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Voorwoord 

 

Wij kijken terug op een jaar waarin wij samen met de inwoners, de gemeente en 

(vrijwilligers-) organisaties successen hebben behaald op het gebied van preventie, 

samenlevingsopbouw en jongerenwerk in Heerenveen. Vol energie werden kansen benut 

en werden er vele initiatieven ondersteund. De omvang en breedte van onze activiteiten 

maakt dat wij niet al onze inzet tot in detail met u kunnen delen, toch menen wij met dit 

verslag een goede indruk te geven van het effect van het Welzijnswerk in de gemeente 

Heerenveen. Wij delen met u onze (financiële-) resultaten en laten u zien dat een relatief 

kleine inzet en ondersteuning van grote betekenis kunnen zijn voor de Heerenveense 

samenleving.   

2016 was het jaar waarin Caleidoscoop zich ten doel stelde om nog dichter bij de 

samenleving te zijn en haar activiteiten in alle woonservicezones aan te bieden. De 

beweging van centraal naar decentraal is ingezet. Medewerkers van Caleidoscoop hebben 

samen met inwoners uit buurten, wijken, dorpen, vrijwilligers en ketenpartners flexibele 

teams gevormd om aan te sluiten op de vraag die zich voordeed. Door met een aantal 

kernpartners netwerkteams te vormen wordt Caleidoscoop nog zichtbaarder in alle 

woonservicezones. 

In het jaarverslag 2015 schreef mijn voorganger over onze ‘worsteling’ hoe wij u het best 

inzicht kunnen geven in de effecten van ons werk. Hoe voorkomen wij dat aantallen 

bezoeken de norm wordt in plaats van de kwaliteit van het leven in de gemeente 

Heerenveen. Hoe maken wij dit meetbaar? In 2016 zijn wij in gesprek gegaan met 

inwoners, de gemeente en collega’s over de wijze waarop zij geïnformeerd willen worden 

over onze resultaten. Naast de formele verantwoording in het jaarverslag en de subsidie 

vaststellingsverzoeken voor de gemeente Heerenveen, heeft dit geresulteerd in ons doel 

voor 2017 om ons zelf te trainen in ‘Story Telling’. Door ons verhaal te vertellen kunnen 

wij het effect van ons werk zichtbaar maken. Deze wijze van verantwoording sluit goed 

aan bij het in december 2016 vastgestelde kwaliteitslabel van Sociaal Werk Nederland. In 

de komende jaren blijven wij ons doorontwikkelen en werken wij toe naar het behalen 

van het kwaliteitscertificaat.  

De resultaten uit 2016 stimuleren ons om met net zo veel energie en betrokkenheid, ook 

in 2017, stappen te zetten, aan te blijven sluiten op de ontwikkelingen in de 

Heerenveense samenleving en deze verder te ontwikkelen. Wij komen u ook dan graag 

weer tegen.  

Namens het team van Stichting Caleidoscoop, 

 

Harald de Kluizenaar 

Directeur-bestuurder 
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I Algemene Informatie 

 

Naam verslag leggende 

Organisatie 

Stichting Caleidoscoop 

Adres, Postcode, Plaats  Weegbree 72, 8446 SC Heerenveen 

Contactgegevens Telefoon          0513 629 090 

E-Mail              info@caleidoscoopheerenveen.nl 

KVK 

BTW 

ANBI | RSIN-nummer 

41002699 

008213057 

008213057 

Internet  www.caleidoscoopheerenveen.nl  

 

Stichting Caleidoscoop is dé welzijnsorganisatie in de gemeente Heerenveen.  

De activiteiten van Caleidoscoop worden gesubsidieerd door de gemeente Heerenveen. 

De relatie tussen de gemeente Heerenveen en stichting Caleidoscoop kent een lange 

traditie en is goed. Juist de goede samenwerking maakt dat het welzijnswerk steeds kan 

worden afgestemd op de vraag uit de samenleving en het beleid van de gemeente. Door 

deze directe afstemming verandert stichting Caleidoscoop mee met de samenleving, is zij 

voor de gemeente een belangrijke informatiebron over bewegingen en ontwikkelingen in 

de samenleving en kan de gemeente haar (regie-)rol vervullen.   

Stichting Caleidoscoop verzorgt het welzijnswerk in de gemeente Heerenveen en werkt 

hierin samen met de inwoners, vrijwilligers(organisaties), de gemeente en andere 

partijen, waardoor de inzet volledig is afgestemd op de lokale vraag. Wij kennen de 

inwoners van buurten, wijken en dorpen en werken samen aan vragen die zich voordoen. 

Dit doen wij door de inwoners te ondersteunen in het vinden van antwoorden, hen te 

adviseren, activiteiten te ontwikkelen en indien nodig tijdelijk mee te doen. Ons werk is 

er steeds op gericht om het initiatief en de uitvoering bij de inwoners en vrijwilligers te 

laten. Op deze wijze zorgen wij dat er ontwikkeling is in plaats van te zorgen voor deze 

ontwikkeling. De kracht van deze aanpak is dat de duurzaamheid toeneemt, terwijl de 

kosten beheersbaar blijven.  

Onze aanpak vraagt om goed opgeleide en ervaren professionals. Ons team bestaat dan 

ook uit geschoolde welzijnswerkers en jongerenwerkers. In december 2016 heeft de 

sector welzijn samen met Sociaalwerk Nederland het kwaliteitslabel vastgesteld. In 2016 

heeft Caleidoscoop al haar sociaal werkers geregistreerd in het beroepenregister. 

Caleidoscoop onderschrijft de normen en zal zich de komende jaren richten op 

certificering. Deze stap zal de kwaliteit van ons werk en team ondersteunen en 

bevestigen. 

De activiteiten van Caleidoscoop worden uitgevoerd binnen de juridische structuur van 

een stichting. Met deze structuur is geborgd dat het exploitatieresultaat van de 

activiteiten beschikbaar blijft voor de doelstelling van de stichting.  

http://www.caleidoscoopheerenveen.nl/
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Het exploitatieresultaat wordt deels toegevoegd aan de algemene reserves, deels aan 

bestemmingsreserves. Zie pagina 8 financieel resultaat 2016. Om trouw te blijven aan de 

statutair vastgestelde doelen voldoet de stichting aan de governance-eisen en de eisen 

die worden gesteld aan goed bestuur. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op 

de stichting.  

De juridische structuur wordt doorgezet in de organisatiestructuur. Ook hier is sprake 

van integraliteit. Caleidoscoop is een kleine organisatie, de structuur is “plat” en 

eenvoudig. Om de professionals op de werkvloer goed te faciliteren in de uitvoering van 

hun werk vormen de directeur–bestuurder en de manager Caleidoscoop samen het 

managementteam. Zij worden hierbij ondersteund door de medewerkers bedrijfsvoering.  

Samen scheppen wij de voorwaarden voor de uitvoering van het welzijnswerk. De 

beperkte overhead maakt dat werkzaamheden gezamenlijk worden opgepakt. Terwijl er 

een duidelijke taak- en rolverdeling is, is iedere betrokkene zich bewust van deze 

gezamenlijke verantwoordelijkheid. De cultuur is dan ook gericht op deze samenwerking 

in plaats van stringent hiërarchisch.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raad van Toezicht 

Directeur-bestuurder 

Personeels-

vertegenwoordiging 

Manager Caleidoscoop 

Opbouwwerk 

VSP 

Jongerenwerk 

Afdeling bedrijfsvoering Projecten 
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II Gang van zaken in het verslagjaar 

In 2016 heeft Caleidoscoop een belangrijke volgende stap gezet in het dichterbij de 

samenleving aanbieden van de ondersteuning en het preventieve aanbod. Deze 

doorontwikkeling heeft gemaakt dat de samenwerking met vrijwilligers en ketenpartners 

in de woonservicezones is geïntensiveerd. In dorpen en wijken zijn er vaste kernleden die 

in een netwerkteam samenwerken. Zij zijn beschikbaar om initiatieven vanuit de 

samenleving te ondersteunen en individuele- en groepen inwoners te begeleiden.  

 

Strategie & Doelstellingen 

Stichting Caleidoscoop verzorgt een breed activiteitenpakket aan welzijnswerk. Door daar 

te zijn waar inwoners in de gemeente vragen en ideeën hebben en waar participatie kan 

worden bestendigd en/of vergroot, wordt steeds een praktisch effect bereikt. 

Caleidoscoop sluit aan bij deze vragen en ideeën. Wij hebben geleerd dat aanbodgericht 

werken geen duurzame investering is. Initiatieven die op vraag vanuit de samenleving 

worden opgepakt zijn dat wel. Caleidoscoop is er voor alle leeftijden in alle zes de 

woonservicezones en op de middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en voortgezet onderwijs 

(VO) scholen, waarbij het ons gaat om het toevoegen van waarde aan de samenleving 

binnen de gemeente Heerenveen.     

Stichting Caleidoscoop heeft ten doel: 

• het ontwikkelen, begeleiden en uitvoeren van welzijnswerk en/of opheffen van 

maatschappelijke achterstand 

• het activeren van de plaatselijke bevolking 

• het bevorderen van een sterker verband van bewoners onderling en met het 

openbaar bestuur 

• en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of 

daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin des woords. 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door de inzet van 

gekwalificeerde medewerkers en vrijwilligers en gebruik makend van inzet van 

accommodaties cum annexis, apparatuur en financiële ondersteuning.  

(bron: statuten Stichting Caleidoscoop) 

 

Gevoerd beleid 

Het beleid van Caleidoscoop is er steeds op gericht om een brede kennis te hebben op 

het gebied van samenlevingsopbouw, preventief werken, jongerenwerk en 

vrijwilligersondersteuning. Door het behouden van een hoge mate van flexibiliteit en het 

beschikken over een passende financiële reserve om continuïteit te kunnen garanderen, 

kan Caleidoscoop blijvend inspelen op vragen vanuit de samenleving.  

De medewerkers van Caleidoscoop kennen de inwoners, de buurten, wijken en dorpen 

van de gemeente van dichtbij. Wij luisteren goed en zoeken de dialoog.  
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Hierdoor weten wij wat er speelt en waar behoefte aan is. Ons beleid is erop gericht om 

proactief in te spelen op ontwikkelingen in de samenleving en onze activiteiten daar 

steeds opnieuw op af te stemmen. Ons beleid biedt de randvoorwaarden die nodig zijn, 

waardoor onze professionals hun werk kunnen doen.  

