waarvan 

de meest ernstige een tweetal suïcides van kinderen, die aan de zorg van iHUB waren toevertrouwd. 

Dat leidt bij de RvT allereerst tot medeleven met de familie. En het leidt ook tot de vraag waar we 

onze zorg kunnen verbeteren, waarbij we steeds oog hebben voor de soms lastige omstandigheden 

waarin onze medewerkers hun werk moeten uitvoeren. Zij verdienen de bescherming om hun werk 

zo goed mogelijk te kunnen doen. Tegelijk blijven we kritisch naar onze rol op alle niveaus. Dergelijke 

incidenten zijn steeds besproken in de RvT en de evaluaties van de individuele situaties komen ook 

steeds op de agenda. De RvT leden hebben op veel verschillende locaties met medewerkers en 

cliënten gesproken, o.a. over deze thema’s. 
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Naast vele andere onderwerpen heeft de RvT een aantal formele zaken goedgekeurd, zoals de 

jaarstukken over 2018, uiteraard na bespreking met de accountants, alsmede de begroting voor 

2020.  

5.2  Samenstelling en Organisatie  
De raad van toezicht kent een remuneratiecommissie, een commissie kwaliteit en veiligheid en een 

auditcommissie.  

De remuneratiecommissie heeft gesprekken gevoerd met de bestuurders over de nieuwe 

topstructuur en de consequenties daarvan. Tevens is gesproken over het functioneren van de 

bestuurders. De remuneratiecommissie nam deel aan de selectiecommissie voor het werven van een 

nieuw lid voor de Raad van Toezicht. Bij de werving zijn tevens leden van de ondernemingsraden, 

cliëntenraden en medezeggenschapsraden betrokken geweest. 

De commissie kwaliteit en veiligheid heeft in 2019 een aantal keer overleg gevoerd met de 

kwaliteitsmedewerkers van alle werkmaatschappijen om gezamenlijk te kijken naar een geschikte 

werkwijze en belangrijke thema’s voor de komende tijd. Er is gesproken over de conclusies en 

aanbevelingen in de rapporten van de verschillende inspecties en certificeerders. Rapporten 

betroffen reguliere inspecties, maar ook incidenten die onderzocht zijn. De commissie heeft zelf een 

gesprek gevoerd met de Inspectie van het Onderwijs over de inrichting van het toezicht binnen iHUB 

op het onderwijs van Horizon en Altra. De commissie kwaliteit en veiligheid is het aanspreekpunt 

voor de ondernemingsraden, cliëntenraden en gemeenschappelijke medezeggenschapsraden en 

heeft regelmatig overleg met deze raden. 

De auditcommissie houdt vinger aan de pols bij de bedrijfsvoering en met name de financiële 

uitdagingen van iHUB. De auditcommissie spreekt naast de bestuurders, regelmatig met de 

accountant en met de concern controller van iHUB. Onderwerp van gesprek waren in 2019 de 

begrotingen, jaarrekeningen, kwartaalrapportages en de managementletter, waarbij steeds goed 

gekeken wordt naar risico’s en maatregelen. 

Het jaar 2019 is gestart met een Raad van Toezicht van vier leden en is in mei aangevuld met een 

vijfde lid. De leden zijn: 

Dhr. R.R.A. te Loo, voorzitter rvt en remuneratiecommissie, benoemd op 7.11.2018 
Directeur van Aap Noot Mies BV 
Nevenfuncties: 
- Lid Raad van Toezicht Bazalt Groep 
 

Mevr. P. Laseur, lid rvt, auditcommissie en remuneratiecommissie, benoemd op 1.9.2015.  
In 2019 is Mevrouw Laseur benoemd voor haar tweede termijn in de Raad. 

Rector / bestuurder van het SIVOG (Stichting Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs in het Gooi) 

Dhr. J. Kweekel, lid rvt, auditcommissie en commissie kwaliteit en veiligheid, benoemd op 

1.9.2011. De laatste termijn van de heer Kweekel eindigde op 31.8.2019.De benoeming van de heer Kweekel is door de 

Raad van Toezicht met een jaar verlengd in verband met continuïteit en overdracht, gezien het aantal nieuwe leden in de 

Raad. 

Lid College van Bestuur van de STC-Group 

Nevenfuncties: 

- Lid Raad van Toezicht Curamare 

- Lid Bestuur Stichting Gereformeerd Burgerweeshuis van Rotterdam 
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Dhr. J.W.C. Voerman, lid rvt en commissie kwaliteit en veiligheid, benoemd op 7.11.2018 

Zelfstandig bestuursadviseur, trainer en coach (Voerman Bestuuradvies) 

Nevenfuncties: 

- Lid Raad van Toezicht van RINO Amsterdam 

 

Dhr. H. Moukaddim, lid rvt, benoemd op 15.5.2019 

Directeur onderwijs Hogeschool Windesheim in Almere 

Nevenfuncties: 

- Lid Raad van Toezicht NTR 

- Lid Raad van Bestuur Cultuurfonds Almere 

- Lid Raad van Toezicht Jeugdhulp Friesland 

Nevenfuncties worden besproken met de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van iHUB en 

getoetst op onafhankelijkheid en mogelijke belangenverstrengeling.  

5.3 Governance  
De juridische structuur van iHUB is toegelicht in paragraaf 1.4. De Raad van Toezicht van iHUB is 

tevens de Raad van Toezicht van Horizon, Altra, Opvoedpoli en De Nieuwe Kans. De Raad van Bestuur 

legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.  

De scholen en zorginstellingen kennen ondernemingsraden en medezeggenschapsraden. Zowel 

Horizon als Altra kent tevens een GMR. In 2019 heeft de Raad van Bestuur van iHUB regelmatig 

overleg gevoerd over de wijziging van de topstructuur met vertegenwoordigers van alle raden in 

gezamenlijke bijeenkomsten. Alle ondernemingsraden en gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraden hebben overleg met de bestuurder(s) van de betreffende 

werkmaatschappij en met de Raad van Toezicht. 

Met de herinrichting van het bestuur hebben alle medezeggenschapsorganen met dezelfde 

bestuurders te maken, waar dat voor die tijd wisselende bestuurders waren. Dat maakt het ook 

eenvoudiger om een aantal onderwerpen gezamenlijk te bespreken. 

5.4 Gedragscodes 
Raad van Toezicht en Raad van Bestuur volgen de Governancecode Zorg en de Governance Code 

Goed Bestuur PO. 

5.5 Beloning  
De Raad van Toezicht heeft in 2019 de bezoldigingsklasse voor iHUB vastgesteld op klasse V. De 
bezoldiging van de toezichthouders en de topfunctionarissen van iHUB is getoetst aan de WNT en 
valt binnen de door de Raad van Toezicht vastgestelde klasse V. De bezoldiging van de Raad van 
Toezicht bedraagt daarmee maximaal 15% resp. 10% van het salaris van de bestuurder voor de 
voorzitter respectievelijk de leden van de Raad van Toezicht. 

Hoofdstuk 6 Maatschappelijke aspecten ondernemen 

6.1 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

Wij zetten ons in voor een verantwoorde manier van ondernemen. Een gezonde bedrijfsvoering is 

belangrijk. Maatschappelijk geld dat we gebruiken voor onze scholen en onze zorg moeten we 

verantwoord en optimaal voor onze leerlingen en cliënten inzetten. Aan bedrijven vragen wij mee te 

denken en mee te doen in innovatieve onderwijsprojecten die perspectief bieden aan onze leerlingen 

in het voortgezet speciaal onderwijs. Voorbeelden van het maatschappelijk verantwoord 

ondernemen zijn: onze samenwerking met Stichting MATE: op een binnenvaartschip leiden we 
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leerlingen op tot matroos en de samenwerking met Rijnvicus: om leerlingen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt te begeleiden om een diploma of startkwalificatie te behalen. 

6.2 Samenwerking met Partners 
Bestuurlijke samenwerking: iHUB 
Horizon heeft met Altra, De Opvoedpoli en de Nieuwe Kans de krachten gebundeld in de alliantie 

iHUB. Samen kunnen we een beter antwoord vinden op de complexe zorg- en onderwijsvraagstukken 

waar we voor staan. Ook organisatorisch kunnen we elkaar verder helpen de juiste hulp en het beste 

onderwijs te bieden binnen de mogelijkheden die we in de veranderende context hebben.  

Gemeenten 
Gemeenten hebben hun rol als opdrachtgever van onder meer jeugdzorg verder vormgegeven. In de 

meeste gemeenten zijn wijkteams of sociale teams aanspreekpunt voor jongeren en gezinnen die 

hulp nodig hebben. Ons verkoopteam en onze bestuurders overleggen regelmatig met de gemeente 

en regio’s over:  

• Inhoudelijke resultaten 

• Financiële resultaten 

• De voortgang in de transformatie 

Bij onderwijs hebben het bestuur en de directeuren regelmatig contact met de gemeenten over 

onderwerpen als huisvesting.  

Jeugdbescherming 

Een belangrijke samenwerkingspartner is Jeugdbescherming. Onze samenwerking is goed en zeer 

intensief. Samen zoeken we continu naar passende vormen om jongeren te motiveren en te 

begeleiden. Onze intercedenten zijn zoveel mogelijk betrokken bij de fase van toegang en 

probleemformulering. Samen met het gezin werken we aan vraagverheldering en spreken we 

concrete modules en termijnen af.  

JSO, Expertisecentrum voor jeugd, samenleving en ontwikkeling 

Eind 2016 begonnen we intensief samen te werken met JSO. Zij ondersteunen ons in onderzoek naar 

de methodiek en beschrijving van drie projecten:  

1. Gezinsbehandeling met focus op onderscheidende meerwaarde voor gezinnen 

2. Methodiekbeschrijvingen van Hestia, JouwZorg en Gezin Totaal 

3. Methodieken die gezamenlijke geïnformeerde besluitvorming centraal stellen  

Jeugd GGZ 

Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie is een andere goede samenwerkingspartner. Verder 

hebben we met Yulius afspraken over een gezamenlijk auditteam voor elkaars onderwijslocaties. Ook 

werken we samen met Karakter, Curium, Bascule en Youz. 

 

Projecten 

In verschillende projecten werken we nauw samen met Cardea Jeugdzorg, Go! en Enver.  

 

Traineeprogramma van BMC 

Het gezamenlijke traineeprogramma van BMC is voortgezet. Dit programma ontstond in 2016 als 

antwoord op de vraag om een vernieuwende visie op werkomgeving, inrichting en processturing bij 

decentralisaties binnen het sociaal domein. 
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Pleegzorg Nederland 

Onderdeel van de brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland is samenwerking tussen 28 organisaties 

die pleegzorg aanbieden. Samen met andere partijen in Zuid-Holland bieden wij verschillende 

vormen van pleegzorg aan. Kinderen die (tijdelijk) niet bij hun ouders kunnen wonen geven wij dan 

een thuis.  

 

Samenwerkingsverbanden 

Vanuit onderwijs schuiven directeuren regelmatig aan bij bijeenkomsten van verschillende 

samenwerkingsverbanden. Samen met scholen zoeken we naar oplossingen voor leerlingen die 

dragen vast te lopen, of uit te vallen op reguliere scholen. Binnen het samenwerkingsverband: 

• zoeken we naar een passende plek voor leerlingen 

• verdelen we OCW-gelden 

Rijnvicus 
Sociale Werkvoorziening Alphen (SWA) en het Park College in Alphen aan den Rijn werken sinds juli 
2016 samen. Doel: leerlingen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden om een diploma of 
startkwalificatie te behalen.  
 
Hogescholen en universiteiten 

We zijn nauw verbonden met het Expertisecentrum Jeugd van Hogeschool Leiden. Ook zijn we nauw 

verbonden met het Instituut voor Sociale Opleidingen. We werken samen met Erasmus Universiteit 

en Universiteit van Amsterdam. Belangrijk in 2019 is de installatie van de Horizon-leerstoel 

‘wetenschappelijke onderbouwde jeugdzorg en onderwijs’ en de twee promotieonderzoeken die zijn 

gestart, gekoppeld aan deze leerstoel. In 2020 start in gezamenlijkheid met de Universiteit van 

Amsterdam de bijzondere leerstoel Intergenerationele overdracht van risico en beschermende 

factoren in de opvoeding van jeugdigen. 

6.3 Social Return  
De overheid stimuleert maatschappelijk verantwoord ondernemen op verschillende manieren. Wij 

vinden het belangrijk om samen met opdrachtnemers te investeren in de sociale infrastructuur van 

gemeente en regio. Social Return On Investment (SROI) maakt het mogelijk dat investeringen van de 

gemeente naast het ‘gewone’ rendement ook concrete sociale winst opleveren. SROI houdt in: 

• Sociale voorwaarden opnemen 

• Eisen stellen aan inkoop van diensten, werken en leveringen 

Het doel van SROI is zoveel mogelijk mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam 

aan het werk te helpen. 

 

Bijdragen aan sociaal rendement 

Onze missie is om bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen tot volwassenen die kunnen 

meedoen aan onze samenleving. Als opdrachtnemer zijn we verplicht bij te dragen aan het sociale 

rendement van investeringen van gemeenten. Dit doen we al elke dag voor kinderen, jongeren en 

gezinnen.  

 

Wij vulden onze SROI opgave voor 2019 in door:  

• Sociaal in te kopen 

• Sociaal te werven op openstaande vacatures 
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• Sociaal te ondernemen 

De eerste initiatieven kregen in 2019 nog veel meer vorm. Dit komt doordat we met alle 

werkmaatschappijen van iHUB onze krachten bundelen om van onze SROI-verplichting een kans te 

maken.  

Niet alleen voor ons geldt dat we een SROI-opdracht hebben. Vele andere werkgevers hebben die 

ook. Werkgevers uit allerlei sectoren, die erg interessant kunnen zijn voor onze leerlingen. Leerlingen 

uit het speciaal onderwijs en praktijkonderwijs zijn een doelgroep voor deelname aan SROI. Voor 

onze scholen zorgt dit voor extra kansen om werkgevers te benaderen voor (snuffel)stages, 

(bij)banen en gastlessen.  

 

Er zijn heel veel voorbeelden die onze maatschappelijke betrokkenheid laten zien. Elke dag werken 

we aan kansen voor jongeren die ze zonder onze inzet niet zouden hebben. Jonge mensen laten we 

tot bloei komen.  

6.4 Onderzoek en ontwikkeling  
De resultaten van de onderzoeksafdeling over 2019 worden op basis van drie indicatoren 

beschreven, te weten de impact, output en input. Per indicator zullen enkele resultaten worden 

gepresenteerd. Daarnaast zal kort vooruitgeblikt worden op 2020. 