Toenemend wordt er gebruikt gemaakt van de online-mogelijkheden. Terwijl een 

belangrijk deel van de inwoners van Heerenveen de telefonische en fysieke 

bereikbaarheid van Caleidoscoop waardeert, (voor)zien wij een toename in de online-

ontmoetingen, 24 uur per dag en 7 dagen per week. Mede namens de gemeente 

Heerenveen is Caleidoscoop lid van de coöperatie ‘We Helpen’. ‘We Helpen’ voorziet in de 

mogelijkheid om vrijwilligers die iets voor de ander willen betekenen en inwoners die 

hulp kunnen gebruiken, bij elkaar te brengen. Naast deze online-ontwikkeling blijven wij 

ook fysiek beschikbaar. Zie www.wehelpen.nl  

Caleidoscoop is een organisatie die kansen ziet, het benutten van kansen ondersteunt 

met activiteiten en deze loslaat zodra anderen het kunnen voortzetten en benutten. 

Pragmatisme staat bij Caleidoscoop hoog in het vaandel. Dit betekent niet dat er geen 

procedures zijn. Er is een duidelijke rolverdeling en afspraken worden nagekomen. Beleid 

wordt vastgesteld en vanaf 2017 ook in een kwaliteitshandboek vastgelegd. Wij waken 

ervoor dat dit niet tot onnodige bureaucratie leidt, maar de uitvoering van ons werk 

dient. 

Op deze (eigen)wijze kan Caleidoscoop zich, met een relatief kleine organisatie en 

daarmee een beperkte overhead, zoveel mogelijk richten op haar doelstelling en de 

uitvoering van het welzijnswerk in -en samen met- de gemeente Heerenveen. Ook in 

2016 hebben wij ons sterk gericht op onze primaire taak. Deze primaire taak is 

uitgewerkt in de subsidiebeschikkingen en prestatieafspraken met de gemeente 

Heerenveen. Om een goed beeld te geven van deze activiteiten beschrijven wij deze kort 

in het activiteitenverslag.  

 

Financiële resultaten 2016 

Het bedrijfsresultaat 2016 bedraagt €258.444. Onder invloed van o.a. bezuinigingen is 

de afgelopen jaren ingeteerd op de algemene reserve. Ons beleid is erop gericht een 

Algemene reserve aan te houden van 15-20% van de omzet, passend bij de aard van de 

werkzaamheden van Caleidoscoop. Het resultaat is niet representatief voor de komende 

jaren. Investeringen en kosten met betrekking tot de kwaliteitsontwikkeling en innovatie 

nemen de komende periode toe. Onze begroting 2017 laat een bedrijfsresultaat van 4%, 

passend bij een stichting als Caleidoscoop, zien.  

Het resultaat 2016 is ten opzichte van 2015 gedaald met €77.281 en laat een positief 

exploitatieresultaat zien van €258.444 (in het resultaat van 2015 zat eenmalig de 

doorgevoerde herinrichting van entiteiten verwerkt). De resultaatsbestemming 2016 is 

als volgt: €173.444 zal worden toegevoegd aan de Algemene reserve; €75.000 wordt 

opgenomen als bestemmingsreserve t.b.v. kwaliteitsontwikkeling en €10.000 wordt 

opgenomen als bestemmingsreserve voor zonnepanelen/duurzaamheid. 

http://www.wehelpen.nl/
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Het totaal van het eigen vermogen is toegenomen met €258.444. De Algemene reserve 

omvat 18,4% van de omzet en wordt aangehouden in verband met de aard van de 

werkzaamheden van de stichting. De Algemene reserve blijft beschikbaar t.b.v. het doel 

van Caleidoscoop, zoals vastgelegd in de statuten.  

De liquiditeitspositie is ten opzichte van 2015 verder verbeterd. Dit komt hoofdzakelijk 

door het positieve bedrijfsresultaat.  

De solvabiliteit is verbeterd tot 0,8 en is voldoende. 

 

De totale omzet van 2016 bedroeg €1.956.636, dit is een stijging ten opzichte van 2015 

met 15%. Deze hogere omzet is gerealiseerd door een uitbreiding in opdrachten van de 

gemeente Heerenveen. 

 

De kosten zijn gestegen van €1.359.691 naar €1.698.878.  

 

Activiteitenverslag 

Wij kiezen voor een beschrijvend activiteitenverslag. Het activiteitenverslag maakt 

integraal onderdeel uit van het jaarverslag 2016. Omdat wij weleens worden gevraagd 

om alleen het activiteitenverslag, kan dit verslag ook als apart verslag worden gebruikt. 

Iedere subsidie-activiteit is op basis van de prestatieafspraken aan de gemeente 

Heerenveen verantwoord. Deze zijn op verzoek in te zien bij Caleidoscoop. In dit verslag 

geven wij u een globaal beeld over de essentie van onze resultaten en activiteiten. Wij 

vertellen graag over ons werk, hoe wij dit doen en wat wij daarmee bereiken. Mocht u 

naar aanleiding van het verslag met ons in gesprek willen gaan dan horen wij dat graag.  

Het Vrijwilligers-Servicepunt Heerenveen (VSP): 

Het VSP is een van de belangrijkste activiteiten die Caleidoscoop verricht. In 2016 

hebben wij een belangrijk deel van ons werk dichterbij de inwoners van Heerenveen 

aangeboden. Wij hebben ons team uitgebreid met de functie VSPér. De VSPér 

ondersteunt individuele inwoners om mee te kunnen doen en om volwaardig en actief 

deel uit te maken van de samenleving. Door onze inzet in de buurten, wijken en dorpen 

aan te bieden zijn wij beter zichtbaar en vindbaar, de drempel om ons te bereiken is 

afgenomen. In nauwe samenwerking met o.a. de Meitinkers hebben wij aan netwerken 

van vrijwilligers en burenhulp activiteiten gebouwd.  

 

Het VSP kent meerdere activiteiten. Naast het loket, de telefonische bereikbaarheid, 

kunnen er ook matches worden gemaakt via het onlineplatform “We Helpen”. In 2016 

hebben wij ons actief ingezet voor de promotie van het onlineplatform en hebben wij 

netwerkpartners, vrijwilligers en inwoners over deze mogelijkheid geïnformeerd. Vragen 

van individuele inwoners werden samen met inwoners op ‘we helpen’ geplaatst.  

 

Klussendienst “Graag Gedaan” is een activiteit van het VSP. “Graag Gedaan” heeft 

ook in 2016 weer vele klussen mogen doen. Terwijl de vrijwilligers van de klussendienst 

het fijn vinden anderen te kunnen helpen en hun vak te kunnen uitoefenen, zijn mensen 

(die het even niet zelf kunnen of niet kunnen betalen) erg geholpen met de klussen die 

voor hen worden gedaan. Naast de inzet voor individuele inwoners heeft de klussendienst 
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de jongeren van jongerencentrum CASA geholpen met de verbouwing. Op deze wijze 

hebben zij jongeren vaardigheden bijgebracht en geleerd wat er allemaal bij een 

verbouwing komt kijken. In 2016 hebben er veel wisselingen in het vrijwilligersteam 

plaatsgevonden. Voor het team is dit niet altijd prettig, voor individuele vrijwilligers wel; 

mede door de begeleiding van Caleidoscoop, heeft een aantal van hen betaald werk 

gevonden.  

De VSP-auto werd ook in 2016 veelvuldig ingezet. Deze kleine auto wordt door sponsors 

gefinancierd en de ritten worden door vrijwillige chauffeurs gedaan. Het aantal ritten 

neemt toe. Steeds meer mensen in de gemeente Heereveen gebruiken de VSP-auto voor 

een familie- of ziekenhuisbezoek. De VSP-auto wordt ook gebruikt om samen met 

mensen boodschappen te doen of deel te nemen aan een activiteit. De VSP-auto draagt 

op deze manier bij aan het voorkomen van eenzaamheid en vergroot de mobiliteit. 

Het succes van deze vorm van vervoer en ondersteuning maakt dat wij niet alle 

aanvragen op alle dagen hebben kunnen honoreren. Terwijl de gebruikers en vrijwilligers 

enthousiast zijn, is het vinden van sponsors steeds moeilijker. In 2016 hebben wij deze 

bevindingen met de gemeente Heerenveen besproken, in 2017 zullen wij samen een plan 

maken hoe wij de VSP-auto ook toekomstig kunnen blijven inzetten.  

Het VSP organiseert met de gemeente Heerenveen en de Heerenveense Courant ieder 

jaar de Vrijwilligersprijs. Ook in 2016 was dit weer een succes en werden de 

vrijwilligers in het zonnetje gezet. Terecht, want vrijwilligers maken het verschil en de 

samenleving mooier. In december hebben wij alle bij Caleidoscoop betrokken vrijwilligers 

een attentie aangeboden tijdens de jaarlijkse kerstborrel voor vrijwilligers. Het aantal 

activiteiten tijdens de NL-doet dag zijn in 2016 aanzienlijk toegenomen. De toename is 

te verklaren door de samenwerking tussen het VSP, de VSPérs en de opbouwwerkers.  

Caleidoscoop heeft zich ook in 2016 ingezet voor de maatschappelijke stage van ruim 

300 leerlingen van het Bornego College. De leerlingen liepen 30 uur stage in een 

wijkcentrum, dorpshuis, verzorgingshuis of een andere maatschappelijk betrokken 

organisatie. Ook verzorgden medewerkers van Caleidoscoop gastlessen Burgerschap 

bij OSG Sevenwolden voor klas 3 VWO. Hiermee wordt de maatschappelijke 

betrokkenheid van de 3e klassers vergroot, maken zij op natuurlijke wijze kennis met 

o.a. vrijwilligerswerk en zetten zij zich in voor de samenleving.  

       

De eerste helft van 2016 werden de voorbereidingen op de komst van het 

asielzoekerscentrum (AZC) gedaan. Caleidoscoop heeft, in navolging op haar inzet 

tijdens de crisisopvang in 2015 waar vele vrijwilligers actief waren, de inspraakgroep 

van inwoners voorgezeten. Door de afname van het aantal vluchtelingen zijn rond de 

zomer de plannen voor een AZC op een laag pitje gezet. De bewonersgroepen zijn 

daardoor niet voortgezet.    
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Opbouwwerk 

Het opbouwwerk van Caleidoscoop is onafhankelijk, onpartijdig en dienstbaar. Op deze 

manier kunnen de opbouwwerkers naast de inwoners en collega-organisaties staan om 

hen te stimuleren en te helpen bij vele lokale activiteiten, wensen en ideeën. Het 

opbouwwerk heeft een grote maatschappelijke en preventieve werking. De kracht 

van wijken, dorpen en hun bewoners worden benut en vergroot.  

In 2016 is de ontwikkeling van de Centra voor Meedoen doorgezet. De werknaam 

Centra voor Meedoen omvat de ontwikkeling van een plek in de woonservicezones waar 

de inwoners, vrijwilligers en de voor hen belangrijke professionals, elkaar als 

vanzelfsprekend ontmoeten. Dit kan op een vaste plek in een wijkcentrum zijn maar ook 

tijdens een activiteit van bijvoorbeeld een verzorgingshuis. Het doel is zoveel mogelijk 

aan te sluiten bij de vraag en de plek waar de ontmoeting al plaatsvindt of logischerwijs 

tot stand kan komen. De centra voor meedoen kunnen activiteiten bieden en zijn tevens 

een plek waar spreekuren worden gehouden door bijvoorbeeld de wijkagent, de thuiszorg 

of de klussendienst van Caleidoscoop enz. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de 

aanwezigheid en de ideeën bij de centra voor meedoen. Caleidoscoop draagt bij aan deze 

ontwikkeling door de initiatieven van inwoners, vrijwilligers en organisaties in de 

woonservicezones te ondersteunen en te verbinden. Door een goede 

procesbegeleiding en samenwerking worden kansen gezien en benut. Juist de 

samenhang tussen de lokale samenleving, de grote onderlinge betrokkenheid en co-

creatie tussen inwoners, gemeente en organisaties werkt preventief en vergroot de 

betrokkenheid bij elkaar en de eigen wijk. In 2016 is de samenwerking met de thuiszorg 

toegenomen. Wij zijn ons ervan bewust dat de bekendheid en het succes per wijk 

verschilt. Dit is te verklaren vanuit de cohesie en behoefte. In de Akkers, de Greiden en 

Heerenveen-midden zien wij dat het goed aanslaat. Hier zijn veel activiteiten en 

bezoekers. In Akkrum, Oldeboarn en Nijehaske komt het centrum voor Meedoen wat 

langzamer op gang.   

Een ander mooi voorbeeld zijn de kerstdiners die ook in 2016 weer een groot succes 

waren. Ieder jaar neemt het aantal initiatieven en deelnemers toe. In 2016 

ondersteunden wij alle initiatieven. Verhoudingsgewijs heeft dit veel uren inzet van de 

opbouwwerkers gevraagd. Wij gaan tijdig met betrokken partners in gesprek om te 

kijken of de organisatie door hen opgepakt kan worden. Daarmee kunnen ze de 

organisatie en begeleiding tijdens de diners toenemend in eigen hand houden. Terwijl 

Caleidoscoop streeft naar een goede spreiding van initiatieven en ontmoetingen in de 

buurt, wijk of dorp, zien wij dat er initiatieven zijn die zich op specifieke doelgroepen 

richten. Er kan een moment komen dat er meer aanbod aan kerstdiners is dan vraag, wij 

adviseren dan actief om ook op andere momenten in het jaar dergelijke mooie 

initiatieven in te zetten.  

Inzet voor de jeugd van Heerenveen 

De gemeente Heerenveen heeft er met de transitie van de Jeugdhulp naar gemeenten 

een grote verantwoordelijkheid bijgekregen. Ook voor de transitie was de gemeente 

Heerenveen bij de jeugd betrokken en heeft zich altijd voor de jeugd ingezet. Met de 

transitie is deze inzet versterkt en vergroot. Caleidoscoop kent een lange traditie in het 

jongeren- en preventiewerk. Als kinderen en jeugdigen vanaf jonge leeftijd continu 

betrokken blijven bij de samenleving en hierin een (eigen) plek mogen hebben, heeft dit 

groot effect op de samenleving in de toekomst.  
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De inzet van het jongeren- en preventiewerk wordt zichtbaar op straat, in de 

buurten, wijken en dorpen, binnen de scholen en in het jongerencentrum CASA 

en andere ontmoetingsplekken voor jongeren in de gemeente. Juist omdat de 

jongerenwerkers op al deze plekken actief zijn, (h)erkennen zij de jeugd en bouwen zij 

een vertrouwensrelatie op.   

In 2016 is het project ‘CJG in de school’ uitgebreid naar alle scholen voor 

voortgezet onderwijs. De projectleider van Caleidoscoop zorgde voor de afstemming 

en voorwaarden. De jongerenwerkers hebben lessen meegedraaid en waren in pauzes 

voor de jeugd bereikbaar. (Zorg)leerlingen werden beter bereikt en de uitwisseling 

tussen de leerkracht en de jongerenwerkers is gegroeid. Zowel de jeugd als de meeste 

docenten zijn enthousiast. Het enthousiasme over de inzet van de jongerenwerkers heeft 

ertoe geleid dat het Friesland College school extra uren jongerenwerk inhuurt en inzet 

binnen de school.  

Het jongerencentrum CASA is een plek waar vele jongeren elkaar ontmoeten. Een plek 

waar op basis van gelijkwaardigheid tussen de jongeren en de jongerenwerkers wordt 

samengewerkt aan meedoen en talentontwikkeling. Om dit op een goede manier vorm te 

geven wordt er methodisch gewerkt. De ABC-methode borgt de 100% participatie. 

Jongeren beslissen mee en dragen samen met de jongerenwerkers verantwoordelijkheid 

voor het centrum. Vanzelfsprekend worden hierbij altijd de wettelijke en 

maatschappelijke kaders als uitgangspunt genomen. Door deze werkwijze is CASA het 

jongerencentrum van, voor en door de jongeren van Heerenveen.  

       

In 2016 is de verbouwing van CASA afgerond, in november opende wethouder 

Broekhuizen het vernieuwde jongerencentrum. Mede door o.a. het Oranje Fonds, de inzet 

van vrijwilligers, Accolade, Klussendienst Graag Gedaan, de gemeente Heerenveen en 

een extra inzet van onze medewerkers is de verbouwing een succes geworden. Wij 

nodigen u graag uit om CASA zelf te komen bekijken.                

Het ambulant preventiewerk in de zone maakt dat jongeren ook in de eigen buurt, 

wijk of dorp worden ontmoet. De Jongerenwerkers maken rondes waarbij zij de plekken 

waar de jeugd zich veel begeeft, bezoeken. Dit doen zij op eigen initiatief maar ook op 

verzoek van ouders of collega’s van Caleidoscoop en andere organisaties. In 2016 

hebben wij onze inzet uitgebreid met de groepsaanpak Jeugd. Het team werd getraind in 

de methode waar op intensieve wijze wordt samengewerkt met de politie.  

Wij ondersteunden in 2016 vele jongeren(groepen) in o.a. Oudeschoot, Jubbega, 

Skoatterwald, Haskerdijken, Akkrum. Groepen jongeren die zich vrijwillig inzetten in deze 

delen van Heerenveen worden door de jongerenwerkers begeleid De persoonlijke groei 

die de jongeren doormaken maakt de inzet die zij doen effectiever en duurzamer.  
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Heerenveen heeft een eigen jongerenwebsite www.whatthefean.nl. WhatTheFean is 

lokaal maar wereldwijs, samenwerkend maar onafhankelijk, betrokken maar eigenwijs.     

De redactie van deze website is in handen van vrijwilligers, stagiaires en de 

eindredacteur van Caleidoscoop. Het is mooi om te zien hoe betrokken de jeugd bij de 

website is. Naast de jeugdigen die aan de artikelen werken, wordt de site goed gelezen. 

Zowel leuke als leerzame artikelen worden geplaatst, moeilijk bespreekbare 

onderwerpen over seks en drugs worden niet geschroomd.  

Wij raden iedereen, ook volwassenen, aan om de website regelmatig te bezoeken. Op de 

site kunt u lezen en kijken, er is ruimte voor tekst, beeld en vlogs. Naast de eindredactie 

van WhatTheFean voert Caleidoscoop ook de eindredactie van de CJG site. In 2016 is 

deze site geïntegreerd in www.heerenveenhelpt.nl . De redacteur van Caleidoscoop is 

hierbij betrokken geweest. 

In 2016 heeft Caleidoscoop de functie Coördinatie Mantelzorg vervult. Het was een 

intensief jaar met veel aandacht voor de mantelzorgers in Heerenveen. De dag voor de 

mantelzorger kreeg veel aandacht. Een grote publiekscampagne heeft de waardering 

voor deze inwoners benadrukt en voor de jonge mantelzorgers was er een uitje naar 

de overdekte skibaan in Spaarnwoude. In 2016 gaven wij samen met vrijwilligers de 

mantelzorgpas van de gemeente Heerenveen uit. De opzet en voorbereidingen hebben 

veel tijd gekost, het resultaat is dat mantelzorgers een pas kunnen aanvragen en deze 

persoonlijk krijgen overhandigd. In 2017 worden deze activiteiten voorgezet en zal onze 

focus liggen op het vervullen van het kenniscentrum mantelzorg en het beter 

organiseren van respijtzorg (ontlastende vervanging van een mantelzorger).  

     

Ook voor kinderen is Caleidoscoop actief. In 2016 werden de Zomerspelweek Jubbega 

en de Zomerspelweek Heerenveen weer verzorgd. Traditiegetrouw was de inzet van vele 

vrijwilligers weer enorm. Daarnaast wordt de Zomerspelweek mogelijk gemaakt door 

sponsors, de gemeente Heerenveen en de vele kinderen die de week bezoeken. Beide 

weken hadden een vol programma met spel, sport, creativiteit en toneel.   