Input 

De input gaat onder andere over de inzet ten dienste van de onderzoeksactiviteiten. Belangrijk 

hierbij was de installatie van de Horizon-leerstoel wetenschappelijke onderbouwde jeugdzorg en 

onderwijs aan de Erasmus Universiteit, ingevuld door Prof. Dr. A. Harder, en de opstart van 2 

promotieonderzoeken gekoppeld aan deze leerstoel. Zo zal een van de promotieonderzoeken 

(Francis Collet) zich gaan richten op de kwaliteit en effectiviteit van het speciaal onderwijs van 

Horizon. Daarbij ligt de nadruk in dit onderzoek op het samenwerken met ouders/gezinnen door 

docenten en andere medewerkers op scholen als een specifiek werkzame factor in het onderwijs aan 

jeugdigen met vaak diverse en complexe problematiek. Een soortgelijk onderzoek gaat in de zorg 

plaatsvinden (Emily Tang). Ook is eind december gelijktijdig met de inauguratie een succesvol 

symposium georganiseerd door Horizon en de Erasmus Universiteit met als thema ‘behandel me als 

persoon, niet als dossier’: Uithuisgeplaatste jeugdigen echt een stem geven’, waar ruim 200 

deelnemers bij aanwezig waren. Verder heeft in 2019 een 10-tal studenten binnen de 

onderzoeksafdeling de mogelijkheid gekregen onder begeleiding te participeren in 

onderzoeksprojecten voor hun masterproject. Tot slot is gewerkt aan structurele samenwerking van 

Horizon met strategische partners in verschillende academische werkplaatsen (AW’s) zoals AW-

Risicojeugd, ST-RAW (jeugdhulpketen), en AW-samen (transformatie). 

Output 

De output betreft concrete producten en diensten die door de interne onderzoeksafdeling van 

Horizon geleverd zijn voor intern en/of extern gebruik. In onderstaand Figuur is af te lezen wat de 

output was wat betreft aantal publicaties (13), presentaties (27) en deelnames aan expertmeetings 

of werkgroepen (17). In vergelijking met 2018 is het totaal aantal publicaties min of meer gelijk 

gebleven. Het aantal presentaties was in 2019 een meer gangbaar en haalbaar aantal dan in 2018, 

toen was het aantal presentaties buitengewoon hoog. Verder is actief bijgedragen aan werkgroepen 

of expertgroepen in de rol van deelnemer of voorzitter met thema’s als effectiviteit, leren van 

ervaringen of van data, uitwisseling over een specifieke methodiek of doelgroep en werkgroepen 

over professionalisering van zorg en onderwijs. Ook is door Chris Kuiper bijgedragen aan 3 promoties 
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in de rol van co-promotor of lid van de promotiecommissie en zijn er 2 promotietrajecten afgerond; 

een over repressie (Sophie de Valk) en een over het leerklimaat (Majorie Beld) 

Vanuit de leerstoel wetenschappelijke onderbouwde jeugdzorg en onderwijs hebben in 2019 vier 

(nationale) presentaties plaatsgevonden, 8 mediaoptredens, 4 (inter)nationale publicaties, een 10-tal 

bijdrages aan promoties in de rol van (co)promotor of promotiecommissie, en diverse 

onderzoeksactiviteiten zoals deelname aan of aansturing van (inter)nationale netwerken en het 

organiseren van congressen of symposia. 

 

 

Figuur: output onderzoeksafdeling 

*Exclusief 14 ingediende publicaties 

Impact 

De impact gaat over de toegevoegde waarde en het gebruik van de onderzoeksresultaten voor de 

dagelijkse praktijk van jeugdhulp en onderwijs.  

Een belangrijke impact heeft het periodieke leer/leef/werkklimaat onderzoek met bijbehorende 

terugkoppelingsgesprekken van de resultaten op de deelnemende locaties (door Hester Paulusma). 

Op hoofdlijnen is het gemiddelde leefklimaat van zowel de (open/gesloten) zorglocaties, als van de 

(SO/VSO) scholen nagenoeg gelijk gebleven aan het gemiddelde van 2018. Ook is de 

veiligheidsbeleving nagenoeg gelijk gebleven, of iets toegenomen (residentiële VSO scholen). Wat 

betreft het werkklimaat kwamen evenals in 2018 de tevredenheid en betrokkenheid van 

medewerkers als positieve punten naar voren. De werkdruk werd net als in 2018 benoemd als 

aandachtspunt. Verder is bij een aantal VSO scholen en een aantal zorglocaties het ongunstige 

teamfunctioneren een aandachtspunt. Om de impact van het klimaatonderzoek verder te vergroten 

heeft in 2019 een aantal procedurele wijzigingen plaatsgevonden; de frequentie van de 

onderzoekscyclus is aangepast en er zijn extra uren ingezet middels een Randstadmedewerker om de 

tijd tussen afname en terugkoppeling te versnellen. Verder is de rapportage aangepast en wordt nu 

per groep/klas een korte interpretatie van de onderzoeksresultaten weergegeven om de 

leesbaarheid en bruikbaarheid te vergroten.  
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Een tweede resultaat wat betreft impact is de doorontwikkeling van onderzoeksresultaten in 

bruikbare methodieken voor de praktijk. Zo zijn in 2019 de Hestia methodiek (loverboy-

problematiek), GezinTotaal (variant op open residentiële zorg) en JouwZorg (variant op gesloten 

residentiele zorg) opgesteld. 

Een laatste voorbeeld van de impact van onderzoeksresultaten is het aantal verzoeken om een 

presentatie van de resultaten van het promotieonderzoek naar uithuisplaatsing (Harmke Leloux). De 

resultaten zijn in 2019 onder andere gepresenteerd aan verschillende gemeenten, aan 

kinderrechters, verwijzers, het ondersteuningsteam van het VNG en in een krantenartikel van de 

Trouw. 

Vooruitblik 2020 

In 2020 zal de onderzoeksafdeling opnieuw actief en intensief bijdragen aan het datagestuurd 

werken binnen zorg en onderwijs. Naast het bovengenoemde periodieke leef-, leer- en werkklimaat 

onderzoek, wordt bijgedragen aan de uitrol van het Lerende Databank Jeugd (LDJ) dashboard met 

data over het gezins- en gedragsfunctioneren en tevredenheid en de implementatie van de 

bijbehorende meet-en verbetermethodiek. Daarnaast wordt deelname aan het landelijke onderzoek 

ketenbreed leren voortgezet, waarbij geleerd wordt van de hulpverleningstrajecten van jeugdigen 

middels casereviews, reflectiebijeenkomsten en dossieronderzoek.  

Verder zal het promotieonderzoek van Raymond Gutterswijk naar het verkorten en voorkomen van 

JeugdzorgPlus in 2020 verder worden voortgezet. 

Daarnaast zal in 2020 middels actieonderzoek gewerkt worden aan een methodiek om op een zo snel 

en effectief mogelijke wijze passende alternatieve verblijfsplekken voor jeugdigen te realiseren die 

vanwege hun specifieke zorgbehoefte niet kunnen profiteren van het huidige zorgaanbod.  

Tot slot zal het onderzoeksteam zich in 2020 verder doorontwikkelen, onder andere door de verdere 

vorming van een iHUB-breed onderzoeksteam; de mogelijke installatie van een 2e hoogleraar op 

iHUB niveau; en de verdere aanscherping van de onderzoeksprocedures in relatie tot de AVG. Zo zal 

bijvoorbeeld de werkwijze van de afname van het klimaatonderzoek bij de jeugdigen en het bewaren 

en verwerken van de data worden aangepast, zodat deze beter aansluit bij de eisen die vanuit de 

AVG worden gesteld.  

Hoofdstuk 7 Onderwijs 

7.1 Kwaliteit 
Horizon voldoet aan de kwaliteitsnormen van het Speciaal Onderwijs. Met een goed functionerend 

kwaliteitssysteem wordt de kwaliteit van de zorg, het onderwijs en de ondersteunende diensten 

systematisch gemonitord en indien nodig verbeterd. In 2019 is Horizon wederom gecertificeerd 

conform de CIIO Maatstaf 2016. Hiermee voldoet Horizon aan de kwaliteitsnorm ISO 9001:2015 en 

de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs (KSO). Uit dit onderzoek zijn verschillende aandachtspunten 

gekomen die op de verschillende scholen en bij de ondersteunende diensten verder zijn uitgewerkt. 

Het gaat onder andere om onderstaande punten:  

• KSO thema: “Het bestuur heeft zicht op het pedagogisch-didactisch handelen in de school en 

heeft de ontwikkeling van vakmanschap en professionaliteit van de werknemer geborgd.” 

(CIIO: ontwikkelpunt de explicitering van de situatie op locatieniveau en de planmatige 

aanpak) 

• Suïcidebeleid 
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• Medicatiebeleid 

• Betrouwbare stuurinformatie middels BI tool en kwaliteitsmonitor waarin normen zijn 

gesteld 

• HRM beleid: het hebben van voldoende competent personeelsbeleid, minder negatief 

verloop, betere werving en selectie,registratie van competenties en de gesprekkencyclus 

verder doorvoeren 

• Plan van aanpak organisatie – infrastructuur huisvestingscomponent / Arbocomponent en 

cultuurcomponent 

• Plan van aanpak organisatie – managementsysteem , bekendheid kennisbank / actualiteit 

documenten op de kennisbank / werking documentenbeheersysteem en gebruik van Q-schijf 

• De eisen voor de producten en diensten van het Service Centrum vaststellen.  

Inspectie bezoeken 

Alle scholen voldoen aan de basiskwaliteit van het onderwijs, dat betekent dat de locaties een 

basisarrangement hebben. Er zijn een vijftal inspectiebezoeken geweest. 

• Het Palmhuis heeft een nul-meting van de gezamenlijke inspecties onderwijs en 

gezondheidszorg en jeugd op 10 juli 2019 gehad. Er is nog geen arrangement afgegeven 

omdat de locatie net is gestart. De inspecties geven aan alle vertrouwen te hebben in de 

locatie.  

• Op de locaties Bergse Veld en Schats Noord is in maart/april 2019 een stelselonderzoek 

geweest gericht op de verandering in de leerlingpopulatie. De uitkomsten van deze 

gesprekken zijn terug te vinden in de Staat van het Onderwijs van de inspectie.  

• Op de locaties Bergse Veld en Gelinckschool Spijkenisse is een stelselonderzoek in mei/juni 

2019 geweest, gericht op de opbrengsten op sociaal emotioneel gebied. Van deze 

gesprekken zijn geen rapportages gemaakt. Deze gesprekken zijn bedoeld om de inspectie 

meer inzicht te geven in hun eigen stelsel. 

Interne audits 

De interne audits worden volgens een jaarplanning gezamenlijk uitgevoerd met Yulius. De 

doelstellingen en beschreven processen worden getoetst aan de dagelijkse praktijk. Dat doen we 

door interviews met medewerkers, jeugdigen, ouders te houden. De data die wordt verzameld wordt 

gebruikt om meer opbrengstgericht te gaan werken. Het gaat om data zoals de uitstroom van de 

jongeren, uitkomsten van gedragsvragenlijsten, uitstoomvragenlijst over de tevredenheid van de 

jongeren en ouders, klassenobservaties en het leer- werkklimaat onderzoek waarmee de veiligheid 

wordt gemeten. Dit jaar is begonnen om ‘systeemaudits’ uit te voeren gericht op het gebruik van de 

leerlingvolgsystemen. De pilotscholen hebben aangegeven dit te waarderen en dit wordt verder 

uitgebouwd.  

Leerlingvolgsystemen 

De leerlingvolgsystemen Parnassys en Somtoday bieden de mogelijkheid om op geaggregeerd niveau 

naar bijvoorbeeld verzuim, incidenten, didactische gegevens te kijken en zo duidelijke doelen per 

locatie te stellen. Dit zal verder uitgebouwd worden. 

In 2019 is het volgsysteem Zien! om de sociale opbrengsten op het gebied van de sociaal emotioneel 

ontwikkeling van de jongeren  in beeld te brengen, op bijna alle locaties uitgerold. Een volgende stap 

is om ook doelen voor dit onderdeel op te stellen. 

Investeren in kwaliteit 
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De jaarplannen en beleidsplannen worden door de schoolleiders en directeuren volgens de P&C-

cyclus opgesteld, uitgevoerd en geëvalueerd en (eventueel) bijgesteld. Een hulpmiddel hierbij is de 

kwaliteitsmonitor die door de schoolleiders wordt ingevuld en besproken met de onderwijsdirecteur. 

De directeur gebruikt verder Kritische Prestatie- Indicatoren voor de managementgesprekken tussen 

bestuurder en directeur. De concrete resultaten ten aanzien van hulp en onderwijs, personele 

ontwikkelingen en financiële resultaten worden tijdens de maand/Q gesprekken geëvalueerd.  

Kwaliteitshandboek 

Het digitale kwaliteitshandboek op intranet wordt gebruikt om het beleid, de processen, werkwijzen 

en handleidingen voor iedereen toegankelijk te hebben. Verder zijn er interne en externe audits om 

het kwaliteitsmanagementsysteem te toetsen.  

7.2 Onderwijsprestaties en onderwijskundige zaken 
Uitstroom leerlingen 

Binnen Horizon Onderwijs hebben wij een norm om minimaal 80% van onze leerlingen te laten 
uitstromen op het niveau van het ontwikkelingsperspectief. Per locatie is de uitkomst verschillend.  
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Bij School2Care de Vliet zijn 4 leerlingen die geen OPP hebben vanwege de korte plaatsing (categorie 
‘overig’). Voor Het Rijnstroom College Intern en School2Care Laakhaven zijn geen gegevens voor dit 
schooljaar.  
 

Uitstroom leerlingen resultaten SO  
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In de onderstaande grafiek is de uitstroom van de SO leerlingen weergegeven. Dit betreft de gegevens 
van 148 aantal leerlingen verdeeld over zeven scholen. Na groep 8 zijn 62% van de leerlingen naar een 
vorm van voortgezet speciaal onderwijs gegaan.  

 

Examenresultaten VSO  

In de onderstaande grafiek zijn het aantal volledig behaalde diploma’s weergegeven binnen de VSO 
scholen.  

Het Kesper College en het Schreudercollege Taborstraat bieden beiden de mogelijkheid om deel te 
nemen aan het Staatsexamen. Hierdoor zijn leerlingen in de gelegenheid om vakken afzonderlijk af te 
ronden en zo kan ook een volledig diploma behaald worden. Deze deelcertificaten zijn niet 
opgenomen in de grafiek. Naast diploma’s en deelcertificaten worden op verschillende locaties IVIO 
examens afgenomen en branche- en stagecertificaten uitgereikt. 
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Leerklimaat 

Over het algemeen valt op dat het gemiddelde leerklimaat van de Horizon scholen relatief dicht bij 
het gemiddelde leerklimaat van de referentiegroepen ligt. Het gemiddelde leerklimaat van de SO 
scholen en van de VSO scholen verbonden aan een residentiële instelling ligt iets lager ten opzichte 
van de referentiegroep. Bij de VSO scholen die niet verbonden zijn aan een residentiële instelling ligt 
het gemiddelde leerklimaat iets hoger ten opzichte van de referentiegroep. Het leerklimaat wordt 
gemeten met een 5-puntsschaal, maar als we dit omzetten naar een 10-puntsschaal komen de 
volgende cijfers naar voren: leerlingen van SO scholen geven gemiddeld een 7,5 voor het leerklimaat; 
leerlingen van VSO scholen (residentieel) geven gemiddeld een 7,1 voor het leerklimaat en leerlingen 
van VSO scholen (niet-residentieel) geven gemiddeld een 7,7 voor het leerklimaat. Deze cijfers zijn 
vrijwel gelijk gebleven aan de cijfers van vorig jaar.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiligheid 

Over het algemeen valt op dat de gemiddelde veiligheid van de Horizon scholen relatief dicht bij de 

gemiddelde veiligheid van de referentiegroepen ligt. De gemiddelde veiligheid van de SO scholen ligt 

iets lager ten opzichte van de referentiegroep. De gemiddelde veiligheid van de VSO scholen 

(residentieel en niet-residentieel) ligt iets hoger ten opzichte van de referentiegroepen. De veiligheid 

wordt gemeten met een 5-puntsschaal, maar als we dit omzetten naar een 10-puntsschaal komen de 

volgende cijfers naar voren: leerlingen van SO scholen geven gemiddeld een 7,8 voor de veiligheid; 

leerlingen van VSO scholen (residentieel) geven gemiddeld een 7,8 voor de veiligheid en leerlingen 

van VSO scholen (niet-residentieel) geven gemiddeld een 7,9 voor de veiligheid. Met name het cijfer 

van de VSO scholen (residentieel) ligt iets hoger dan het cijfer van vorig jaar (een 7,5). 
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7.3 Werkdruk in het Onderwijs 
In 2019 is werkdruk een belangrijk thema geweest, vooral binnen het onderwijs. Ondersteund door 

Effectory is er een verdiepend onderzoek uitgevoerd naar de voornaamste knelpunten. Die zijn per 

school, maar ook voor de hele organisatie, in beeld gebracht en binnen elk schoolteam besproken. 

Vanwege de daarvoor beschikbare extra middelen kon elk schoolteam zelf een eigen budget 

aanspreken om tot werkdruk-verlagende maatregelen te komen. Zie voor meer informatie paragraaf 

2.3. 

Voor Horizon Onderwijs is een Taskforce ingericht die vooral kijkt naar een andere inrichting van de 
werkzaamheden. Soms kunnen taken geschrapt, samengevoegd, verschoven of efficiënter verricht 
worden. Als gevolg van de cao van 2018 is ook het werkverdelingsplan ingevoerd. 

 

7.4 Internationalisering  
We hebben in het kader van kwaliteitsverbetering van het speciaal onderwijs contact met 

Administration Solutions en Jeugdzorg Rumas, beide Surinaamse organisaties. Centraal staat het 

kennisdelen met Surinaamse documenten en het normaliseren en handhaven van 

gezagsverhoudingen. Er zijn afspraken om een pilot uit te voeren in 2020 waarbij wij Surinaamse 

jeugdwerkers in Nederland gaan inzetten als pedagogisch conciërges. 

7.5 Huisvesting 
Park College Alphen aan den Rijn en Rijnstroom College 

In November 2018 werd deze locatie (deels) door een brand verwoest. In samenwerking met 

Gemeente en verzekeraar(s) is deze locatie weer terug opgebouwd. Er is van de gelegenheid gebruik 

gemaakt om de school direct, waar mogelijk, te voorzien van een upgrade. Alhoewel maar weinigen 

dachten dat het kon, is het geven van Onderwijs direct na de zomervakantie in 2019 weer gestart. De 

totale kosten bedroegen ca. € 1.72 miljoen. 

Kesper College Gouda 

In 2019 is aansluitend aan de verbouwing fase 1 gestart met fase 2, op de zolderverdieping zijn 

diverse lokalen en kantoren ingericht. De totale kosten bedroegen ca. € 285K. Ook is deze locatie nu 

door de Gemeente Gouda opgenomen in het Integraal Huisvesting Plan 2020 e.v. en onlangs kwam 

het bericht dat er goedkeuring is voor een deel uitbreiding (nieuwbouw) en een upgrade van de 

bestaande bouw alsmede de gym accommodatie. 

Bergse Veld school 

In verband met een ‘interne’ verhuizing van diverse groepen op de locatie Mozartlaan heeft er in de 

Berge Veld school een kleine verbouwing / aanpassing plaats gevonden om de jeugdigen die 

onderwijs genoten in het pand waarin ze ook verbleven onderwijs in school te kunnen aanbieden. 

Voor een relatief ‘klein’ bedrag (ca. € 40K) zijn de noodzakelijke aanpassingen gedaan tijdens een 

vakantieperiode. 

BeO de Pauwen 

Deze groep cliënten is tijdens de zomervakantie verhuisd vanuit hun onderkomen bij de 

Heldringschool naar een nieuwe tijdelijke locatie aan de Dalweg, ook hier zullen zij maar één 

schooljaar kunnen verblijven waardoor we in 2020 weer op zoek zullen moeten naar een nieuwe 

locatie. De kosten die hiermee gemoeid waren, hebben we door de tijdelijkheid van gebruik van deze 

locatie zo beperkt mogelijk proberen te houden, max. € 10K 
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Schreuder College locatie Taborstraat 

Ook in 2019 is er uitgebreid overleg gevoerd en zijn de voorbereidingen en gesprekken tussen 

partijen ‘gewoon’ doorgegaan om te komen tot een goede oplossing voor deze locatie (vervangende 

nieuwbouw). Vanuit de Gemeente is er reeds een tijdelijk onderkomen toegewezen en de 

verwachting is dat begin 2020 het verlossende signaal vanuit de Gemeente komt dat de sloop en 

nieuwbouw van het huidige pand echt zal gaan plaats vinden. 

De Regenboog Gouda 

Voor aanvang van de zomervakantie heeft het Bestuur moeten besluiten te stoppen met het geven 

van onderwijs op de locaties aan de Winterdijk 6 en Winterdijk 10. Waar het kon zijn de leerlingen 

ondergebracht op de locatie van SBO Op Maat in Alphen aan den Rijn, of zij zijn elders 

ondergebracht. 

Algemeen 

Voor de verschillende onderwijslocaties in Rotterdam zijn er in 2019 aanvragen gedaan bij de 

Gemeente Rotterdam om een inhaalslag te maken op het gebied van onderhoud en direct een 

upgrade van het gebouw te kunnen bewerkstelligen. In 2020 zal hier nadere informatie over komen: 

• Mr. Schats Noord 

• Mr. Schats Zuid (ook uitbreiding in verband met het onderbrengen van verschillende BeO 

groepen.) 

• Schreuder College Locatie: de Villeneuvestraat 

Voor het onderbrengen van het onderwijs van het Palmhuis in School2Care Laakhaven werden in 

2019 de eerste gesprekken gevoerd met betrokken partijen. Naar verwachting zal in het eerste 

kwartaal van 2020 een definitief besluit vallen op welke wijze dit ‘handen en voeten’ zal gaan krijgen. 

7.6 Samenwerkingsverbanden  

Vanuit onderwijs schuiven wij regelmatig aan bij bijeenkomsten van verschillende 

samenwerkingsverbanden. Samen met scholen zoeken we naar oplossingen voor leerlingen die 

dreigen vast te lopen, of uit te vallen op reguliere scholen. Binnen het samenwerkingsverband: 

• zoeken we naar een passende plek voor leerlingen 

• verdelen we OCW-gelden 

In totaal zijn onze scholen betrokken bij 21 samenwerkingsverbanden:  

• 13 voor speciaal onderwijs 

• 8 voor voortgezet speciaal onderwijs 

 

7.7  Passend Onderwijs 

Soms komen leerlingen (tijdelijk) niet tot hun recht in het regulier onderwijs. Voor deze jongeren 

heeft Horizon extra begeleiding en onderwijsvoorzieningen. Naast de verschillende cluster 4 scholen 

heeft Horizon ook extra voorzieningen: 

De onderwijs opvang voorziening in (OOV) Midden-Holland-Rijnstreek vangt jongeren tussen de 12 

en18 jaar op die tijdelijk niet op hun eigen middelbare school kunnen zijn. Het is een bovenschools 

onderwijs-zorgarrangement vanuit het Samenwerkingsverband Midden-Holland-Rijnstreek, waarin 
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Horizon Onderwijs samenwerkt met Cardea en Stek Jeugdhulp. De OOV heeft drie locaties: Gouda, 

Alphen aan den Rijn en Schoonhoven.   

Educé helpt scholen, docenten en zorgcoördinatoren bij het bieden van hulp op maat aan leerlingen. 

We helpen onderwijsinstellingen en docenten om het beste uit zichzelf te halen. Dit gebeurt met 

begeleiders passens onderwijs die vaak ook nog in de praktijk werken. 

School2Care is voor die leerlingen die ons voor de meeste uitdagingen stellen. In Rotterdam en Den 

Haag wordt samen met het samenwerkingsverband bekeken wie voor deze voorziening in 

aanmerking kunnen komen. Het gaat om jongeren van 12 tot en met 17 jaar die thuis en op school 

veel problemen hebben en/ of veroorzaken. Veel leerlingen zijn aangemeld vanwege (langdurig) 

schoolverzuim. Deze leerlingen gaan gebukt onder meerdere problemen, zowel als individu, als thuis 

en in de sociale omgeving. Er moet dus echt iets gebeuren om ze weer maatschappelijk perspectief 

te geven. School2Care is een van 8-tot-8 school; de leerlingen verblijven er van 8 uur ’s morgens tot 8 

uur ’s avonds. Centraal in onze aanpak staat de coach, die de leerlingen de draad weer helpt op te 

pakken. 

7.8 Onderwijsachterstanden 

Onderwijs is bedoeld om jongeren meer kansen te geven. Horizon wil jongeren perspectief bieden 

door hen de kans te geven een diploma of een baan te geven. Want iedereen heeft talent en 

verdient dezelfde kansen om dit talent te ontdekken en te ontwikkelen. Onderwijs is de sleutel tot 

succes. Door veel in gesprek te gaan met de omgeving van de jongeren hopen we die 

kansenongelijkheid te verkleinen. Het aanbieden van stage, extra begeleiding en 

onderwijsvoorzieningen is daar een onderdeel van. 
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Balans per 31 december 2019
na resultaatbestemming

2019 2018

euro euro

Activa
Vaste activa

1 (Im)materiële vaste activa 21.290.286 23.121.804

2 Financiële vaste activa 2.250.000 2.250.000

23.540.286 25.371.804

Vlottende activa

4 Vorderingen 33.612.258 32.024.405

5 Liquide middelen 32.061.162 37.711.117

65.673.419 69.735.522

89.213.705 95.107.326

Passiva
6 Eigen vermogen

Kapitaal 1.491.710 1.491.710

Algemene en overige reserves 48.850.605 33.833.672

Bestemmingsreserves                                  17.625.589

50.342.315 52.950.971

7 Voorzieningen 3.673.046 3.495.772

8 Langlopende schulden 9.775.419 10.687.099

9 Kortlopende schulden 25.422.925 27.973.484

89.213.705 95.107.326
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Staat van baten en lasten over 2019

2019 Begroting 2019 2018

euro euro euro

Bedrijfsopbrengsten

10
Opbrengsten zorgprestaties & 

maatschappelijke ondersteuning
68.041.270             70.740.585             69.460.161             

11 Subisidies (excl. WMO en Jeugdwet) 44.955.885             40.200.311             42.336.371             

12 Overige bedrijfsopbrengsten 5.144.722               2.007.390               3.255.121               

Totaal bedrijfsopbrengsten 118.141.878          112.948.286          115.051.653          

Bedrijfslasten
13 Personeelskosten 79.211.293             80.373.420             87.786.339             

14 Afschrijvingen 3.913.276               2.483.446               3.187.526               

15 Overige bedrijfskosten 37.258.257             33.796.189             25.350.935             

Totaal bedrijfslasten 120.382.826          116.653.056          116.324.800          

Bedrijfsresultaat -2.240.948             -3.704.770             -1.273.147             

16 Financiële baten en lasten -367.705                 230                          -391.802                 

Resultaat boekjaar -2.608.653             -3.705.000             -1.664.949             

Resultaatbestemming

Het resultaat is als volgt verdeeld:

2019 2018

euro euro

Algemene reserve -2.608.653              -2.378.129              

Bestemmingsreserves                                  713.180                  

-2.608.653             -1.664.949             

Per segment 2019 2018

Jeugdzorg euro euro

Algemene reserve -1.320.627              -3.942.278              

Bestemmingsreserves -                                940.763                  

Onderwijs

Algemene reserve -1.288.026              1.564.149               

Bestemmingsreserves -                                -227.583                 

-2.608.653             -1.664.949             
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Kasstroomoverzicht over 2019

2019 2018

euro euro

Saldo exploitatierekening -2.240.948 -1.273.147

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen 3.415.471 4.331.971

Bijzondere waardevermindering 1.152.199

Mutatie vorderingen -1.587.853 -1.306.354

Mutatie kortlopende schulden -2.571.968 9.706.584

Mutaties voorzieningen 177.274 383.261

585.123 13.115.462

Ontvangen interest 64.778 67.512

Betaalde interest -432.483 -459.314

-367.705 -391.802

A Kasstroom uit operationele activiteiten -2.023.530 11.450.513

Investeringen materiële vaste activa -3.116.766 -3.388.322

Desinvesteringen materiële vaste activa 380.614

B Kasstroom uit investeringsactiviteiten -2.736.152 -3.388.322

Aflossingen op langlopende leningen -843.398 -822.710

Vervroegde aflossing langlopende leningen -46.875

C Kasstroom uit financieringsactiviteiten -890.273 -822.710

Mutatie liquide middelen (A + B + C) -5.649.955 7.239.481

Saldo liquide middelen 1-1 37.711.117 30.471.636

Saldo liquide middelen 31-12 32.061.162 37.711.117

Verschil -5.649.955 7.239.481
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Toelichting bij de Jaarrekening 2019
Algemene toelichting & grondslagen van de waardering en resultaatbepaling

1. Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

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

Mozartlaan 150 te Rotterdam. Vanaf 29 december 2015 is stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs integraal onderdeel 

van stichting iHUB. De bestuurder van stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs neemt deel in de besturenraad die wordt 

voorgezeten door de bestuurder van stichting iHUB.

Activiteiten

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

verzorgen van speciaal onderwijs.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling Verslaggeving WTZi.

Stelselwijziging

In 2019 heeft voor groot onderhoud een stelselwijziging plaatsgevonden. Groot onderhoud wordt gedefinieerd als noodzakelijk voor 

blijvende instandhouding van het actief. Voorheen werden de kosten van groot onderhoud in de exploitatie verantwoord en deze 

mogelijkheid is sinds 2019 niet meer toegestaan. De kosten van groot onderhoud worden vanaf 2019 geactiveerd en afgeschreven 

via de componentenmethode. Er is gekozen voor prospectieve verwerking van de stelselwijziging. Dat betekent dat de 

stelselwijziging met ingang van 1 januari 2019 is doorgevoerd en dat vergelijkende cijfers niet zijn aangepast op de wijziging van het 

stelsel. Deze wijziging heeft tot gevolg dat de lasten groot onderhoud in de komende jaren lager gaat uitvallen omdat deze vanaf 

2019 over meerdere jaren zullen worden afgeschreven en niet meer direct ten laste van het resultaat komen. Het effect van deze 

stelselwijziging op het resultaat van 2019 bedraagt  ca € 253.000 positief. De tot 2018 gehanteerde bestemmingsreserve groot 

onderhoud is aan de algemene reserve toegevoegd.