In 2016 waren de huiskamers weer een plek waar kinderen veilig kunnen spelen en 

kunnen leren. Dit jaar vierden wij het 5 jarig bestaan van de huiskamers. Deze 

activiteit heeft haar nut daarmee ruimschoots bewezen. Samen met vrijwilligers wordt 

aan kinderen in de basisschoolleeftijd een veilige, stimulerende plek geboden. Naast de 

huiskamers biedt Caleidoscoop, namens de gemeente Heerenveen, de training 

Opvoeden & Zo aan. Tijdens deze laagdrempelige cursus leren ouders dagelijkse 

opvoedingsvaardigheden en delen zij hun ervaringen. Naast dat ouders op deze 

manier kennis maken met positief opvoeden, leren zij elkaar kennen en breidt hun 

netwerk zich uit. De ouders ontmoeten elkaar ook buiten de cursus en houden na de 

cursus vaak contact. Voor ouders met kinderen tot 4 jaar is er de speelinstuif.  

http://www.whatthefean.nl/
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Hier ontmoeten ouders elkaar, leren spelen met hun kind en ontwikkelen ze 

opvoedingsvaardigheden. Een gezonde ontwikkeling van het jonge kind heeft een groot 

preventief effect en draagt bij aan een gezonde hechting en ontwikkeling.  

Functies binnen de toegangen en het sociaal team  

Vanaf 1 januari 2015 is het CJG-Heerenveen verantwoordelijk geworden voor de 

toegang tot de jeugdhulpverlening. In 2016 vervulde Caleidoscoop de functie 

‘teamleider toegang jeugd’ De totale verantwoordelijkheid voor de zorg voor jeugd 

zoals nu bij de gemeente rust, zal niet in dit jaarverslag worden weergegeven, dit is te 

omvangrijk. De gemeente zal vanuit haar verantwoordelijkheid verslaglegging doen over 

de toegang tot de jeugdhulpverlening. De teamleider heeft een belangrijke bijdrage 

geleverd aan de toegang tot de jeugdhulpverlening. De teamleider stond in direct contact 

met het opbouwwerk, de jongerenwerkers en de preventiewerkers van Caleidoscoop. 

Signalen uit bijvoorbeeld de projecten CJG in de school kunnen snel worden gedeeld en 

opgepakt. De teamleider verbindt preventie en zorg. Na een evaluatie is besloten om 

deze functie met ingang van 1 januari 2017 in dienst van de gemeente in te vullen. 

Caleidoscoop blijft zich inzetten voor een goede verbinding met de toegang en het 

vervullen van de preventieve taak.  

Ook de teamleider Sociaal Team werd 2016 door Caleidoscoop ingezet en zal per 

januari 2017 door de gemeente Heerenveen zelf worden ingevuld. Caleidoscoop deelt de 

visie van de gemeente dat op deze wijze er zowel kwaliteit en continuïteit kan worden 

geboden en er wordt gewerkt aan de veranderopdracht. Door een forse druk op het team 

vraagt de veranderopdracht 2017 meer aandacht. In 2016 zijn er veel teamwisselingen 

geweest, tegelijkertijd is er sprake van een toename in aantallen en ernst van 

problematiek van de casuïstiek.  

De maatjesprojecten van Caleidoscoop 

De maatjesprojecten zijn projecten waarbij vrijwilligers worden opgeleid om een 

belangrijke rol te spelen in het leven van een ander. De inzet van een maatje is een 

mooie manier om verbanden te leggen in de samenleving waarbij er inwoners van 

Heerenveen hun talenten benutten en delen met mensen die hier iets aan kunnen 

hebben. In 2016 hebben wij samen met de budgetmaatjes weer inwoners kunnen 

begeleiden in een traject van schuldsanering. Ook hebben wij een belangrijke stap gezet 

in de ontwikkeling van de meedoen-maatjes en de gezinsmaatjes. In 2017 ontwikkelen 

wij de VSP-trainingen. Op die manier kunnen wij alle vrijwilligers in Heerenveen een 

basistraining en vervolgens specifieke trainingen aanbieden. Ook voor de maatjes geeft 

dit een goede basis en worden zij breder inzetbaar.  

Hart voor Heerenveen 

Hart voor Heerenveen was 2016 weer net zo actief als anders. Maatschappelijk 

ondernemen en waarde toevoegen aan de samenleving heeft in Heerenveen de 

aandacht en de belangstelling van het bedrijfsleven. Bedrijven zijn veelal zeer betrokken 

en zetten zich graag in om bij te dragen met kennis, materiaal en soms ook middelen. 

Bedrijven met een maatschappelijk hart zijn onmisbaar in de Heerenveense 

samenleving. In 2016 zijn er weer vele matches gemaakt. Met en zonder de tussenkomst 

van Hart voor Heerenveen ontstaan er eenmalige en langdurige relaties tussen bedrijven 

en maatschappelijke organisaties.  
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Tijdens de jaarlijkse “meet en match” wordt er op ludieke wijze aandacht gegeven aan 

het maatschappelijk ondernemen in Heerenveen. Naast de ontmoeting en gezelligheid 

worden vraag en aanbod aan elkaar gekoppeld. In 2016 mochten wij tevens het Gouden 

Hart Voor Heerenveen uitreiken. Voor uitgebreide informatie over Hart voor 

Heerenveen verwijzen wij graag naar de website www.hartvoorheerenveen.nl.  

Naast de grotere activiteiten en projecten zijn er vele kleinere initiatieven die mede 

mogelijk worden gemaakt door Caleidoscoop. Voorbeelden hiervan zijn het Kleurrijk 

vrouwenwerk, Myosotis, het Seniorencafé, de Computerclub en activiteiten die 

voortkomen uit de S1-zorg (preventieve inzet vanuit de zorgverzekeraar) in 

samenwerking met de thuiszorg. Ook wordt ons resultaat vergroot door het delen van 

kennis en ruimtes. Op deze manier kunnen bijvoorbeeld jonge moeders voor o.a. 

kinderkleding terecht in het jongerencentrum, doen wij actief mee in panels en delen wij 

kennis ten behoeve van (landelijke) onderzoeken. Voor de grote activiteiten is vaak veel 

aandacht, voor de kleine veel minder. Caleidoscoop is juist ook actief bij de relatief 

kleine burgerinitiatieven. Niet altijd zichtbaar voor het grote publiek en de gemeente 

Heerenveen, maar van grote betekenis voor de groepen inwoners en daarmee de 

samenleving in bredere zin.  

       

Ook biedt Caleidoscoop haar ruimtes aan als die vrij zijn. (bewoners)initiatieven kunnen 

zo zonder een budget starten en elkaar ontmoeten. In ruil daarvoor horen wij wat er 

speelt in de wijken en kunnen wij aansluiten op de behoefte die daar leeft.  

In 2016 heeft Caleidoscoop zich aangesloten bij de pilot Vrijwilligers Academie 

Friesland (VAF). Het VAF is een samenwerkingsverband van organisaties die trainingen 

aan vrijwilligers kunnen aanbieden. Door de kennis en het aanbod bij elkaar te 

brengen en te organiseren kunnen alle vrijwilligers in Friesland gebruik maken van het 

totaal aan aanbod van organisaties. Wij hopen in 2017 te kunnen vaststellen dat wij in 

een behoefte voorzien en het aanbod ook kostentechnisch haalbaar blijkt.  

Zoals al aangegeven is de inzet van Caleidoscoop groot, breed en veelomvattend. 

Overal in de gemeente komt u ons tegen. De kans is groot dat u ooit een van onze 

activiteiten of medewerkers heeft ontmoet zonder dat u dat weet. Omdat ons werk vaak 

in samenwerking met inwoners, de gemeente, vrijwilligers en andere organisaties wordt 

gedaan, lopen wij niet met onze naam te koop. Wij menen met dit activiteitenverslag 

een indruk te hebben gegeven van ons werk. We hebben slechts een deel van onze inzet 

van 2016 beschreven, er gebeurde nog veel meer, heeft u vragen of hoort u graag 

meer over ons werk neem dan contact met ons op of kijk op onze recent vernieuwde 

website www.caleidoscoopheerenveen.nl. Wij willen u bedanken voor de 

samenwerking en voor uw inzet voor de samenleving in de gemeente Heerenveen.  

 

http://www.hartvoorheerenveen.nl/
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Bedrijfsvoering en verantwoording 

Kiezen voor de toekomst betekent ook kiezen voor een (financieel) gezonde organisatie. 

Een organisatie die inzicht geeft in haar doelen, haar werkwijze en haar resultaten. 

Caleidoscoop doet dit op verschillende momenten en manieren. Er wordt jaarlijks 

verantwoording afgelegd over het verslagjaar in het maatschappelijk jaarverslag en de 

jaarrekening. Ook verantwoorden wij de aan ons toevertrouwde subsidies conform de 

verordeningen van de gemeente Heerenveen in de vaststellingsverzoeken en tijdens de 

daarbij afgesproken evaluatiemomenten. Caleidoscoop geeft proactief inzicht in haar 

(tussentijdse) resultaten. Wij stellen ons ten doel om ons informatiesysteem te 

vereenvoudigen, te structureren en op die manier met minder bureaucratie, ook tijdens 

een boekjaar, een voortgangsrapportage op te leveren.  

Caleidoscoop is risicodragend en de financiële positie op korte- en lange termijn was de 

voorgaande jaren risicovol. Na de in 2015 doorgevoerde herinrichting van entiteiten is 

ons beleid in 2016 geweest de algemene reserves op het niveau van 15 – 20% van de 

omzet te brengen. Om dit doel te behalen hebben wij in 2016 keuzes moeten maken. Wij 

hebben bespaard op kosten en ons geconcentreerd op de directe en daarmee declarabele 

ureninzet. Een voldoende financiële reserve is de basis voor de kwaliteit en continuïteit 

van ons werk. Nu er een voldoende algemene reserve is zal Caleidoscoop investeren in 

de kwaliteit van ons werk en toewerken naar certificering kwaliteitslabel Sociaal Werk 

Nederland, zoals december 2016 beschikbaar is gekomen. In dit proces zullen de 

medewerkers van Caleidoscoop zowel op inhoud als op proces een belangrijke rol krijgen.  