Continuïteitsveronderstelling

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. De covid-19 heeft geen effect op de 

continuiteitsveronderstelling van stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs. Ook wordt er geen materiële impact verwacht 

op de ontwikkelingen in 2021.

Vergelijking met voorgaand jaar

De cijfers voor 2018 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2019 mogelijk te maken. Deze herrubriceringen zijn 

gemaakt vanwege de nieuwe grootboekstructuur die breed binnen de iHUB alliantie is uitgerold. De herrubriceringen van de 

vergelijkende cijfers zijn met name toegepast binnen een aantal categorieën van de staat van baten en lasten.

Vergelijking met de begroting

De in de jaarrekening opgenomen begrotingscijfers zijn gebaseerd op de op 5 december 2018 door de Raad van Bestuur 

vastgestelde en door Raad van Toezicht goedgekeurde begroting 2019.

Verbonden rechtspersonen

Als verbonden partij worden aangemerkt:

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

zeggenschap of invloed van betekenis kan uitoefenen;

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

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

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

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

48



2. Grondslagen van waardering van activa en passiva

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

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

baten en lasten en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.

Materiële vaste activa

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

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

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

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

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

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

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

De kosten van periodiek groot onderhoud worden vanaf 2019 (stelselwijziging) geactiveerd en afgeschreven over meerdere jaren. 

Voorheen zaten deze kosten in de exploitatie en werd er een bestemmingsreserve groot onderhoud (jaarlijkse mutatie) uit het 

resultaat gevormd.

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

gehanteerd:

Bedrijfsgebouwen:                                         Nieuwbouw                                 2,5%

Renovatie                                    20%/10%/5%

Verbouwing                                20%/10%/5%

Andere vaste bedrijfsmiddelen :                Vervoermiddelen                         20%

  Inventaris                                      20%/10%

  Leermiddelen                                33,3%

  Automatisering - Servers            20%

  Automatisering - Computers     33,3%

  Vervoermiddelen                         20%

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

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

als vooruitontvangen bedrag onder de overlopende passiva opgenomen.

Financiële vaste activa

Deelnemingen

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

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

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

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

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

waardering van een deelneming (netto-investering) volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil 

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

verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde; 

afwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenrekening.

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

verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.

De grondslagen voor overige financiële vaste activa zijn opgenomen onder het kopje Financiële Instrumenten.
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De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen hebben een initiële looptijd langer dan één jaar. De per balansdatum 

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

Bijzondere waardevermindering vaste activa

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

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

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

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

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

hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.

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

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

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

Financiële instrumenten

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

handelsschulden en overige te betalen posten.

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

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

ministerie van OCW. 

Renterisico

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

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

vastgesteld tegen de dan geldende marktrente voor een vaste periode.

Kredietrisico

De vorderingen uit hoofde van debiteuren zijn voor een groot deel geconcentreerd bij gemeenten/jeugdzorgregio's en voor klein 

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

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

Financieringsrisico

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

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

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

financieringsbehoeften zullen ontstaan.

Vorderingen en overlopende activa

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

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

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

bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

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

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

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

Eigen vermogen

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

Bestemmingsfondsen.
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Kapitaal

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

ingebracht kapitaal.

Algemene reserve

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

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

Bestemmingsreserves

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

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

bestaan.

Deze bestemmingsreserves zijn met ingang van 1 januari 2019 komen te vervallen op basis van een door de Raad van Bestuur 

genomen besluit. Het saldo per die datum is toegevoegd aan het EIgen Vermogen. 

Bestemmingsfondsen

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

de statuten zou bestaan.

Aanwending van bestemmingsreserves

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

resultaatbestemming ten laste van de betreffende reserve gebracht.

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

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

Voorzieningen

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

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

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

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

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

betekenins is. Als disconteringsvoet voor de contantmaking is -0,05 procent gebruikt bij de voorziening jubileumverplichtingen en 

duurzame inzetbaarheid.

Voorziening Jubileumverplichtingen

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

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

Voorziening reorganisatie

De voorziening reorganisatie is gevormd voor de herziening van de topstructuur van stichting iHUB en zijn werkmaatschappijen 

waaronder stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs.

Voorziening duurzame inzetbaarheid

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

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

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

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

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

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

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

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

51



Voorziening langdurig verzuim

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

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

werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Voorziening WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans)

De voorziening WAB gaat over het mogelijk uitbetalen van een transitievergoeding voor medewerkers met een tijdelijk contract die 

aan het einde van de contractduur door de werkgever niet worden verlengd.

Voorziening nabetaling ORT vakantie

De voorziening nabetaling ORT vakantie heeft betrekking op een eventuele nabetaling van niet uitgekeerde ORT tijdens vakantie. De 

voorziening is berekend op basis van een periode van 3 jaar (2013 - 2015). Vanaf 2016 is deze ORT vakantie in de CAO geregeld.

Schulden

Langlopende schulden

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

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

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

Kortlopende schulden

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

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

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

Overlopende passiva

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

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

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

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

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

gerealiseerd zijn.

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

aan dit boekjaar toegerekend.

Overige exploitatiesubsidies (anders dan als vergoeding voor zorgverlening)

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

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

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

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

baten en lasten.

Rijksbijdragen OCW

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

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

baten en lasten.
Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteedbaar overschot (doelsubsidies waarbij het overschot geen verrekeningsclausule 

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

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

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

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

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

kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is verlopen op balansdatum.

Subsidies / baten jeugdzorg

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

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

richtlijnen gedeclareerd kunnen worden bij de subsidie- / opdrachtgever.

Pensioenen

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

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

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

Speciaal Onderwijs. 

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

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

betaald en de helft door de werknemer. 

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

het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat.

Naar de stand van 31 maart 2020 is de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds ABP 93,0% en pensioenfonds PFZW 94,0%. Het 

ouderdomspensioen is een toegezegde pensioenregeling op basis van (voorwaardelijk) geïndexeerd middelloon. Indexatie van de 

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

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

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

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

bedrijfstakpensioenfonds, anders dan het voldoen van toekomstig hogere premiebijdragen.

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

Personeelskosten

Periodiek betaalbare beloningen

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

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

salarissen waaraan deze sociale lasten direct kunnen worden toegerekend.

Buitengewone baten en lasten

Onder buitengewone baten en lasten worden verstaan baten en lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die 

duidelijk te onderscheiden zijn van de activiteiten in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening en derhalve naar verwachting 

zelden zullen voorkomen.

Afschrijvingen

Materiële vaste activa (inclusief groot onderhoud) worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte 

toekomstige gebruiksduur van het actief. Over grond wordt niet afgeschreven.

Overige lasten

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

Financiële baten en lasten

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

In de jaarrekening wordt overeenkomstig RJ 655 en de voor de Stichting van toepassing zijnde subsidievoorwaarden een 

segmentatie van de resultatenrekening gemaakt in de volgende segmenten:

SEGMENT 1 - Jeugd- en Opvoedhulp (Ministerie van VWS / Jeugdzorgregio's / Gemeenten)

SEGMENT 2 - Onderwijs (Ministerie van OCW)

Bij de verdeling van de balans en staat van baten en lasten per bedrijfssegment is aangesloten op de activiteiten. Voor beide 

segmenten wordt een aparte administratie gevoerd.

5. Toelichting op het kasstroomoverzicht

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

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

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

waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, worden als aanpassingen op het resultaat in het 

kasstroomoverzicht meegenomen.

6. Waarderingsgrondslagen WNT

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

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

opmaken van deze jaarrekening gehanteerd.
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Toelichting op de Balans per 31 december 2019
na resultaatbestemming

1 (Im)materiële vaste activa

De specificatie is als volgt:

2019 2018

Materiële vaste activa 21.290.286 23.121.804

Totaal 21.290.286 23.121.804

Immateriële vaste activa

2019 2018

Materiële vaste activa
2019 2018

1.1 Gebouwen en terreinen 15.717.437 15.433.105

1.3 Inventaris en apparatuur 1.413.425 1.283.285

1.4 Overige materiële vaste activa 2.193.680 2.737.392

1.5 Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op MVA285.818 1.020.618

1.6 Niet aan bedrijfsvoering dienstbare MVA 1.679.925 2.647.404

Totaal 21.290.286 23.121.804

2019 2018

Boekwaarde segment Jeugd en Opvoedhulp 18.553.017 20.086.762

Boekwaarde segment Onderwijs 2.737.269 3.035.042

Totaal 21.290.286 23.121.804

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt weer te geven:

Gebouwen Machines Overige In uitvoering Niet aan

en en vaste bedr. en vooruit- bedrijfsvoering Totaal

terreinen installaties middelen betalingen dienstbaar

Stand per 1 januari 2019

Aanschafprijs 26.595.452     2.049.568        7.020.396         1.218.671        2.647.404        39.531.491     
Cumulatieve afschrijvingen -11.162.347    -766.283          -4.283.004        -198.053          -                    -16.409.687    

Boekwaarde 1 januari 2019 15.433.105     1.283.285        2.737.392         1.020.618        2.647.404        23.121.804     

Mutaties in de boekwaarde

Bij: Investeringen

Aanschafprijs investeringen 5.937.634        926.683           1.400.378         -734.800          -                    7.529.895        
Investeringssubsidies -3.596.917      -561.775          -254.438           -                    -                    -4.413.130      

2.340.717        364.908           1.145.941         -734.800          -                    3.116.766        

Af: Mutatie: niet aan het bedrijfsproces dienstbaar

Aanschafprijs niet aan het bedrijfsproces dienstbaar-314.600          -8.387              -66.688             -                    389.675           -                    
Cum. afschr. niet aan het bedrijfsproces dienstbaar-                    1.125                10.920               -                    -12.045            -                    

-314.600          -7.262              -55.768             -                    377.630           -                    

Af: Bijzondere waardeverminderingen
Bijzondere waardeverminderingen -                    -                    -                     -                    -1.152.199      -1.152.199      

-                    -                    -                     -                    -1.152.199      -1.152.199      

Af: Desinvesteringen

Aanschafprijs desinvesteringen -321.433          -3.554              -308.744           -                    -                    -633.731          
Cum. afschr. desinvesteringen 46.304             3.554                203.259            -                    -                    253.117           

-275.129          -                    -105.485           -                    -                    -380.614          

Af: Afschrijvingen
reguliere afschrijvingen -1.466.655      -227.505          -1.528.400        -                    -192.910          -3.415.471      

-1.466.655      -227.505          -1.528.400        -                    -192.910          -3.415.471      

Saldo 15.717.437 1.413.425 2.193.680 285.818 1.679.925 21.290.286
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Stand per 31 december 2019

Aanschafprijs 28.300.135     2.402.535        7.790.905         285.818           3.037.079        41.816.473

Bijzondere waardeverminderingen -                    -                    -                     -                    -1.152.199      -1.152.199
Cumulatieve afschrijvingen -12.582.698    -989.110          -5.597.225        -                    -204.955          -19.373.987

Boekwaarde 31 december 2019 15.717.437     1.413.425        2.193.680         285.818           1.679.925        21.290.286

Toelichting

2 Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt:

2019 2018

2.3 Vorderingen op groepsmaatschappijen 2.250.000 2.250.000

Totaal 2.250.000 2.250.000

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt weer te geven:

2019 2018

Stand per  1 januari 2.250.000 2.250.000
Stand per 31 december 2.250.000 2.250.000

Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen:

Naam en rechtsvorm en 

woonplaats rechtspersoon Kern-activiteit

Verschaft 

kapitaal

Kapitaalbe-

lang (in %)

Eigen 

vermogen Resultaat

€ €

Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%:

Opvoed Poli B.V. Te Amsterdam Jeugd-GGZ 7.000.000        99,74% -1.626.443      1.259.591        

Toelichting

Onder de materiële vaste activa heeft onderwijs alleen het juridisch eigendom (bij overdracht door de gemeenten), terwijl jeugdzorg 

(buiten huurlocaties) voor de materiële vaste activa het volledige eigendom bezit.

De locatie Oostvoorne is eind 2018 gesloten en wordt momenteel niet gebruikt voor de activiteiten van stichting Horizon Jeugdzorg en 

Speciaal Onderwijs.

Er is een onderzoek gedaan naar de toekomstmogelijkheden van deze locatie. Daar is uitgekomen dat de locatie verkocht gaat worden. 

Er zijn meerdere scenario’s waaronder deze verkoop kan geschieden, het meest waarschijnlijke scenario wijst uit dat de mogelijke 

realiseerbare waarde lager ligt dan de huidige boekwaarde. Als gevolg hiervan is in de jaarrekening 2019 is een waardevermindering 

doorgevoerd van ca € 1,2 mln, deze is zichtbaar in de categorie niet aan bedrijfsvoering dienstbaar.

Van de vorderingen op de financiële vaste activa had het totaalbedrag van € 2.250.000 een looptijd tot en met 31 augustus 2019. Deze 

vordering is tussentijds verlengd tot 31 augustus 2020. Daarnaast heeft begin 2020 een nieuwe verlenging plaatsgevonden van 

augustus 2020 naar 31 december 2021. De waarde van de faciliteit is opgetrokken naar € 6.000.000.

In de tweede helft van 2017 is de leningenportefeuille inzake de Opvoedpoli B.V. bij stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs 

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. De leningen waren ultimo 2016 reeds op nihil geboekt. 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 stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs als 

onafhankelijke partij een derdenfonds uit ter hoogte van 2,25 miljoen euro.

De vaste activa zijn als zekerheid gesteld voor de langlopende schulden. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het 

overzicht van de langlopende leningen.

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

beschikbaar. De schoolgebouwen (brand en opstal) zijn bij de gemeenten verzekerd ook al is het juridisch eigendom bij stichting 

Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs.

De schoollocatie Dordrecht en Sassenheim zijn gesloten en de resterende materiële vaste activa is geheel in 2019 afgestoten.
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4 Vorderingen

De specificatie is als volgt:

2019 2018

4.1 Debiteuren algemeen 5.391.027        7.032.965        

4.2 Nog te factureren bedragen 20.523.328     19.522.000     

4.3 Vooruit ontvangen facturen 344.298           184.547           

4.4 Nog te ontvangen bedragen/subsidies 4.836.903        4.413.036        

4.5 Vorderingen op groepsmaatschappijen 2.516.701        871.857           

Totaal 33.612.258     32.024.405     

Toelichting

2019 2018

Ministerie van OCW 1.963.093        1.851.295        

ESF 636.296           396.225           

Overig 2.237.514        2.165.516        

4.836.903        4.413.036        

2019 2018

Stichting iHUB 1.561.742        812.437           

Stichting Altra 87.215             59.420             

Stichting Service Centrum iHUB 867.745           -                        

2.516.701        871.857           

Vorderingen op groepsmaatschappijen

Vooruit ontvangen facturen

Begin 2020 zijn er facturen inzake 2019 gemaakt en verstuurd. Ook zijn er in 2019 facturen voor 2020 ontvangen. Alle twee zijn onder 

deze post opgenomen.