 

Kwaliteit & Innovatie 

Caleidoscoop hecht veel waarde aan de kwaliteit van de dienstverlening die zij biedt. In 

2016 zijn alle Sociaal Werkers geregistreerd in het register Sociaal Werk van 

registerplein.nl. Naast de opleidingseisen maakt een actuele Verklaring Omtrent Gedrag 

(VOG) onderdeel uit van de registratie-eisen. Met het registreren van de sociaal werkers 

is er een belangrijke vervolg stap gezet in het professionaliseringsproces. Door te blijven 

investeren in scholing en in methodes blijven onze medewerkers bij in hun professionele 

vaardigheden. Dit heeft een positief effect op de dienstverlening van Caleidoscoop. In 

verband met de omvang van de organisatie is het niet voor iedere functie mogelijk om 

interne intervisie en supervisie te organiseren. In die gevallen besteden wij deze uit. Het 

kwaliteitslabel van Sociaal Werk Nederland is december jl. beschikbaar gekomen. 

Caleidoscoop onderschrijft de sectornormen. Caleidoscoop zal zich de komende periode 

richten op de certificering en een bestemmingsreserve vormen om aan de verplichtingen 

te voldoen.  

Innovatie en welzijnswerk gaan hand in hand. Terwijl er in de media en beleidsnotities nu 

veel aandacht is voor innovatie en de noodzaak ervan, menen wij dat deze er altijd al is 

geweest. Innovatie zit bij welzijnswerkers in de genen. Zij scheppen in de buurten, 

wijken en dorpen een cultuur waarin ideeën en vernieuwing worden gestimuleerd en 

gehonoreerd. In tegenstelling tot het “organiseren” van innovatie en geplande 

bijeenkomsten waar de innovatie moet plaatsvinden, menen wij als Caleidoscoop dat dit 

niet werkt. Innovatie komt van binnenuit en kan niet worden opgelegd. Innovatie vraagt 

om een klimaat waarin vernieuwing tot haar recht kan komen. Wij dragen dit uit en 

willen hierin de voorwaarden scheppen en een voorbeeld zijn. Dit doen wij door de 
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vanzelfsprekende ontmoeting tussen inwoners, organisaties en de gemeente te 

organiseren en daaruit samen activiteiten te creëren. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de 

Centra voor Meedoen. Onder deze werktitel wordt de ontmoeting georganiseerd. Vanuit 

deze ontmoeting (bijvoorbeeld een koffieochtend in een wijkcentrum) wordt duidelijk 

welke behoeften er zijn. Inmiddels zijn er o.a. biljartclubs en zangclubs actief. Een ander 

voorbeeld is het project innovatie dagbesteding. Onder de naam ‘Daginvulling Dichtbij’ 

zijn een aantal organisaties, op initiatief van Caleidoscoop, actief bezig de dagbesteding 

van specifieke doelgroepen naar een integrale daginvulling in de wijk te organiseren. De 

eerste stappen zijn gezet, in het 2017 bouwen wij hierop voort. 

 

Continuïteitsmanagement 

Caleidoscoop is een relatief kleine organisatie met slechts één opdrachtgever, namelijk 

de gemeente Heerenveen. De omvang, de inrichting en het afgestemd zijn op de lokale 

samenleving van Heerenveen maakt dat Caleidoscoop kwaliteit, exclusiviteit en een 

redelijke prijs kan bieden. Tegelijkertijd brengt de omvang en specifieke situatie ook 

risico’s met zich mee. Een deel van de financiering omvat een budgetsubsidie en biedt de 

organisatie zekerheid. Het tweede deel van de subsidie omvat een projectsubsidie en is 

daarmee een financiering die jaarlijks opnieuw wordt vastgesteld. Om kwalitatief goed 

werk te kunnen bieden en om continuïteit te kunnen borgen, is er in basis een vast team 

medewerkers nodig. De verhouding tussen het budget- en projectendeel van de 

financiering brengt hierin risico’s met zich mee. Op basis van de verhouding in 2016 

hebben wij een deel van de medewerkers met een tijdelijk contract geen 

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kunnen bieden. Het behouden van een 

flexibele schil in verhouding tot de projectsubsidie is nodig.  

Een duurzame inzet van Caleidoscoop vraagt om meer zekerheden en continuïteit. Over 

de subsidieafspraken 2017 zijn er goede gesprekken gevoerd met de gemeente 

Heerenveen. Eind 2016 hebben wij afspraken gemaakt en is het aandeel van de 

budgetsubsidie toegenomen en van de projectsubsidie afgenomen. Deze afspraak en het 

behaalde resultaat heeft een positief effect op de continuïteit van het welzijnswerk in 

Heerenveen.  

In 2016 heeft er een RI&E plaatsgevonden. De rapportage hiervan wordt begin 2017 

verwacht, waarna verbeterpunten kunnen worden vastgesteld en uitgevoerd. De RI&E zal 

vanaf 2016 weer vast onderdeel uitmaken van ons risicobeleid. De RI&E was de eerste 

stap om onze risico’s te toetsen. In 2017 breiden wij de risico-inventarisatie verder uit.  

 Financiële risico’s: 

Onder normale bedrijfsvoering bij het uitvoeren van de activiteiten is stichting 

Caleidoscoop niet onderworpen aan een krediet-, liquiditeits- en een renterisico. 

De algemene reserves zijn, met een bestemming vanuit het resultaat 2016 weer 

boven het minimum niveau van 15% van de omzet en daarmee voldoende. 

Caleidoscoop kan in zowel de kortdurende als ook langdurige verplichtingen 

voorzien.  
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De voldoende financiële positie van Stichting Caleidoscoop kan bij een 

gelijkblijvende bedrijfsvoering en omstandigheden zonder meer de kwaliteit en 

continuïteit bieden die van haar mag worden verwacht. Voor het meerjaren-

onderhoudsplan is in 20016 een voorziening getroffen.  

Voor de kwaliteitscertificering is in 2016 een bestemmingsreserve gevormd.  

Stichting Caleidoscoop houdt de financiële risico’s, verbonden aan de activiteiten en de 

ontwikkelingen in de markt, nauwlettend in de gaten.  

 

Planning & Control / Corporate Governance 

Stichting Caleidoscoop kent een toezichtmodel dat passend is bij de moderne eisen die 

aan een Raad van Toezicht worden gesteld. De grote betrokkenheid van de Raad van 

Toezicht, zich bewust zijnde van de eigen rol, maakt de samenwerking prettig en 

functioneel.  
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Het verslag van de Raad van Toezicht (RVT) 

1. Samenstelling van de Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht kende in de loop van 2016 één personele wijziging. Vanwege het 

verstrijken van de statutaire termijn is ingaande 1 juni 2016 afscheid genomen van 

mevrouw drs. Sanja Bouman. Zij heeft ruim 8 jaren in de Raad van Toezicht 

gefunctioneerd en er is op passende wijze afscheid van haar genomen. Via een open 

sollicitatieprocedure kon in de vacature worden voorzien met de aanstelling per             

17 mei 2016 van mevrouw Aletta Woelk, waarnemend regiodirecteur Raad voor de 

Kinderbescherming, regio Noord Nederland. De heer Jurrit Visser is met ingang van        

1 juli 2016 benoemd als vicevoorzitter van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht 

kende daarmee op 31 december 2016 de volgende leden: 

dhr. Leendert Diepenhorst, voorzitter 

mw. Tiny Ruiter, lid 

mw. Aletta Woelk, lid  

dhr. Jurrit Visser, lid tevens vicevoorzitter 

2. De Governance 

De Raad van Toezicht werkte conform de regels van de governance in de sector welzijn & 

maatschappelijke dienstverlening. Aan de leden van de Raad van Toezicht is een 

vergoeding uitbetaald. De hoofd- en nevenfuncties van zowel de Raad van Toezicht als 

van de directeur-bestuurder zijn in het jaardocument van Caleidoscoop vermeld. Aan het 

eind van het verslagjaar diende de directeur-bestuurder onverwacht zijn ontslag in. (-zie 

ook de paragraaf 3.5) Dit feit leidde tot extra en intensief overleg binnen de Raad van 

Toezicht over de consequenties daarvan. Die consequenties voltrokken zich natuurlijk in 

de eerste maanden van 2017. 

Uit het oogpunt van governance heeft de Raad van Toezicht in overleg met de directeur-

bestuurder ook besloten tot een accountants-wissel. Middels een open aanbesteding is 

het accountantskantoor ASH. BV uit Hoorn (vooralsnog voor een periode van 1 jaar) 

aangesteld als accountant van de stichting. 

Aan de eigen ontwikkeling hebben leden van de Raad van Toezicht ook gewerkt door 

kennisneming van de publicaties van de NVTZ. 2 leden van de Raad van Toezicht 

bezochten in Den Haag op 10 november 2016 het jaarcongres van de NVTZ. Thema was 

daar de gevolgen van decentralisatie in zorg en welzijn voor de taak en 

verantwoordelijkheid van de toezichthouder. De opbrengst van de themadag van de 

NVTZ is aan de andere leden van de Raad van Toezicht teruggekoppeld. 

3. De werkzaamheden van de Raad van Toezicht  

3.1 Inleiding  

De Raad van Toezicht werkte ook in het verslagjaar vanuit de 3 hoofdinvalshoeken: 

toezicht op de doelrealisatie, adviseur/sparringpartner van de directeur-bestuurder en 

werkgever van de directeur-bestuurder. De indeling van dit jaarverslag volgt, na een 

gedeelte “algemeen” dit (hoofd)onderscheid van het toezicht houden.  
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3.2 Algemeen 

De Raad van Toezicht vergaderde in 2016 volgens planning 6x met de directeur-

bestuurder. Aan de vergaderingen is door alle leden van de Raad van Toezicht 

deelgenomen. Voorafgaand aan de vergaderingen was er overleg tussen de directeur-

bestuurder en de voorzitter van de Raad van Toezicht voor de samenstelling van de 

agenda. Naast de reguliere vergaderingen was de Raad van Toezicht ook 

vertegenwoordigd bij bijzondere gelegenheden voor Caleidoscoop. Hierbij de denken aan 

de opening op 25 november 2016 van het vernieuwde jongerencentrum CASA, het 

werkbezoek van de leden van de gemeenteraad van Heerenveen op 6 december 2016 en 

de eindejaar bijeenkomst van de medewerkers op 14 december 2016. Vanuit de Raad 

van Toezicht was een lid meer specifiek belast met het contact met de 

personeelsvertegenwoordiging. Inhoudelijk wordt op deze onderdelen van het toezicht 

ingegaan in de paragrafen toezicht, advies en werkgeverschap. 