Nog te ontvangen bedragen / subsidies

Bij het ministerie van OCW gaat de post over het resterende deel van de periode augustus tot en met december van de 

lumpsumbekostiging dat ultimo 2018 nog dient te worden ontvangen. De bevoorschotting van de lumpsumbekostiging is lager dan de 

periode waarvoor wordt bekostigd (34,55% bevoorschot versus 41,67% te ontvangen).

Verder omvat deze post een vordering op esf subsidie, huurvergoeding locatie Midgaard, subsidie herstel Parkcollege, UWV 

tansitievergoeding en een vergoeding voor locatie Gelinckschool Schiedam.

De vorderingen op stichting iHUB en stichting Service Centrum iHUB zijn in 2019 toegenomen doordat er meer activiteiten die 

voorheen in de werkmaatschappij stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs zaten door deze 2 worden aangegaan en 

uitgevoerd.

De voorziening die in aftrek op de debiteuren algemeen is gebracht, bedraagt € 1.959.149,- (2018: € 1.402.564,-).

De vorderingen op de debiteuren laten eind 2019 een bedrag zien van € 5.391.027. Vanuit enkele regio's zijn vooruitbetalingen 

ontvangen die tegen de geleverde prestaties dienen te worden gematcht. Onder de kortlopende schulden is deze post verantwoord en 

omvat tevens een aflopend voorschot van Rijnmond.

Nog te factureren bedragen

Voor de gemeenten dienen nog facturen te worden verstuurd voor geleverde zorgprestaties die voornamelijk betrekking hebben 2019. 

Daarnaast spelen individuele onderdelen zoals BeO (behandeling en onderwijs), crisisgroep, GO! en 1op1 begeleiding die zijn 

uitgevoerd maar waarvoor de afwikkeling achterloopt.

Voor een uitsplitsing van de debiteuren inzake jeugdzorg en onderwijs wordt verwezen naar de gesegmenteerde balans.

Debiteuren algemeen

57



5 Liquide middelen

De specificatie is als volgt:

2019 2018

5.1 Kasmiddelen 15.583 21.026

5.2 Tegoeden op Bankrekeningen 32.045.578 32.451.747

5.3 Deposito's 0 5.238.344

Totaal 32.061.162 37.711.117

2019 2018

Liquide middelen segment Jeugd en Opvoedhulp 8.389.689 18.765.098

Liquide middelen segment Onderwijs 23.671.473 18.946.019

Totaal 32.061.162 37.711.117

Toelichting

6 Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

2019 2018

6.1 Kapitaal 1.491.710 1.491.710

6.3 Algemene en Overige reserves 48.850.605 33.833.672

6.4 Bestemmingsreserves -                        17.625.589

Totaal 50.342.315 52.950.971

2019 2018

Eigen vermogen segment Jeugd en Opvoedhulp 32.412.087 33.732.714

Eigen vermogen segment Onderwijs 17.930.228 19.218.257

Totaal 50.342.315 52.950.971

Stand per 

1 januari 2018

Resultaat- 

bestemming

Overige 

mutaties

Stand per 

31 december 

2018

Algemene reserve vorig jaar

Kapitaal 1.491.710 1.491.710

Algemene en Overige reserves 36.211.801 -2.378.129 33.833.672

Bestemmingsreserves 16.912.409 713.180 17.625.589

Totaal 54.615.920 -1.664.949 -                        52.950.971

Stand per 

1 januari 2019

Resultaat- 

bestemming

Overige 

mutaties

Stand per 

31 december 

2019

Algemene reserve

Kapitaal 1.491.710 1.491.710

Algemene en Overige reserves 33.833.672 -2.608.653 17.625.589     48.850.605

Bestemmingsreserves 17.625.589 -17.625.589    -                        

Totaal 52.950.971 -2.608.653 -                        50.342.315

De liquide middelen zijn vrij opneembaar.

De liquiditeit is ten opzichte van 2018 afgenomen. Dit hangt samen met een aantal zaken. De facturering Jeugdzorg heeft nog 

aandachtspunten waardoor er nog niet altijd tijdige facturering van de geleverde Jeugdzorg plaatsvindt. Daarnaast heeft Horizon Jeugd 

en Onderwijs kosten en investeringen in het Servicecentrum voorgeschoten waardoor de vorderingenpositie op groepsmaatschappijen 

is opgelopen. 
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Toelichting

7 Voorzieningen

2019 2018

Personele voorzieningen

7.1 Reorganisatie 1.048.967 1.176.545

7.2 Jubileumvoorziening 747.268 865.886

7.3 Langdurig zieken 1.423.948 1.143.572

7.4 Overige personele voorzieningen 452.863 309.769

3.673.046        3.495.772

Stand per 

1 januari 2019
Dotaties Onttrekking

Vrijval / 

overige 

mutaties

Stand per 

31 december 

2019

Reorganisatie 1.176.545 1.048.967 1.176.545 1.048.967

Jubileumvoorziening 865.886 36.042 133.154 21.506 747.268

Langdurig zieken 1.143.572 632.804 112.488 239.940 1.423.948

Overige personele voorzieningen 309.769 251.847 108.753 452.863

3.495.772 1.969.660 245.642 1.546.744 3.673.046

Totaal 3.495.772 1.969.660 245.642 1.546.744 3.673.046

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

2019 2018
Kortlopend deel (< 1 jaar) 2.467.940        1.073.908

Langlopend deel (> 1 jaar - < 5 jaar) 725.047           1.866.807

Langlopend deel (>5 jaar) 480.059           555.057
Totaal 3.673.046        3.495.772

Toelichting

De voorziening van € 1.176.545 was gevormd voor reorganisatie als gevolg van het opzetten van een service centrum voor de iHUB 

alliantie. Deze reorganisatie is in 2019 afgerond. In 2019 een nieuwe voorziening van € 1.048.967 opgenomen voor de herstructurering 

van de top van stichting iHUB en de onderliggende werkmaatschappijen waaronder stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs.

Langdurig verzuim

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

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

verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Duurzame inzetbaarheid

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

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

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

worden gespaard).

Reorganisatie

Jubileumverplichtingen

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

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

Het resultaatvoorstel boekjaar is reeds meegenomen in de algemene en overige reserves.

De bestemmingsreserves (waaronder groot onderhoud) in Jeugdzorg en onderwijs zijn middels een bestuursbesluit toegevoegd aan de 

algemene en overige reserves van jeugdzorg en onderwijs.

De gehanteerde rentevoet bedraagt -0,05% voor de berekening van de contante waarde. Deze is toegepast bij de voorziening 

jubileumverplichtingen en voorziening duurzame inzetbaarheid. Grondslag voor de gehanteerde rentevoet is de 10 jarige Nederlandse 

staatsobligatie.
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WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans)

8 Langlopende schulden

2019 2018

8.1 Schulden aan kredietinstellingen 9.775.419 10.687.099

Totaal 9.775.419 10.687.099

Het verloop is als volgt weer te geven:

2019 2018

Stand per  1 januari 11.530.497 12.353.207

Af: aflossingen 843.398 822.710
Stand per 31 december 10.687.099 11.530.497

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar: 864.807 843.398

Stand per 31 december (langlopend) 9.822.292 10.687.099

lening 

langlopend

kortlopend 

deel 

(< 1 jaar)

langlopend 

deel 

(> 1 jaar - < 5 

jaar)

langlopend 

deel 

(> 5 jaar)

Leningenoverzicht

Van Lanschot Bankiers 5.015.625 187.500 750.000 4.078.125
BNG 283.975 35.497 141.987 106.491

Min. Fin lening 1457 (Anker) 142.992 142.992                           -                         - 

Min. Fin lening 1458 (Anker) 1.065.252 30.178 134.126 900.948

Min. Fin lening 1553 (Anker) 749.816 368.968 380.848                         - 

Min. Fin lening 1554 (Anker) 3.429.439 99.672 440.615 2.889.152
Totaal 10.687.099 864.807 1.847.576 7.974.716

Toelichting

9 Kortlopende schulden

2019 2018

9.1 Schulden aan groepsmaatschappijen 91.337 137.660

9.3 Schulden aan kredietinstellingen 864.807 806.913

9.4 Schulden aan OCW 1.293.535 588.592

9.5 Schulden aan overige (overheids)instellingen 825.354 843.497

9.8 Crediteuren 2.061.066 2.524.581

9.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen 3.427.103 3.409.822

9.10 Pensioenen 839.038 389.272

9.15 Vooruit ontvangen bedragen jeugdregio's 8.288.459 12.000.000

9.17 Reservering vakantiegeld 2.147.128 2.276.232

9.18 Reservering verlof 2.060.162 2.675.301

9.20 Reservering accountantskosten 209.587 301.753

9.21 Overige overlopende passiva 3.315.350 2.019.861

Totaal 25.422.925 27.973.484

De voorziening WAB gaat over het mogelijk uitbetalen van een transitievergoeding voor medewerkers met een tijdelijk contract die 

aan het einde van de contractduur door de werkgever niet worden verlengd. Hiervoor is in 2019 € 251.847 aan de voorziening 

toegevoegd.

Nabetaling ORT vakantie

De voorziening nabetaling ORT vakantie heeft betrekking op een eventuele nabetaling van niet uitgekeerde ORT tijdens vakantie. De 

voorziening is berekend op basis van een periode van 3 jaar (2013 - 2015). Vanaf 2016 is deze ORT vakantie in de CAO geregeld. In 

2019 is deze voorziening voor € 108.753 vrijgevallen.

Voor de lening van Van Lanschot Bankiers en BNG zijn hypothecaire zekerheden afgegeven.
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Toelichting

2019 2018

Opvoedpoli B.V. 79.269             125.592           

Stichting Horizon at Work 12.068             12.068             

91.337             137.660           

Schulden aan groepsmaatschappijen

Alle kortlopende schulden hebben een verwachte resterende looptijd van minder dan een jaar.

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

De samenwerkingsverbanden hebben reeds een deel van de groeimiddelen 2019-2020 vooruitbetaald die voor 2020 bestemd zijn. 

Verder worden er nog kosten voor het hoofdaannemersschap verwacht in 2020 die betrekking hebben op 2019. Daarnaast zijn de 

overlopende posten hoger dan vorig jaar.

Vooruitontvangen bedragen jeugdregio's

Er zijn vanuit meerdere regio's betalingen ontvangen die nog gematcht dienen te worden met de geleverde prestaties. Voor Rijnmond 

geldt dat hier de bevoorschotting vanuit 2018 in de komende periode wordt afgebouwd.

Overige overlopende passiva

De reservering m.b.t. de vakantiedagen is afgenomen t.o.v. 2018. Dit wordt veroorzaakt door aanpassing van het berekeningselement 

opslag sociale lasten (lager). Daarnaast was in het vakantiegeld de ondersteunende medewerkers inbegrepen die per 1-1-2019 zijn 

overgegaan naar stichting Service Centrum iHUB.

Reservering vakantiegeld

De reservering m.b.t. de vakantiegeld is licht gedaald t.o.v. 2018. In het vakantiegeld waren de ondersteunende medewerkers 

inbegrepen die per 1-1-2019 zijn overgegaan naar stichting Service Centrum iHUB.

Reservering verlof

Schulden aan OCW

Bij het ministerie van OCW staat de terugbetaling van een deel van de GJI subsidie open (gesloten jeugdinstelling). Het is gebleken dat 

door foutieve registratie er teveel werd toegekend en uitbetaald. Dit is voor het schooljaar 2018-2019 vastgesteld en voor het lopende 

schooljaar 2019-2020 ingeschat. De schuld inzake leergebonden financiering is nihil ultimo boekjaar.

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Betreft voornamelijk de te betalen loonheffing en sociale premies december 2019 die in januari 2020 betaald zijn.

Schulden aan kredietinstellingen

Het kortlopende deel van de aflossingsverplichting bedraagt € 864.807 van de langlopende schulden.

Crediteuren

De crediteuren kennen een normaal verloop en worden betaalbaar gesteld als alle daarvoor geautoriseerde personen de factuur 

hebben gefiatteerd.
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Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

betaalbaar binnen 1 

jaar

betaalbaar

 1-5 jaar

betaalbaar

 na 5 jaar

Totaal 

 31-12-2019

€ € € €

Huisvesting 3.507.400                     1.593.050                     5.100.450                     

ICT 1.276.020                     1.345.000                     2.621.020                     

Overig 146.360                         48.720                           195.080                         

Totaal meerjarige verplichtingen 4.929.780                     2.986.770                     -                                      7.916.550                     

Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs heeft zich garant gesteld voor alle schulden uit hoofde van rechtshandelingen en het 

negatieve vermogen van Opvoedpoli B.V. tot een maximum van 6 miljoen euro tot eind 2021.

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

overeenkomsten.

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

Speciaal Onderwijs waarbij de keuze is genomen om het inlooprisico (kortdurend verzuim dat kan uitmonden in arbeidsongeschiktheid) niet 

mee te verzekeren. Dit risico is niet kwantificeerbaar omdat erg onzeker is of er medewerkers uiteindelijk van die periode in de WGA 

terecht gaan komen. Bovendien is de schattingswaarde en in mindere mate de duur niet bekend omdat op voorhand de instroomgegevens 

niet voorhanden zijn. De kosten die hieruit voortvloeien worden verwerkt als periodekosten.

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

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

stichting iHUB, Opvoedpoli B.V. en stichting Altra hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden betreffende de omzetbelasting van de fiscale 

eenheid.

Vpb-plicht

Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs (hierna: stichting Horizon) heeft Mazars gevraagd om haar te begeleiden bij het 

afstemmingstraject met de Belastingdienst ten aanzien van haar  vennootschapsbelasting-positie. Door de wijziging van bekostiging (van 

subsidie naar contract) in 2015 en de onduidelijkheid of jeugdzorginstellingen gebruik kunnen maken van de zorgvrijstelling in de Wet op de 

vennootschapsbelasting 1969, was het onduidelijk of stichting Horizon geheel, gedeeltelijk of niet vennootschapsbelastingplichtig zou zijn. 

Mede in het kader van het horizontaal toezicht convenant is hierover contact gezocht met de Belastingdienst. Na overleg met de 

Belastingdienst zijn de activiteiten en de daarbij behorende resultaten op hoofdlijnen in kaart gebracht.

Op basis van de analyses tot nu toe is verkend welk standpunt ten aanzien van de vennootschapsbelastingpositie kan worden ingenomen. 

De uitkomst van deze verkenning wordt in 2020 in vooroverleg met de Belastingdienst besproken.