Gedurende het verslagjaar zijn op voorstel van de voorzitter van de Raad van Toezicht de 

statuten van de stichting Caleidoscoop, het reglement Directeur-bestuurder en het 

reglement Raad van Toezicht geactualiseerd. (In januari 2017 is de akte tot wijziging van 

de statuten bij de notaris gepasseerd, waarmee de juridische huishouding is 

gemoderniseerd en veel transparanter is geworden). 

3.3 De Raad van Toezicht als toezichthouder 

Als toezichthouder kreeg de Raad van Toezicht te maken met de gebruikelijke 

onderwerpen, die voor een deel ook statutair aan (voorafgaande) goedkeuring van de 

Raad van Toezicht zijn onderworpen. Hieronder vielen onderwerpen als de begroting voor 

2017, de jaarrekening van 2015, het verloop van de uitputting van de lopende begroting 

over het jaar 2016, de gesprekken met de accountant en de resultaten die Caleidoscoop 

boekte op haar werkzaamheden, zowel de reguliere als die waartoe Caleidoscoop zich 

middels projectafspraken had verplicht. 

De jaarstukken over 2015 lieten een klein positief resultaat zien. De nieuw aangestelde 

directeur-bestuurder heeft met zijn aantreden de opdracht gekregen de bedrijfsvoering in 

brede zin (variërend van automatisering tot financiële verslaglegging) op een beter peil 

te brengen. Deze opdracht heeft hij voortvarend opgepakt en de Raad van Toezicht is in 

al haar vergaderingen door hem over de voortgang er van geïnformeerd. In elke 

vergadering is een voortgangsrapportage van de begroting 2016 besproken. Op deze 

wijze kon ook de vinger aan de pols worden gehouden met betrekking tot het behalen 

van het geprognosticeerde positieve jaarresultaat. In een van de vergaderingen heeft de 

directeur-bestuurder met een medewerker een uitvoerige presentatie gegeven van de 

opdrachten die Caleidoscoop voor de gemeente Heerenveen (al of niet in projectvorm) 

uitvoerde.  

Daarmee bleef de Raad van Toezicht ook op de hoogte van de inhoudelijke resultaten 

van Caleidoscoop, inclusief de door de directeur-bestuurder gesignaleerde kansen en 

bedreigingen.  

Eind 2015 is besloten de organisatie rondom de Stichting Caleidoscoop te 

vereenvoudigen door de drie juridische entiteiten van Caleidoscoop (de Stichting 

Caleidoscoop, de Stichting Huisvesting en de Projecten B.V.) in elkaar te schuiven. Voor 

deze nogal ingewikkelde constructie is een aantal jaren geleden op goede gronden 

gekozen maar er is geen reden met verschillende entiteiten te blijven werken. De 
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uitvoering van de betreffende besluiten is in 2016 afgerond. De Raad van Toezicht kan 

met plezier constateren dat er daarmee goede stappen zijn gezet in de richting van meer 

transparantie op financieel terrein en in de bedrijfsvoering.  

In het overleg over bovengenoemde onderwerpen is, impliciet en soms expliciet, de 

continuïteit van Caleidoscoop als organisatie voor welzijn en dienstverlening ten behoeve 

van de inwoners van Heerenveen en als werkgever voor de medewerkers, onderwerp van 

overleg geweest. In deze context past ook het overleg dat de Raad van Toezicht met de 

directeur-bestuurder heeft gevoerd over het nieuwe meerjarenbeleidsplan (2017-2020) 

van Caleidoscoop.  

Caleidoscoop was eind 2016 een financieel gezonde organisatie met medewerkers die op 

hun taak waren berekend en met een positieve waardering van de “hoofdopdrachtgever” 

en financier, de gemeente Heerenveen. 

Gedurende het verslagjaar heeft de Raad van Toezicht in verschillende vormen contact 

onderhouden met de Personeelsvertegenwoordiging. Daarbij heeft de Raad van Toezicht 

zich er in de eerste plaats van overtuigd dat het overleg tussen de directeur-bestuurder 

en de Personeelsvertegenwoordiger wederzijds als open en terzake dienende werd 

beschouwd. Dit bleek een en ander maal het geval. 

3.4 De Raad van Toezicht als adviseur 

De Raad van Toezicht heeft op verschillende onderwerpen de directeur-bestuurder van 

advies gediend. Soms had dit als achtergrond de relatief recente aanstelling (1 augustus 

2015) van de directeur-bestuurder; hij had (nog) geen historie bij Caleidoscoop. De 

adviezen betroffen zowel de koers op het terrein van de bedrijfsvoering en 

automatisering, maar ook adviezen met betrekking tot de inrichting van agendapunten 

voor het overleg directeur-bestuurder / Raad van Toezicht.  

In de 2e helft van 2016 heeft de Raad van Toezicht intensief met de directeur-bestuurder 

overlegd over een evaluatie van de (traditionele) vorm van toezicht zoals die tot en met 

2016 is uitgeoefend, naar een meer modern toezicht. Daarin moet een duidelijker accent  

liggen op de waardering van Caleidoscoop door stakeholders en het wegen van de 

toegevoegde maatschappelijke waarde van het werk van Caleidoscoop. Dit 

vanzelfsprekend zonder verwaarlozing van de traditionele toezichtonderdelen als 

begroting, jaarrekening, beleidsplan, etc. De directeur-bestuurder zou samen met de 

voorzitter van de Raad van Toezicht een bespreeknotitie maken voor het overleg tussen 

beide organen. Vanwege de hierna te noemen onverwachte ontslagaanvraag van de 

directeur-bestuurder kon dit traject niet worden afgerond. 

3.5 De Raad van Toezicht als werkgever van de directeur-bestuurder 

2016 was voor de directeur-bestuurder het eerste volle kalenderjaar na zijn aanstelling. 

In de eerste vergaderingen van 2016 is daarom met zoveel woorden stilgestaan bij de 

eerste indrukken en ervaringen van de directeur-bestuurder en is hem impliciet van 

advies gediend over zeer uiteenlopende zaken.  

Bij brief van 23 juli 2016 diende de directeur-bestuurder een gemotiveerd verzoek in bij 

de Raad van Toezicht om zijn aanstelling van 24 uren te wijzigen in een aanstelling van 

30 uren, onder gelijkblijvende overige contractomstandigheden. De Raad van Toezicht 

achtte het verzoek van de directeur-bestuurder voldoende gemotiveerd om er positief 
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over te beslissen, waarbij heeft meegewogen dat de financiële positie van Caleidoscoop 

deze meeruren aan kon. Ingaande 1 augustus 2016 is de arbeidsovereenkomst van de 

directeur-bestuurder aangepast van 24 naar 30 uren. 

Onverwacht verzocht de directeur-bestuurder bij brief van 30 december 2016 aan de 

Raad van Toezicht hem per 1 maart 2017 ontslag te verlenen. De reden voor deze 

ontslagaanvraag was een combinatie van persoonlijke omstandigheden, de stand van 

zaken die onder zijn verantwoordelijkheid inmiddels was bereikt en het gegeven dat zijn 

hart en ambitie toch echt meer bij de zorg lag dan bij welzijn. De Raad van Toezicht 

heeft in zijn ontslag bewilligd en is in de eerste maanden van 2017 de procedure gestart 

om tot opvolging te komen. 

dhr. Leendert Diepenhorst, voorzitter Raad van Toezicht 

Overzicht nevenfuncties Leden van de Raad van Toezicht Caleidoscoop 

Nevenfuncties van Mw. A. Woelk 

Functie  Organisatie  Bezoldigd  

Wnd. 

Regiodirecteur 

Raad van de Kinderbescherming, Regio Noord 

Nederland 

ja 

Owner Aletta Woelk Organisatieadvies ja 

 

Nevenfuncties van Mw. S. Bouman- Duivenvoorden  

Functie  Organisatie  Bezoldigd  

Directie Bureau HHM ja 

 

Nevenfuncties van Dhr. L. Diepenhorst  

Functie Organisatie Bezoldigd  

Lid  Comm. Van Toezicht v.d. P.I Leeuwarden 

(Gevangeniswezen) 

ja 

Vz RvT stichting CVO Zuidwest Fryslan 

(Onderwijs) 

ja 

Vz Stichting Passie voor Zorg Hoogeveen 

(Platform Zorginstellingen N.Ned.) 

nee 

Vz Landelijke klankbordgroep CvT PI nee 

Vz CoMensha  

 

Nevenfuncties van Mw. C.M.E. Ruiter  

Functie  Organisatie  Bezoldigd  

Lid RvT OSG Sevenwolden Heerenveen ja 

Vz Rekenkamercommissie Achtkarspelen ja 

Vz rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel ja 

Vz Rekenkamercommissie Ooststellingwerf ja 

Vz Rekenkamercommissie Weststellingwerf ja 

Vz Rekenkamercommissie Opsterland ja 

 

Nevenfuncties van Dhr. J.M. Visser 

Functie  Organisatie  Bezoldigd  

Vz PvdA afdeling Heerenveen nee 

 

Nevenfuncties Dhr. S. Van Eunen (Directeur-Bestuurder) 

Functie Organisatie  Bezoldigd  

Owner | Consultant  Adviesblox BV | VOF AGOZ ja 

Lid Deskundigenraad, FWG nee 
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Personele Vertegenwoordiging (PVT) 

Stichting Caleidoscoop heeft een beperkte omvang. Vanuit praktische overwegingen 

heeft Caleidoscoop om die reden een personele vertegenwoordiging (PVT) in plaats van 

een ondernemingsraad. De PVT van Caleidoscoop heeft dezelfde bevoegdheden als een 

gebruikelijke ondernemingsraad. Passend bij de omvang en de cultuur van de organisatie 

worden medewerkers intensief betrokken bij de beleidsontwikkeling en geïnformeerd 

over de organisatie. De samenwerking binnen Caleidoscoop is gericht op 

gelijkwaardigheid met respect voor ieders rol verantwoordelijkheden en bevoegdheden.  

Het verslag van de Personele Vertegenwoordiging 

De PVT bestond in 2016 uit mevrouw Liza de Vries (voorzitter), mevrouw Linda v/d Poll 

(secretaris) en mevrouw Inge Massalt (Lid). De PVT is in 2016 20 keer bij elkaar 

geweest, hiervan was 5 keer de directeur-bestuurder aanwezig en 4 keer zijn er 

contactmomenten geweest met de Raad van Toezicht. Naast deze bijeenkomsten heeft er 

overleg plaatsgevonden met de Raad van Toezicht over de aanstelling van een nieuw RvT 

lid. De PVT heeft kennisgemaakt met het nieuwe RVT lid, mevrouw A. Woelk.  