Vooralsnog is het standpunt ingenomen dat stichting Horizon ten aanzien van haar jeugdzorgactiviteit tot op heden niet 

vennootschapsbelastingplichtig is doordat zij met deze activiteit tot op heden (op basis van de commerciële cijfers) structureel verlies 

maakt. Dit gebaseerd is op de daarvoor ingenomen veronderstellingen, maar dit

standpunt is nog aan afstemming met de belastingdienst onderhevig. Mogelijk zal in de toekomst een beroep worden gedaan op de 

zorgvrijstelling, indien op dat moment aan alle voorwaarden wordt voldaan (en de juridische structuur dit toelaat). Dit zal in 2020 en 2021 

met de Belastingdienst worden besproken.

Vooralsnog is het standpunt ingenomen dat stichting Horizon ten aanzien van haar onderwijsactiviteit tot op heden niet 

vennootschapsbelastingplichtig is. Op grond van de objectvrijstelling voor onderwijsactiviteiten in de Wet op de vennootschapsbelasting 

1969, blijft de winst die wordt behaald met de onderwijswerkzaamheden buiten aanmerking. Dit standpunt gebaseerd is op diverse 

ingenomen veronderstellingen. Dit standpunt is nog aan afstemming met de belastingdienst onderhevig.

Dit betekent dat vanuit deze overwegingen in de jaarrekening 2019 van stichting Horizon vooralsnog geen rekening hoeft te worden 

gehouden met een vennootschapsbelastinglast.
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Detailoverzicht leningen

Leninggever Datum Hoofdsom
Totale 

looptijd
Soort lening

Werke-

lijke-rente

Restschuld 31 

december 

2018

Nieuwe 

leningen in 

2019

Aflossing in 

2019

Restschuld 31 

december 

2019

Restschuld 

over 5 jaar

Rest 

looptijd in 

jaren eind 

2019

Aflossing in 

2020
Gestelde zekerheden

€ % € € € € € €

Schulden aan kredietinstellingen

Van Lanschot Bankiers 1-aug-04 7.500.000 40 jaar Lineaire hypotheek 2,79% 5.203.125 187.500 5.015.625 4.078.125 27 187.500 nieuwbouw Mozartlaan 150 Bergse Bos

BNG 2-jun-98 1.029.412 29 jaar Annuïteit 5,60% 319.472 35.497 283.975 106.491 8 35.497 Klencke 603, Hoogvliet

Min. Fin lening 1457 (Anker) 17-aug-09 1.334.000 10 Annuïteit 3,47% 281.188 138.196 142.992                      - 1 142.992

Min. Fin lening 1458 (Anker) 17-aug-09 1.287.000 40 Annuïteit 4,26% 1.094.197 28.945 1.065.252 900.948 22 30.178

Min. Fin lening 1553 (Anker) 15-dec-09 3.593.393 10 Annuïteit 3,22% 1.107.274 357.458 749.816                      - 2 368.968

Min. Fin lening 1554 (Anker) 10-dec-09 4.169.135 30 Annuïteit 4,04% 3.525.241 95.802 3.429.439 2.889.152 22 99.672

Totaal schulden uit hoofde van leningen 11.530.497 -                     843.398 10.687.099 7.974.716 864.807
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Gesegmenteerde balans per 31 december 2019
na resultaatbestemming

Jeugd en Opvoedhulp

2019 2018

Activa

Vaste activa

1.1 Gebouwen en terreinen 14.012.828 13.404.920

1.3 Inventaris en apparatuur 1.198.754 1.212.019

1.4 Overige materiële vaste activa 1.375.692 1.603.746

1.5 Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op MVA 285.818 1.218.671

1.6 Niet aan bedrijfsvoering dienstbare MVA 1.679.925 2.647.404

Materiële vaste activa 18.553.017 20.086.762

2.3 Vorderingen op groepsmaatschappijen 2.250.000 2.250.000

Financiële vaste activa 2.250.000 2.250.000

Totaal Vaste Activa 20.803.017 22.336.762

Vlottende activa

4.1 Debiteuren algemeen 5.130.737 6.672.910

4.2 Nog te factureren bedragen 20.368.887 19.522.000

4.3 Vooruit ontvangen facturen 205.546 67.224

4.4 Nog te ontvangen bedragen/subsidies 1.926.053 1.809.329

4.5 Vorderingen op groepsmaatschappijen 5.808.882 845.954

4.6 Overige vorderingen 1.511.729 182.393

Vorderingen 34.951.833 29.099.811

5.1 Kasmiddelen 10.585 17.500

5.2 Tegoeden op Bankrekeningen 8.379.104 13.509.255

5.3 Deposito's -                                5.238.344

Liquide middelen 8.389.689 18.765.098

Totaal Vlottende Activa 43.341.522 47.864.909

Totaal Activa 64.144.539 70.201.671

Passiva

Eigen vermogen

6.1 Kapitaal 1.359.887 1.359.887

6.3 Algemene en Overige reserves 31.052.200 22.898.493

6.4 Bestemmingsreserves -                                9.474.334

Totaal eigen vermogen 32.412.087 33.732.714

Voorzieningen

7.1 Reorganisatie 1.048.967 1.176.545

7.2 Jubileumvoorziening 481.803 546.226

7.3 Langdurig zieken 632.391 687.841

7.4 Overige personele voorzieningen 366.558 294.239

Totaal Voorzieningen 2.529.719 2.704.851

Langlopende schulden

8.1 Schulden aan groepsmaatschappijen 9.775.419 10.687.101

Totaal Langlopende schulden 9.775.419 10.687.101
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Kortlopende schulden

9.1 Schulden aan groepsmaatschappijen 46.446 125.592

9.3 Schulden aan kredietinstellingen 864.807 806.913

9.5 Schulden aan Ministerie van Justitie 741.497 721.781

9.8 Crediteuren 1.339.376 1.561.840

9.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.192.231 2.188.111

9.10 Pensioenen 469.654 59.721

9.15 Ontvangen voorschot grote regio 8.288.459 12.000.000

9.17 Reservering vakantiegeld 1.245.704 1.311.883

9.18 Reservering verlof 2.060.162 2.675.301

9.20 Reservering accountantskosten 201.085 230.723

9.21 Overige overlopende passiva 1.977.894 1.395.138

Totaal Kortlopende schulden 19.427.315 23.077.005

Totaal Passiva 64.144.539 70.201.671
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Gesegmenteerde Staat van Baten en Lasten over 2019

Jeugd & Opvoedhulp

2019 2018

Bedrijfsopbrengsten

Opbrengsten zorgprestaties & maatschappelijke ondersteuning

10.2 Opbrengsten Jeugdwet 68.026.614 69.460.161

68.026.614 69.460.161

Subsidies

11.3 Subisidies ten behoeve van huisvesting 3.817.416 3.451.993

11.4 Overige subsidies 1.015.731 1.267.130

4.833.147 4.719.123

Overige bedrijfsopbrengsten

12.1 Opbrengst verhuur 53.499 121.516

12.2 Detachering personeel 222.575 41.204

12.3 Overige 2.720.637 1.358.759

2.996.712 1.521.478

Totaal Bedrijfsopbrengsten 75.856.473 75.700.762

Bedrijfslasten

Personeelslasten

13.1 Lonen en salarissen 31.730.612 35.640.377

13.2 Sociale lasten 5.386.982 5.570.647

13.3 Pensioenlasten 2.794.147 3.130.817

13.5 Dotaties personele voorzieningen -123.100 1.189.297

13.4 Lasten personeel niet in loondienst 3.735.418 8.618.691

13.6 Opleidingskosten 338.981 244.507

13.7 Overige 2.148.070 2.044.355

13.8 Ontvangen vergoedingen -449.484 -589.016

45.561.626 55.849.674

Afschrijvingen

14.2 Afschrijvingen materiële vaste activa 2.471.011 2.338.481

14.3 Doorbelaste afschrijvingskosten -801.827 -                                

14.4 Bijzondere waardevermindering materiële vaste activa 1.152.199 -                                

2.821.383 2.338.481
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Overige lasten

15.1 Huur gebouwen 1.148.279 1.019.601

15.2 Onderhoud 1.299.058 1.812.002

15.3 Belastingen en verzekeringen 254.481 180.745

15.4 Energielasten 1.067.307 889.869

15.5 Schoonmaakkosten 293.653 235.976

15.6 Overige huisvestingslasten 510.996 150.745

15.7 Kantoorlasten 123.919 -173.110

15.8 Automatisering 61.387 2.101.991

15.9 Accountantskosten 186.099 327.596

15.10 Advieskosten 1.187.478 525.693

15.11 Mutatie voorzieningen -                                1.616.643

15.12 Overige beheer & administratie 657.085 458.697

15.14 Verzorgingskosten Jeugdhulp 11.096.197 8.985.738

15.15 Kosten voor leermiddelen 22.030 -                                

15.20 Bijdragen groepsmaatschappij 10.525.349 1.995.859

28.433.318 20.128.045

Totaal Bedrijfslasten 76.816.327 78.316.200

Bedrijfsresultaat -959.854 -2.615.438

6 Financiële baten en lasten

16.1 Financiële baten -64.778 -67.500

16.2 Financiële lasten 425.551 453.577

Totaal Financiële baten en lasten 360.773 386.077

Resultaat boekjaar -1.320.627 -3.001.515

Resultaatbestemming

Het resultaat is als volg verdeeld:

2019 2018

Algemene reserve -1.320.627 -3.942.278

Bestemmingsreserves -                                940.763

-1.320.627 -3.001.515

67



Gesegmenteerde balans per 31 december 2019
na resultaatbestemming

Onderwijs

2019 2018

Activa

Vaste activa

1.1 Gebouwen en terreinen 1.704.610 2.028.185

1.3 Inventaris en apparatuur 214.672 71.265

1.4 Overige materiële vaste activa 817.988 1.133.645

1.5 Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald op MVA -                                -198.053

Materiële vaste activa 2.737.269 3.035.042

Totaal Vaste Activa 2.737.269 3.035.042

Vlottende activa

4.1 Debiteuren algemeen 260.290 360.054

4.2 Nog te factureren bedragen 154.442 -                                

4.3 Vooruit ontvangen facturen 138.752 117.323

4.4 Nog te ontvangen bedragen/subsidies 2.910.851 2.613.693

4.5 Vorderingen op groepsmaatschappijen -                                25.903

4.6 Overige vorderingen -                                -                                

Vorderingen 3.464.335 3.116.973

5.1 Kasmiddelen 4.998 3.526

5.2 Tegoeden op Bankrekeningen 23.666.475 18.942.493

Liquide middelen 23.671.473 18.946.019

Totaal Vlottende Activa 27.135.808 22.062.992

Totaal Activa 29.873.076 25.098.034

Passiva

Eigen vermogen

6.1 Kapitaal 131.823 131.823

6.3 Algemene en Overige reserves 17.798.405 10.815.238

6.4 Bestemmingsreserves -                                8.271.193

Totaal eigen vermogen 17.930.228 19.218.254

Voorzieningen

7.2 Jubileumvoorziening 265.466 319.659

7.3 Langdurig zieken 791.557 455.731

7.4 Overige personele voorzieningen 86.305 15.530

Totaal Voorzieningen 1.143.328 790.920
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Kortlopende schulden

9.1 Schulden aan groepsmaatschappijen 3.337.071 12.068

9.4 Schulden aan OCW 1.293.535 588.592

9.5 Schulden aan Ministerie van Justitie 83.857 128.315

9.8 Crediteuren 721.690 962.740

9.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.234.872 1.215.387

9.10 Pensioenen 369.384 329.551

9.17 Reservering vakantiegeld 901.424 844.411

9.20 Reservering accountantskosten 8.502 71.030

9.21 Overige overlopende passiva 2.849.185 936.764

Totaal Kortlopende schulden 10.799.520 5.088.859

Totaal Passiva 29.873.076 25.098.034
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Gesegmenteerde Staat van Baten en Lasten over 2019

Onderwijs

2019 2018

Bedrijfsopbrengsten

Opbrengsten zorgprestaties & maatschappelijke ondersteuning

10.2 Opbrengsten Jeugdwet 14.656 -                                

14.656 -                                

Subsidies

11.1 Subsidies OCW 36.154.696 34.780.020

11.2 Overige subsidies ten behoeve van onderwijs 2.482.605 2.162.370

11.3 Subisidies ten behoeve van huisvesting 1.034.896 531.719

11.4 Overige subsidies 450.540 143.140

40.122.738 37.617.248

Overige bedrijfsopbrengsten

12.1 Opbrengst verhuur 198.694 -                                

12.2 Detachering personeel 1.125.866 468.206

12.3 Overige 823.450 1.265.437

2.148.011 1.733.643

Totaal Bedrijfsopbrengsten 42.285.404 39.350.891

Bedrijfslasten

Personeelslasten

13.1 Lonen en salarissen 22.187.271 22.005.771

13.2 Sociale lasten 4.141.126 3.944.489

13.3 Pensioenlasten 3.410.832 2.747.349

13.5 Dotaties personele voorzieningen 385.095 9.596

13.4 Lasten personeel niet in loondienst 2.235.149 2.183.002

13.6 Opleidingskosten 368.834 325.350

13.7 Overige 1.179.190 936.468

13.8 Ontvangen vergoedingen -257.832 -231.362

33.649.667 31.920.663

Afschrijvingen

14.2 Afschrijvingen materiële vaste activa 1.042.192 849.046

14.3 Doorbelaste afschrijvingskosten 49.701 -                                

1.091.893 849.046

Overige lasten

15.1 Huur gebouwen 468.468 424.661

15.2 Onderhoud 165.894 401.979

15.3 Belastingen en verzekeringen 104.440 34.739

15.4 Energielasten 360.771 284.258

15.5 Schoonmaakkosten 530.026 456.878

15.6 Overige huisvestingslasten 405.550 224.081

15.7 Kantoorlasten 156.300 1.253.271

15.8 Automatisering 5.380 499.627

15.9 Accountantskosten -37.838 135.409

15.10 Advieskosten 309.136 422.845

15.12 Overige beheer & administratie 92.205 -15.428

15.14 Verzorgingskosten Jeugdhulp 562.696 -                                

15.15 Kosten voor leermiddelen 1.191.046 1.116.571

15.20 Bijdragen groepsmaatschappij 4.510.864 -                                

8.824.939 5.238.892

Totaal Bedrijfslasten 43.566.499 38.008.600

Bedrijfsresultaat -1.281.094 1.342.291
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6 Financiële baten en lasten

16.1 Financiële baten -                                -12

16.2 Financiële lasten 6.932 5.738

Totaal Financiële baten en lasten 6.932 5.726

Resultaat boekjaar -1.288.026 1.336.565

Resultaatbestemming

Het resultaat is als volg verdeeld:

2019 2018

Algemene reserve -1.288.026 1.564.148

Bestemmingsreserves -                                -227.583
-1.288.026 1.336.565
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Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2019

10 Opbrengsten zorgprestaties & maatschappelijke ondersteuning

2019 2018

10.2 Opbrengsten Jeugdwet (open jeugdzorg) 32.713.460       39.033.161       

10.2 Opbrengsten hoogspecialistische/GGZ (gesloten jeugdzorg) 35.327.810       30.427.000       

Totaal 68.041.270 69.460.161

Toelichting

11 Subsidies

2019 2018

11.1 Subsidies OCW 36.154.696 34.780.020

11.2 Overige subsidies ten behoeve van onderwijs 2.482.605 2.162.370

11.3 Subisidies ten behoeve van huisvesting 4.852.312 3.983.711

11.4 Overige subsidies 1.466.271 1.410.270

Totaal 44.955.885 42.336.371

Toelichting

Subisidies ten behoeve van huisvesting

Overige subsidies ten behoeve van onderwijs

De jeugdzorg middelen zijn aan de budgetten van de gemeenten toegevoegd. Zij hebben zich in jeugdzorgregio's georganiseerd. 

Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs is actief in meerdere regio's en heeft, indien nodig, contracten afgesloten.

Subsidies OCW

De subsidies ten behoeve van huisvesting heeft betrekking op de huisvestingsvergoeding VWS voor de locaties die gesloten 

jeugdzorg hebben. Dit deel gaat pas op een later stadium over naar de gemeenten omdat het ministerie van VWS eerst de 

verstrekte vergoedingen egaliseert voor de verschillende zorginstellingen. In 2019 is stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal 

Onderwijs gestart met een nieuwe locatie Antonius.

Verder worden vanuit gemeenten middelen ontvangen voor onder meer klokurenvergoeding, eerste inrichting en 

huurvergoeding.

Opbrengsten Jeugdwet

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

aanhoudende variatie in (manier van) zorgdeclaratie zorgt voor een administratieve druk op de facturatie- en 

verantwoordingsprocessen. Met het project i-sociaal domein (vanuit de VNG) wordt getracht het proces aan beide kanten 

efficiënter in te richten.

Met krimpende budgetten proberen de gemeenten en stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs transformatie te 

organiseren en te implementeren. Dit zorgt voor extra druk op de huidige voorzieningen (door een niet altijd gewijzigde vraag) 

alsmede de nodige voorinvesteringen in nieuwe vormen van zorg.

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

verzorgen derhalve de financiering. De groeimiddelen zijn gekoppeld aan het kijkglas 3, die door het ministerie van OCW wordt 

onderhouden en wordt gevuld door de schoolbesturen. Niet alle samenwerkingsverbanden volgen het advies van de PO- en VO 

raad inzake de bekostiging van de groeimiddelen. Zij vergoeden enkel de wetmatige vergoeding (basis en ondersteuning 

personeel) en niet andere componenten (basis en ondersteuning materieel). In 2019 is een groot deel opgeschoond vanuit de 

balans.

Inzake de rijkssubsidies OCW zijn in 2019 extra structurele subsidie voor het Primair Onderwijs toegekend die in 2020 ingezet 

dienen te worden. Eind 2019 is namelijk een nieuwe CAO Primair Onderwijs tot stand gekomen die gebruik maakt van de 

aangepaste en verhoogde subsidies 2019.

72



12 Overige bedrijfsopbrengsten

2019 2018

12.1 Opbrengst verhuur 252.194 121.516

12.2 Detachering personeel 1.348.441 509.410

12.3 Overige 3.544.087 2.624.195

Totaal 5.144.722 3.255.121

Toelichting

13 Personeelslasten

2019 2018

Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten

13.1 Lonen en salarissen 53.917.883 57.489.100

13.2 Sociale lasten 9.528.109 9.672.184

13.3 Pensioenlasten 6.204.979 5.878.165

69.650.971 73.039.449

Overige personele lasten

13.5 Dotaties personele voorzieningen 261.995 1.198.892

13.4 Lasten personeel niet in loondienst 5.970.567 10.801.694

13.6 Opleidingskosten 707.815 569.857

13.7 Overige 3.327.260 2.996.825

10.267.637 15.567.268

13.8 Ontvangen vergoedingen -707.316 -820.378

Totaal 79.211.293 87.786.339

Aantal FTE 

2019 2018

Gemiddeld Gemiddeld

Jeugd & Opvoedhulp 684 778

Onderwijs 447 420
Totaal 1.131 1.197

Toelichting

Overige

Dit betreft vooral medegebruik van schoollokalen door externen. De toename komt door een tussentijdse overname van een 

SBO school in 2018 die een deel van hun huisvesting aan andere onderwijsinstellingen verhuurd.

Detachering personeel

Voor Educe wordt specialisme ingezet op andere scholen. Zij hebben in 2019 meer opdrachten gedaan. Daarnaast is er inzet 

gepleegd voor de crisisgroep op Rijnhove (onderaannemerschap).

Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten

Opbrengst verhuur

In 2019 zijn er meer opbrengsten gerealiseerd inzake GO! en 1op1 begeleiding op een tweetal locaties.

Met ingang van 2019 zijn medewerkers van de ondersteunende diensten overgestapt naar stichting Service Centrum iHUB. Dit 

heeft tot gevolg dat deze post lager uitvalt dan het vorige boekjaar. Deze medewerkers worden door stichting Service Centrum 

iHUB betaald en via een verdeelsleutel vanuit stichting Service Centrum iHUB doorbelast aan de werkmaatschappijen van de 

iHUB alliantie. Deze laatste post is terug te vinden onder de overige lasten, categorie 15.20.

Overige subsidies

De overige subsidies omvat vooral ESF subsidies die zowel in het onderwijs als in zorg worden ingezet. Het gaat veelal om de 

arbeidstoeleiding van leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs. Het duurt redelijk lang voordat duidelijk is wat er geldelijk 

is gerealiseerd op dit vlak.
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14 Afschrijvingen

2019 2018

14.2 Afschrijvingen materiële vaste activa 3.513.203 3.187.526

14.3 Doorbelaste afschrijvingskosten -752.126

14.4 Bijzondere waardevermindering materiële vaste activa 1.152.199

Totaal 3.913.276 3.187.526

Toelichting

15 Overige lasten

2019 2018

Huisvesting

15.1 Huur gebouwen 1.616.748 1.444.263

15.2 Onderhoud 1.464.952 2.207.460

15.3 Belastingen en verzekeringen 358.921 215.484

15.4 Energielasten 1.428.078 1.174.127

15.5 Schoonmaakkosten 823.679 692.855

15.6 Overige huisvestingslasten 916.546 381.143

6.608.924 6.115.332

Beheer & Administratie

15.7 Kantoorlasten 280.219 667.877

15.8 Automatisering 66.767 2.594.127

15.9 Accountantskosten 148.261 463.005

15.10 Advieskosten 1.496.614 948.538

15.11 Mutatie voorzieningen -185.490 1.444.431

15.12 Overige beheer & administratie 934.780 1.019.456

2.741.151 7.137.434

De afschrijvingen zijn in 2019 toegenomen door onder meer de verhuizing van Hestia van Rotterdam naar Alphen (van een 

huurpand naar een eigen pand), de start van de locatie Antonius en de ingebruikneming van S2C Laakhaven en het service 

centrum.

In verband met de vorming van stichting Service Centrum iHUB in 2019 zijn de activiteiten van de ondersteunende diensten 

verplaatst van stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs naar stichting Service Centrum iHUB. Als gevolg hiervan zijn de 

afschrijvingslasten van een deel van de materiële vaste activa doorbelast aan stichting Service Centrum iHUB.

In de jaarrekening 2019 is een waardevermindering doorgevoerd voor de locatie Oostvoorne, omdat met de huidige inzichten de 

directe opbrengstwaarde lager ligt dan de huidige boekwaarde. Derhalve is de huidige boekwaarde met ca € 1,2 mln naar 

beneden toe bijgesteld tot het niveau van de verwachte opbrengstwaarde.

Overige personele lasten

Door het investeren in het personeel is er in 2019 ook afscheid genomen van medewerkers die de ontwikkelingen van de 

organisatie en hun eigen ambitie niet meer verenigd zagen. Er hebben dan ook meerdere outplacement trajecten gelopen om 

hen aan een passende functie buiten de organisatie te helpen.

Voor het behouden van personeel wordt er meer en meer geïnvesteerd in opleidingen.

Personeel niet in loondienst is in 2019 fors afgenomen dankzij niet aflatende inspanningen om eigen personeel te werven en te 

behouden. Desondanks is dat niet overal gelukt en is dat op sommige locaties zelfs fors toegenomen.

De reservering m.b.t. de vakantiedagen is afgenomen t.o.v. 2018. Dit wordt veroorzaakt door aanpassing van het 

berekeningselement opslag sociale lasten (lager). Daarnaast was in het vakantiegeld de ondersteunende medewerkers 

inbegrepen die per 1-1-2019 zijn overgegaan naar stichting Service Centrum iHUB.

De reorganisatie voorziening voor het in 2019 gestarte Service Centrum die vorig boekjaar is gevormd, is in 2019 geheel 

vrijgevallen doordat er geen gebruik gemaakt is van de gestelde faciliteit. In 2019 is besloten tot herstructurering van de top van 

stichting iHUB en zijn werkmaatschappijen waaronder stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal onderwijs. Daarvoor is een 

voorziening gevormd.

In 2019 heeft nieuwe wetgeving (Wet Arbeidsmarkt in Balans) ertoe geleid dat er voor de tijdelijke contracten die in 2020 niet 

meer verlengd gaan worden door de werkgever transitievergoeding zal moeten worden toegekend. Hiervoor is in 2019 een 

bedrag voorzien.
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Verzorging & leermiddelen

15.14 Verzorgingskosten Jeugdhulp 11.118.227 8.985.739

15.15 Kosten voor leermiddelen 1.753.743 1.116.571

12.871.970 10.102.310

15.20 Bijdragen groepsmaatschappij 15.036.212 1.995.859

Totaal 37.258.257 25.350.935

Toelichting

16 Financiële baten en lasten

2019 2018

16.1 Financiële baten 64.778 67.512

16.2 Financiële lasten -432.483 -459.314

Totaal -367.705 -391.802

Toelichting

Realisatie van bankrente is door het lage rentepercentage (veelal 0%) minimaal. Een groot deel is afkomstig van de iHUB lening. 

Rentelasten leningen verlopen volgens de afgesproken aflossingstermijn en interest. Zie hiervoor verder het detailoverzicht 

leningen.

Bij huisvesting heeft stichting Horizon Jeugd en Speciaal Onderwijs veelal te maken met achterstallig onderhoud op meerdere 

vlakken. Tevens zijn er verhuizingen (Hestia en BeO) geweest en is er een nieuwe locatie geopend. Dit leidt er toe dat de 

huisvestingslasten zijn gestegen.

Huisvesting

Bijdragen groepsmaatschappijen

In 2019 is stichting Service Centrum iHUB gestart en heeft de taken van de werkmaatschappijen overgenomen qua 

ondersteunende diensten. Onder de bijdrage groepsmaatschappijen zijn de kosten hiervan opgenomen. Te denken hierbij valt 

aan kosten voor Raad van Bestuur, het centrale ICT beheer, de kosten van de diverse administraties, HR, facilitaire 

ondersteuning e.d.. Om de dienstverlening voor en naar de werkmaatschappijen waaronder die voor stichting Horizon Jeugdzorg 

en Speciaal Onderwijs / Stichting Altra / Opvoedpoli BV te verbeteren, zijn diverse investeringen gedaan die hierin zijn begrepen.

Beheer en administratie

Verzorging en leermiddelen

De verzorging en leermiddelen zijn hoger doordat er is geïnvesteerd in digitale lesmethoden en meer activiteiten met de 

leerlingen zijn gedaan. Tevens is er een nieuwe locatie in jeugdzorg geopend.

Deze post is lager dan 2018 en dat komt omdat er verschillende budgetten die centraal in de werkmaatschappij stichting Horizon 

Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs waren zijn overgegaan naar het nieuwe service centrum.

Advieskosten daarentegen is toegenomen en dat heeft te maken met nagekomen en verwachte kosten vanuit de samenwerking 

GO!.
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WNT-verantwoording 2019 Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs

1. Bezoldiging topfunctionarissen 

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking 

Gegevens 2019

bedragen x € 1 J.J. du Prie K. Schotel-v.d. Veer M.E. van Leeuwen

Functiegegevens5 Voorzitter / Bestuurder 

iHUB
Bestuurder Bestuurder

Aanvang6 en einde functievervulling in 

2019
01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor 

in fte)7                                 1,000                                1,000                                1,000 

Dienstbetrekking?8 ja ja ja

Bezoldiging9

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen
 €                 179.857,66  €                 156.822,74  €                 155.792,88 

Beloningen betaalbaar op termijn  €                    12.528,63  €                    12.457,23  €                    20.455,56 

Bezoldiging  €                 192.386,29  €                 169.279,97  €                 176.248,44 

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum10  €                 194.000,00  €                 194.000,00  €                 194.000,00 

Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag11 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Reden waarom de overschrijding al dan 

niet is toegestaan12 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling13 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Gegevens 201814

bedragen x € 1 J.J. du Prie K. Schotel-v.d. Veer M.E. van Leeuwen

Functiegegevens5 Voorzitter / Bestuurder 

iHUB
Bestuurder Bestuurder

Aanvang6 en einde functievervulling in 

2018
01/01-31/12 01/01-31/12 01/01-31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor 

in fte)7                                1,000                                1,000                                1,000 

Dienstbetrekking?8 ja ja ja

Bezoldiging9

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen
 €                 173.557,35  €                 153.066,87  €                 152.646,71 

Beloningen betaalbaar op termijn  €                    12.408,38  €                    12.325,10  €                    18.802,80 

Bezoldiging  €                 185.965,73  €                 165.391,97  €                 171.449,51 

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum10  €                 189.000,00  €                 189.000,00  €                 189.000,00 

De WNT is van toepassing op Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs. Het voor Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs 

toepasselijke bezoldingingsmaximum is in 2019 € 194.000, zijnde klasse V met 13 punten op basis van de regeling Zorg - en Jeugdhulp. Dit 

geldt naar rato van de duur en omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 

januari 2016 een afwijkende normering. Voor de Raad van Toezicht gelden de maxima van 15% van € 194.000 voor de voorzitter en 10% van 

€ 194.000 voor de overige leden.

De binnen onze organisatie geïdentificeerde leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking hebben geen dienstbetrekking bij 

meerdere WNT-plichtige instelling(en) als leidinggevende topfunctionaris (die zijn aangegaan met ingang van 1 januari 2019).
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1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12 1 

bedragen x € 1 J. ten Dam

Functiegegevens3 Lid Raad van Bestuur

Kalenderjaar4 2019 2018 2019 2018

Periode functievervulling in het 

kalenderjaar (aanvang – einde)
01/01 – 31/10 01/10 – 31/12 nvt

Aantal kalendermaanden functievervulling 

in het kalenderjaar 5 10 0 3 0

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum

Maximum uurtarief in het kalenderjaar6 € 187 € 182 € 187 € 182

Maxima op basis van de normbedragen 

per maand7  €                 233.800,00 nvt  €                    77.700,00 nvt

nvt

Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)

Werkelijk uurtarief lager dan het 

maximum uurtarief?9 Ja Ja

Bezoldiging in de betreffende periode  €                    94.380,39  €                                  -    €                    32.986,45  €                                  -   

Bezoldiging gehele periode 

kalendermaand 1 t/m 12
 €                    32.986,45 

Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag11 N.v.t. 