De voltallige PVT heeft in april 2016 een 2-daagse training gevolgd voor voorzitters & 

secretarissen. Deze training is door de leden van de PVT gevolgd in Amersfoort en werd 

gegeven door het bedrijf Infâcy. De PVT heeft deze training als zeer leerzaam en nuttig 

ervaren, en heeft handvaten voor de toekomst meegekregen. De PVT zal met elkaar 

overleggen om in 2017 een vervolg training te gaan volgen.  

Mevrouw Inge Massalt (lid) haar (tijdelijke)contract is niet verlengd, daardoor kwam er 

een vacature vrij voor lid PVT. Er zijn verkiezingen binnen de organisatie uitgeschreven 

en mevrouw Ellen Akkerman heeft zich aangemeld om als lid toe te treden bij de PVT. 

Besproken onderwerpen: 

Nieuw lid Raad van Toezicht  IKB (Individueel Keuze Budget) 

Jaarverslag en Jaarrekening   LB (Loopbaanbudget) 

Werkkostenregeling    Verkiezingen PVT 

Reiskostenbeleid    Stagebeleid 

 

In 2017 zal de PVT zich richten op het verder versterken van haar kennis en het beleid 

dat voortkomt uit de nieuwe CAO. De PVT ziet 2017 met vertrouwen tegemoet. 

Liza de Vries, voorzitter Personeelsvertegenwoordiging 

 

Personeel 

Het team van medewerkers en vrijwilligers is het kapitaal van het welzijnswerk in 

Heerenveen. Zij maken het verschil door de professionaliteit, de betrokkenheid en inzet. 

Het team van Caleidoscoop kent medewerkers met verschillende achtergronden en 

kwaliteiten. Juist door deze te waarderen en (onderling) te benutten, is het effect van 

ons werk groot. Het team van Caleidoscoop onderscheidt zich door de goede onderlinge 

sfeer, jezelf kunnen zijn en het respect voor de inbreng die iemand heeft. Ons team 

werkt nauw samen met vrijwilligers, collega-organisaties en de inwoners van 

Heerenveen.  
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In 2016 is het onafhankelijk medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) door het FCB / 

Effectory uitgevoerd. De uitkomsten van het onderzoek bevestigen de hoge mate van 

betrokkenheid, bevlogenheid en tevredenheid van medewerkers. Op alle onderdelen van 

het onderzoek scoort de tevredenheid hoger dan het gemiddelde in de sector welzijn. De 

verbetersuggesties met betrekking tot de efficiëntie en de interne communicatie nemen 

wij over. Wij breiden onze jaarcyclus uit met vaste evaluatiemomenten per project en 

starten 2017 met (begeleide) intervisie. In 2018 herhalen wij het 

tevredenheidsonderzoek.  

De omvang van de organisatie is gedurende 2016 toegenomen met een stijging van  

2 FTE ten opzichte van einde jaar 2015.  

 

Personeelsverloop 2016 2015 

in dienst per start jaar 26 24 

bij dienstverband 6 7 

af dienstverband -4 -3 

bij oproepcontract 0 0 

af oproepcontract 0 -2 

in dienst per einde jaar 28 26 

ziekteverzuim, excl. zwangerschap 2,8% 2,7% 
 

Het verzuimpercentage is in 2016 ten opzichte 

van 2015 met 0,1% gestegen. Het percentage 

2,8% blijft laag en vraagt geen expliciete 

beleidswijziging.  

Onderstaande tabel geeft de verdeling van de 

medewerkers weer over de vakgroepen. Er zijn 

geen verschuivingen tussen de groepen ten 

opzichte van 2015.  

 

Vakgroep 31-12-2016 FTE 31-12-2015 FTE 

agogen 21 16,9 21 14,8 

secretariaat en administratie 3 1,9 3 2,1 

management 2 1,8 2 1,7 

totaal 26 20,6 26 18,6 
 

Stagiair(e)s 

Caleidoscoop kreeg in 2016 weer veel aanmeldingen voor een stageplek. De aanvragen 

kwamen van zowel MBO als HBO opleidingen.  

 

Stagiair(e)s vervullen een belangrijke taak bij Caleidoscoop. Ze brengen nieuwe ideeën 

en nieuwe energie binnen en Caleidoscoop biedt een gedegen kijk in de praktijk. 

Caleidoscoop ondersteunt stagiaires maar neemt ze niet aan de hand. Stagiaires worden 

dan ook geselecteerd op een grote eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.  

 

In 2016 hebben wij het stagebeleid geëvalueerd deze opnieuw vastgesteld. De stage 

coördinator ziet er op toe dat het beleid wordt uitgevoerd.  
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Stagiair(e)s  HK VSP JW WTF P O&A Totaal 

2016 

Totaal 

2015 

Aanvraag  4 6 8 1 1 0 20 39 

Gehonoreerd  1 3 1 1 1 0 7 16 

 

HK:  Huiskamer(s) 

VSP:  Vrijwilliger Service Punt 

JW:  Jongerenwerk 

WTF:  Whatthefean.nl 

P:  Project/Minor 

O&A: Onderzoek en Advies 

 

Externe ontwikkelingen 

De invulling van ons werk en de keuzes die wij maken worden mede beïnvloed door onze 

externe omgeving. Wij merken de effecten van de veranderende samenleving en het 

beroep dat op de zelfstandigheid van burgers wordt gedaan. Er is de laatste jaren flink 

bezuinigd op de zorg en de ondersteuning voor individuen en de samenleving als geheel. 

Wij zien de positieve-, maar ook de minder positieve effecten hiervan in Heerenveen.  

Wij ervaren het mede als onze verantwoordelijkheid hierop een passend antwoord te 

vinden. Juist het werk van Caleidoscoop draagt bij aan een zorgzame samenleving en het 

vergroten van de betrokkenheid bij deze samenleving. Dit sterkt ons in de overtuiging en 

onze inzet om iedereen in Heerenveen de kans te bieden mee te doen met en zich in te 

zetten voor deze samenleving.  

Wij zien een verschuiving van zorg naar welzijn. De bezuinigingen in de zorg maken dat 

er een toenemend beroep wordt gedaan op de vrijwillige inzet. Wij zien een nieuwe 

populatie vrijwilligers met een extra ondersteuningsvraag. Tevens zien wij een groep die 

de vrijwilligers bedient met specifieke vragen en problematiek. Het goed beantwoorden 

van al deze vragen maakt dat er een investering in welzijn nodig is. Er zal moeten 

worden geïnvesteerd in de tijdige en juiste signalering wanneer er meer dan de inzet van 

welzijn nodig is.  En de inzet van het welzijnswerk zal meer continuïteit van inzet en 

daarmee financiering inhouden.  

III Onderzoek en ontwikkeling 

De gemeente Heerenveen vindt het belangrijk te weten of het ingezette vrijwilligersbeleid 

tot het gewenste resultaat leidt. Daarom deed Caleidoscoop in 2016 in opdracht van de 

gemeente Heerenveen hier onderzoek naar. Dit onderzoek is afgerond met het opleveren 

van een onderzoeksrapport. Mede op basis van de onderzoeksuitkomsten stelt de 

gemeente Heerenveen haar beleid op en vast. Het rapport en de uitkomsten zijn 

eigendom van de gemeente Heerenveen, als opdrachtgever, en daar opvraagbaar.  

De kracht van onderzoek dat Caleidoscoop doet, wordt mede bepaald door het betrekken 

van de inwoners en initiatieven. Hiermee krijgt het onderzoek een meer lokale kleur en 

blijft het niet bij een cijfermatige weergave en/of een statistische verantwoording. 

Caleidoscoop zoekt in haar onderzoeken altijd de dialoog en doet, naast kwantitatief, ook 

kwalitatief onderzoek.  
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In 2016 heeft een eerder uitgevoerd onderzoek m.b.t. mantelzorg ‘Mantelzorg 

ondersteuning op maat’ geleid tot de functie coördinator mantelzorg. Op deze manier 

draagt ook onderzoek bij aan het versterken van de samenleving en het sociaal beleid 

van de gemeente Heerenveen. Caleidoscoop onderschrijft deze inzet en biedt daarom het 

praktijkgericht onderzoek aan.  

De mede door Caleidoscoop ontwikkelde wijkkrachtscan is 2016 niet uitgevoerd. Wij 

hebben deze wel opnieuw onder de aandacht gebracht van de gemeente Heerenveen. 

Terwijl er eerder is besloten deze met regelmaat te herhalen en op deze wijze de 

veranderingen die optreden in de ‘foto van de wijk’ te kunnen interpreteren, is er nog 

geen vervolgopdracht gekregen. Caleidoscoop blijft voorstander van een cyclische 

toetsing en effectmeting van het beleid en de uitvoering ervan. Op deze wijze weten wij 

wat werkt en kunnen wij pro-actief inspelen op ontwikkelingen in de samenleving.  

IV Overige informatie en toekomst 

Ook in 2017 blijft Stichting Caleidoscoop de welzijnsorganisatie van, voor en vooral door 

Heerenveen. In 2017 werken wij, samen met de GGD en het Sociaal Consortium 

Friesland (SCF), de opdracht uit om te voorzien in het preventief aanbod en bespreken 

deze met de gemeente. Onze maatjesprojecten worden doorontwikkeld naar een aanbod 

van vrijwilligers trainingen, om zo beter aan te sluiten bij de behoefte die er leeft.  

In 2016 ontwikkelden wij de functie VSPér (zie pagina 8). Die nieuwe functie heeft haar 

meerwaarde nu al bewezen. In 2017 zal de VSPér een steeds belangrijkere rol spelen in 

buurt-, wijk en dorpsnetwerken en ondersteuning bieden aan inwoners en vrijwilligers. 