Reden waarom de overschrijding al dan 

niet is toegestaan12 N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling13 N.v.tN.v.t

M. van der Vorst

Interim Bestuurder SC iHUB

Individueel toepasselijke maximum gehele 

periode kalendermaand 1 t/m 128 € 117.249

94.380,39€                                                                 

€ 53.108

N.v.t. 

N.v.t. 
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen 

Gegevens 2019

bedragen x € 1 R.R.A. te Loo P. Laseur J. Kweekel

Functiegegevens2 Voorzitter Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 

2019
01/01-31/12 01/01-31/12 01/01-31/12

Bezoldiging

Bezoldiging3  €                    14.276,00  €                      9.517,00  €                      9.565,00 

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum4  €                    29.100,00  €                    19.400,00  €                    19.400,00 

Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag5 N.v.t. N.v.t N.v.t. 

Reden waarom de overschrijding al dan 

niet is toegestaan6 N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2018

bedragen x € 1 R.R.A. te Loo P. Laseur J. Kweekel

Functiegegevens2 Voorzitter Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 

2018
07/11-31/12 01/01-31/12 01/01-31/12

Bezoldiging

Bezoldiging3  €                      2.177,95  €                    14.648,76  €                    16.170,45 

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum4  €                      4.271,92  €                    18.900,00  €                    18.900,00 

Gegevens 2019

bedragen x € 1 J.W.C. Voerman H. Moukaddim

Functiegegevens2 Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 

2019
01/01-31/12 15/05-31/12

Bezoldiging

Bezoldiging3  €                      9.566,00  €                      6.000,00 

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum4  €                    19.400,00  €                    12.277,81 

Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag5 N.v.t. N.v.t. 

Reden waarom de overschrijding al dan 

niet is toegestaan6 N.v.t. N.v.t. 

Gegevens 2018

bedragen x € 1 J.W.C. Voerman H. Moukaddim

Functiegegevens2 Lid

Aanvang en einde functievervulling in 

2018
07/11-31/12 N.v.t.

Bezoldiging

Bezoldiging3  €                      2.177,95  €                                  -   

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum4  €                      2.847,95 

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling7 N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling7 N.v.t. N.v.t. 
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Honoraria Accountant

2019 2018

Controle jaarrekening 201.085            172.984            

Andere controle opdrachten 148.261            40.488              

Fiscale adviesdiensten -                         -                         

Andere niet-controle diensten -                         -                         

Totaal 349.346            213.472            

Er werden in 2019 verder geen adviesdiensten afgenomen bij EY.

Vaststelling en goedkeuring jaarverslag

Gebeurtenissen naar balansdatum

Ondertekening door Bestuurders en Toezichthouders

Bestuurders Toezichthouders

W.G. W.G

J.J. du Prie, namens Stichting iHUB R.R.A. te Loo

W.G. W.G.

J. ten Dam, namens Stichting iHUB P. Laseur

W.G. W.G.

M.E. van Leeuwen J. Kweekel

W.G.

J.W.C. Voerman

W.G.

H. Moukaddim

De volgende honoraria van EY zijn ten laste gebracht van Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs, een 

en ander zoals bedoeld in artikel 2:382a lid 1 en 2 BW.

De Coronacrisis die begin 2020 Nederland heeft aangedaan, raakt ook Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal 

Onderwijs. 

Door het Rijk en de VNG zijn afspraken gemaakt die ervoor moeten zorgen dat de financiering van de omzet 

onverminderd plaatsvindt en dat acute liquiditeitsproblemen voorkomen worden. Doel is dat de gevolgen van 

de Coronacrisis voor de financiële positie van Zorgaanbieders geneutraliseerd worden. 

De verwachting is dan ook dat, op basis van de gemaakte afspraken inclusief de verdere uitwerking hiervan, de 

Coronacrisis geen effect heeft op de Balans en Staat van Baten en Lasten over 2019 en de continuïteit in de 

toekomst van de Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs. 

De Raad van Bestuur heeft de jaarverslag 2019 vastgesteld in de vergadering van 27 mei 2020.

Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs hanteert de methode dat de totale honoraria voor het 

onderzoek van de jaarrekening gebaseerd op de totale honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening over 

het boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, verantwoord wordt, ongeacht of de werkzaamheden 

door de externe accountant en de accountants organisatie reeds gedurende dat boekjaar zijn verricht.

De Raad van Toezicht heeft de jaarverslag 2019 goedgekeurd in de vergadering van 22 juni 2020.
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Overige gegevens

Statutaire bepalingen resultaatbestemming

Controleverklaring

Er zijn geen statutaire reserves.

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
Aan: de raad van bestuur en de raad van toezicht van Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs  

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen 
jaarrekening 2019 
Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2019 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 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de Regeling 

verslaggeving WTZi (RvW); 

• zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2019 in 

alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de 

in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 

Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019. 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

• de balans per 31 december 2019; 

• de resultatenrekening over 2019; 

• de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 

andere toelichtingen. 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden, het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2019 en het 

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn 

beschreven in de sectie Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening. 

 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs zoals vereist in de 

Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor 

de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de 

Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 

oordeel. 

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld 

in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd.   
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Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrij ding 

door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende 

topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist 

en volledig is. 

Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van de klassenindeling bezoldigingsmaximum 

2015/2014 

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij het bezoldigingsmaximum  

WNT 2015/2014 zoals bepaald en verantwoord door Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs 

als uitgangspunt gehanteerd voor onze controle en hebben wij geen werkzaamheden verricht op de 

totstandkoming van dit bezoldigingsmaximum 2015/2014. 

 

Benadrukking van onzekerheid omtrent Corona 

De ontwikkelingen rondom het Corona (Covid-19) virus hebben grote invloed op de gezondheid van 

mensen en onze samenleving en daarbij ook op de operationele en financiële prestaties van organisaties 

en de beoordeling van de mogelijkheid om de continuïteit te handhaven. De jaarrekening en onze 

controleverklaring daarbij zijn gebaseerd op de condities op het moment dat deze zijn opgemaakt. De 

situatie kan voortdurend wijzigen en leidt inherent tot onzekerheid. Ook Stichting Horizon Jeugdzorg en 

Onderwijs wordt met deze onzekerheid geconfronteerd, die is uiteengezet in het bestuursverslag onder 

paragraaf 3.2, de toelichting op de jaarrekening onder de gebeurtenissen na balansdatum. Wij vestigen 

de aandacht op deze uiteenzettingen. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid. 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere 
informatie 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 

bestaat uit:  

• het bestuursverslag (hoofdstuk 1 tot en met 7); 

• de overige gegevens. 

 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:  

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 

• alle informatie bevat die op grond van de RvW, de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en  

paragraaf 2.2.2. Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019 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 de RvW, de Regeling 

jaarverslaggeving onderwijs, paragraaf 2.2.2 Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol 

2019 en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 

controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

 

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder de 

overige gegevens in overeenstemming met de RvW, de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de 

overige OCW wet- en regelgeving.  
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Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot 
de jaarrekening 
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 

overeenstemming met de RvW. In dit kader is de raad van bestuur tevens verantwoordelijk voor een 

zodanige interne beheersing die de raad van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de 

jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de raad van bestuur afwegen of de organisatie in staat is om 

haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet 

het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de 

raad van bestuur het voornemen heeft om de organisatie te liquideren of de activiteiten te beëindigen of 

als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden 

waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in continuïteit kan 

voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

 

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 

verslaggeving van de organisatie. 

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 wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.  

 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 

worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 

beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt 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 2019, het Controleprotocol WNT 2019, ethische voorschriften 

en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:  

• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 

bevat als gevolg van fouten of fraude, 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 fouten. Bij fraude 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;  
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• 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 uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van 

de organisatie; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het 

evalueren van de redelijkheid van schattingen door de raad van bestuur en de toelichtingen die 

daarover in de jaarrekening staan; 

• het vaststellen dat de door de raad van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 

aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er 

gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie 

haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van 

materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de 

relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten 

wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle -informatie die 

verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of 

omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een organisatie haar continuïteit niet langer kan 

handhaven; 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 

toelichtingen;  

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 

gebeurtenissen. 

 

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. 

 

 

Utrecht, 29 juni 2020 

 

 

Ernst & Young Accountants LLP 

 

 

w.g. M.A. Brandhorst MSc RA 

 

 

 

 

 



Print VERBONDEN PARTIJEN (Model E)

Naam Juridische vorm Statutaire zetel
Eigen vermogen 31-

12-2019
Resultaat jaar 2019 Art 2:403 BW Deelname Consolidatie

EUR EUR

1 Stichting Horizon at Work* Stichting Rotterdam 45.443€                        -€                              Nee 0% Nee

2 Stichting Gereformeerd Burgerweeshuis Stichting Rotterdam 10.064.712€               -738.900€                    Nee 0% Nee

3 Stichting Steunfonds De Dreef Stichting Heerde 186.447€                     -140.378€                    Nee 0% Nee

4 Opvoedpoli B.V. B.V. Amsterdam -1.626.443€                1.259.591€                  Nee 99,74% Nee

5 Stichting iHUB Stichting Amsterdam -€                              -€                              Nee 0% Nee

6 Stichting Servicecentrum iHUB Stichting Rotterdam -€                              -€                              Nee 0% Nee

7 Stichting De Nieuwe Kans Stichting Rotterdam 938.464€                     466.721€                     Nee 0% Nee

8 Stichting Altra Stichting Amsterdam 6.799.323€                  -734.687€                    Nee 0% Nee

9 Vereniging GO! voor jeugd Vereniging Alphen aan den Rijn -€                              -€                              Nee 0% Nee

Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs, heeft in 2019 de volgende zaken inzake verbonden partijen verwerkt:

1 Stichting Horizon at Work is een volle dochter van stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs. De stichting Horizon at Work is van te verwaarlozen

omvang en is derhalve niet geconsolideerd met de jaarrekening van stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs.

2 De stichting Gereformeerd Burgerweeshuis te Rotterdam maakt geen deel uit van de stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs. Zij zijn een vriendenstichting

van de stichting.

Er worden jaarlijks projectbijdragen aangevraagd bij deze stichting. Alle openstaande toegekende, maar nog niet betaalde verzoeken staan onder de debiteuren

vermeld.

3 Stichting Steunfonds De Dreef maakt geen deel van de moederstichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs. De bestuursleden waren allen lid van de Raad van Toezicht

van de moederstichting en hebben derhalve 'power of control' op de onderhavige stichting. Door de te verwaarlozen omvang van Stichting Steunfonds De Dreef is afgezien

van consolidatie.

4 In de Opvoedpoli B.V. heeft stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs aandelen. Naast stichting iHUB en een andere aandeelhouder heeft stichting Horizon Jeugdzorg

en Speciaal Onderwijs bijna 100% van de aandelen Opvoedpoli B.V. in haar bezit. Vrijwel de volledige winst- en stemrecht zijn bij stichting iHUB (85,3% winstrecht

en 99,96% stemrecht). Radar Groep B.V. is de andere aandeelhouder met 14,7% winstrecht en 0,04% stemrecht.

5 Stichting iHUB is de moederstichting van stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs. Stichting iHUB heeft de zeggenschap over de laatstgenoemde

genoemde stichting. In stichting iHUB zit de besturenraad onder voorzitterschap van de bestuurder van de topstichting. De bestuurders van de dochterstichtingen,

waaronder stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs, nemen deel aan de besturenraad.

6

7 Stichting De Nieuwe Kans is een stichting die onder de moederstichting iHUB actief is. Deze stichting heeft in 2019 geen financiële verbintenis met stichting

Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs.

Van de verbonden partijen is op dit moment niet alle bestuursverslag / jaarrekening 2019 beschikbaar /  vastgesteld. Hierdoor kan niet worden aangegeven wat het eigen vermogen per ultimo 2019 is alsmede 

welk resultaat in 2019 is gerealiseerd. Daarvoor in de plaats staan de cijfers vanuit 2018 (vet gedrukt). Bij Stichting Horizon at Work vinden sinds 2017 geen activiteiten meer plaats en zijn de cijfers gebaseerd 

op ultimo 2016.

Stichting Servicecentrum iHUB is eind 2015 opgericht en fungeert sinds 1 januari 2019 als Servicecentrum waar vandaan voor alle bij stichting iHUB aangesloten instellingen, en dus ook voor stichting 

Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs activiteiten voor ondersteunende diensten worden uitgevoerd. Stichting iHUB heeft de zeggenschap over stichting Servicecentrum iHUB. In stichting iHUB zit de 

besturenraad onder voorzitterschap van de bestuurder van de topstichting. De bestuurders van de dochterstichtingen, waaronder stichting Servicecentrum iHUB, nemen deel aan de besturenraad.
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8 Stichting Altra is een stichting die onder de moederstichting iHUB actief is. Deze stichting heeft in 2019 geen financiële verbintenis met stichting

9

Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs.

Vereniging GO! voor jeugd bestaat uit een coalitie van 8 moederorganisaties: stichting Cardea Jeugdzorg, stichting Curium, Academisch Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, stichting Gemiva-SVG Groep, 

stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs, stichting Ipse de Bruggen, stichting Kwadraad, Opvoedpoli B.V. en Prodeba B.V.. In opdracht van de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem 

biedt Vereniging GO! voor Jeugd jeugdhulp aan kinderen, jongeren en hun ouders en netwerk. Stichting Horizon Jeugd en Speciaal Onderwijs is lid van de vereniging en neemt deel aan het bestuur samen met 

de overige 7 verenigingsleden.
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VERANTWOORDING SUBSIDIES OCW (Model G)

G1b. Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule

Uitgebreid gespecificeerd

Omschrijving

Kenmerk datum

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Zij-instroom Gelinckschool 728639954 19-12-2017 20.000                20.000                7.307                  12.693                12.693                -                    ja
Subsidieregeling teambeurs primair onderwijs (2018 

en 2019). Team18039 26-11-2018 75.201                37.600                37.600                37.600                13.787                61.414             nee

Zij-instroom Gelinckschool 909939982 20-6-2019 20.000                -                      20.000                8.349                  11.651             nee

Zij-instroom Mr Schats 925939986 19-12-2019 20.000                -                      20.000                8.349                  11.651             nee

Lasten in 

verslagjaar

Vrijval niet 

besteed in 

verslagjaar

Stand ultimo 

verslagjaar

Prestatie 

afgerond?
Toewijzing Bedrag van de 

toewijzing

Ontvangen t/m 

vorig verslagjaar

Lasten t/m vorig 

verslagjaar

Stand begin 

verslagjaar

Ontvangen in 

verslagjaar
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