Wij zien dat vrijwilligerswerk niet altijd makkelijk is. Het volhouden en het kunnen 

voldoen aan verwachtingen kan om specifieke begeleiding vragen. In 2017 starten wij 

met een proef of een vrijwilligerscoach daarin kan ondersteunen. Vanzelfsprekend zetten 

wij onze activiteiten die inmiddels vast onderdeel zijn van Caleidoscoop door. Wij blijven 

veranderingen volgen en ondersteunen en wij zijn continu in gesprek met de gemeente 

Heerenveen over de kansen die zij en wij zien. Zo zal er 2017 worden gesproken over 

nieuwe vormen van dagbesteding, het bieden van coördinatie aan ‘De Barones’ en blijven 

wij de redactie van websites van de gemeente (www.heerenveenhelpt) en de 

jongerenwebsite (www.whatthefean.nl) uitvoeren. Dit alles zijn slechts voorbeelden van 

onze activiteiten 2017. Het totaal aan activiteiten is te omvangrijk om in dit verslag te 

verwerken. Wij bieden dan ook graag aan om specifieke vragen persoonlijk en gericht te 

beantwoorden.  

 

In 2017 zal de gemeente Heerenveen de integratie van de toegang Jeugd en 

Volwassenen doorzetten. Ook voor het sociaal team is er sprake van een 

doorontwikkeling. Deze doorontwikkeling wordt mede bereikt door het invullen van de 

functies in de toegang en het Sociaal Team door de gemeente Heerenveen. Caleidoscoop 

neemt afscheid van deze functies en blijft, vanuit de uitvoerende organisatie m.b.t. de 

preventie, samenlevingsopbouw en het jongerenwerk, nauw samenwerken.  

Terwijl door onze inzet in 2016 de financiële positie van de organisatie weer voldoende 

is, betekent dit niet dat wij geen aandacht zullen hebben voor de kwaliteit en de 

continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering. Wij willen steeds beschikken over 

actuele informatie en ons pro-actief verantwoording afleggen over wat wij doen en welk 

effect dit heeft op de samenleving. Dit willen wij bereiken door een efficiënte inrichting 

zonder onnodige overhead en bureaucratisering.  

http://www.heerenveenhelpt/
http://www.whatthefean.nl/
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2017 2017 2016 2016 2016

begroting percentage van voorlopige percentage van begroting

de totale omzet realisatie de totale omzet

Baten:

Budgetsubsidie 1.384.741 79,05% 1.026.675 58,28% 1.082.292

Projectsubsidie 303.853 17,35% 866.118 39,38% 731.279

Overige baten 38.383 2,19% 37.082 0,94% 17.500

Verhuur 24.400 1,39% 23.615 1,24% 23.000

Buffetexploitatie 0 0,00% 716 0,11% 2.000

Rente 250 0,01% 560 0,05% 1.000

1.751.627 100,00% 1.954.766 100,00% 1.857.071

Lasten:

Loonkosten 1.252.178 71,49% 1.279.607 64,58% 1.262.427

Overige personele kosten 103.740 5,92% 72.446 6,26% 122.424

Huisvestingskosten 133.629 7,63% 123.529 6,46% 126.375

Organisatiekosten 126.361 7,21% 119.460 7,29% 142.500

Afschrijvingen 17.610 1,01% 16.370 1,69% 33.075

Kosten activiteiten 23.940 1,37% 28.116 1,89% 37.000

Overige bedrijfskosten 25.000 1,43% 18.413 2,28% 44.500

Bankkosten 400 0,02% 400 0,02% 400

1.682.858 96,05% 1.658.343 95,24% 1.768.701

Saldo Baten en lasten 68.769 3,93% 296.423 4,76% 88.370

Een goede ICT is nodig om ons werk goed te kunnen doen. In 2017 evalueren wij onze 

interne bedrijfsvoeringsprocedures en –processen en investeren wij in een 

kwaliteitssysteem en een online kwaliteitshandboek. 

Onze ambities komen terug in de begroting. De begroting 2017 bevestigt ons de 

toename van de budgetsubsidie en daarmee de zekerheden. Een groei die ons de 

mogelijkheid biedt om te bestendigen wat goed gaat en tegelijkertijd de continuïteit van 

de organisatie te borgen. Caleidoscoop zal de haar toevertrouwde middelen inzetten voor 

de samenleving en zal haar kwaliteit en continuïteit borgen in haar bedrijfsvoering. Op 

deze wijze wil Caleidoscoop de betrouwbare partner zijn op het gebied van preventie, 

samenlevingsopbouw en jongerenwerk voor de inwoners van- en de gemeente 

Heerenveen.  

 

Begroting 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afsluitend 

Met dank aan onze medewerkers en het vertrouwen dat wij krijgen van de inwoners, de 

gemeente Heerenveen en de samenwerkingspartners zien wij de komende jaren met 

vertrouwen tegemoet. Caleidoscoop blijft zich dan ook samen met u voor de samenleving 

van Heerenveen inzetten. 
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1 Algemene informatie

In dit hoofdstuk treft u naast de algemene informatie over Stichting Caleidoscoop ook een beknopte rapportage

aan over het boekjaar, alsmede een aantal kengetallen en een korte algemene toelichting op de

resultaten in het boekjaar.

1.1 Instellingsgegevens

Stichting Caleidoscoop is een organisatie die statutair als doel heeft:

- het ontwikkelen, begeleiden en uitvoeren van welzijnswerk gericht op het voorkomen en/of opheffen

van maatschappelijke achterstand

- het activeren van de plaatselijke bevolking

- het bevorderen van een sterker verband van bewoners onderling en met het openbaar bestuur

en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk

kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

a) De statuten van de stichting bevatten geen expliciete regels omtrent winstbestemming.

b) De directie stelt voor om het positief resultaat over 2016 ad. € 258.444 als volgt te verdelen:

Toevoeging aan algemene reserve 173.444,- waarmee de algemene reserve, na jaren van interen, 

weer op het wenselijke niveau is van 15 - 20 % van de omzet

Bestemmingsreserve Kwaliteitsontwikkeling 75.000,-

Bestemmingsreserve Zonnepanelen/duurzaamheid 10.000,-

Vooruitlopend op de besluitvorming in de vergadering van Raad van Toezicht is dit voorstel reeds in de jaarrekening

verwerkt.

1.2 Samenstelling Raad van Toezicht (per 31 december 2016)

Voorzitter Dhr. L. Diepenhorst

Lid Mevr. C.M.E. Ruiter

Lid Dhr. J.M. Visser

Lid Mevr. A. Woelk

1.3 Beknopte rapportage

2016 2016

€ €

Volgens de exploitatie bedragen de lasten 1.698.878

Af: Subsidies & bijdragen 1.889.387

Overige baten 67.249

1.956.636

Resultaat uit bedrijfsvoering 257.759

Financiële baten en lasten 686

Resultaat voor bestemming 258.444

Exploitatie 2016

Over 2016 heeft Stichting Caleidoscoop een positief resultaat behaald van € 258.444 De begroting 2016 laat een (begroot) resultaat zien van € 73.039.   

Zie toelichting pagina 29.
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1.4 Begroting

2017 2016

Baten

Budgetsubsidie 1.384.741 1.028.475

Projectsubsidie 303.853 804.224

Overige opbrengsten 38.383 17.500

Verhuur 24.400 23.000

Buffetinkomsten 0 2.000

Rente 250 1.000
1.751.627 1.876.199

Lasten € €

Loonkosten 1.252.178 1.306.310

Overige personele kosten 103.740 103.000

Huisvestingskosten 133.629 126.375

Organisatiekosten 126.361 150.000

Activiteitenkosten 23.940 37.000

Rente / kosten banken 400 400

Afschrijvingen 17.610 35.575

Overige bedrijfskosten 25.000 44.500
1.682.858 1.803.160

Saldo baten en lasten 68.769 73.039

De begroting 2017 laat een verschuiving zien van Projectsubsidie naar Budgetsubsidie, omdat een aantal projecten 

een structureel karakter hebben gekregen.

De begrote organisatiekosten in 2017 zijn lager, omdat in 2016 extra eenmalige kosten voor ICT licenties en de

Risico Inventarisatie & Evaluatie waren begroot.

De afschrijvingen zijn lager, omdat er in 2016 extra desinvesteringen waren begroot. 

De overige bedrijfskosten 2017 zijn reeëler begroot.

1.5 Kengetallen

Current ratio: is een kengetal om de financiële toestand en specifiek de liquiditeit

van een bedrijf te meten. Het geeft de mate aan waarin de verschaffers van het kort 

vreemd vermogen uit de vlottende activa kunnen worden betaald.

Current ratio is de vlottende activa/kort vreemd vermogen.

2016 2015

Current ratio 2,83 1,30

Algemeen geldt een waarde tussen de 1,5 en 2 als gezond.

Solvabiliteit: is een kengetal om inzicht te krijgen in de mate waarin de onderneming in staat

is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. In feite wordt er gekeken naar als in geval van

liquidatie de verschaffers van het vreemde vermogen kunnen worden betaald.

Solvabiliteit is het eigen vermogen/totaal vermogen.

Solvabiliteitsratio 0,80 0,60

De minimumnorm van de waarde ligt tussen de 0,25 en 0,50. Hoe hoger de waarde des te

solvabeler de onderneming.

Werkkapitaal: is het verschil tussen de vlottende activa en de vlottende passiva.

€ €
Netto werkkapitaal 328.029 103.558

Een positieve waarde van het nettowerkkapitaal betekent dat er meer eigen vermogen en

lang vreemd vermogen is aangetrokken dan dat er in de vaste activa is geinvesteerd. Dit

geeft een solide beeld weer van de huidige situatie van de onderneming. Het verlenen van 

kredieten door de bank wordt vaak afhankelijk gesteld van de in de onderneming aanwezige

nettowerkkapitaal.
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2 Balans per 31 december 2016

31-12-2016 31-12-2015

€ € € €

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa

Gebouwen 544.456 560.250

Verbouwing/inrichting 2.114 4.484

Inventaris 14.624 6.699

ICT/GSM 28.052 10.928

589.247 582.361

Vlottende activa

Debiteuren 5.230 23.506

Belastingen en sociale verzekeringen 111 34.045

Overige vorderingen 34.306 13.821

Liquide middelen 467.338 374.263

506.985 445.635

Totaal activa 1.096.232 1.027.996

Passiva

Eigen vermogen

Herwaarderingsreserve 429.000 429.000

Algemene reserve 360.471 187.026

Bestemmingsreserve Kwaliteitsontwikkeling 75.000 0

Bestemmingsreserve Zonnepanelen/duurzaamheid 10.000 0

874.471 616.026

Voorzieningen

Groot onderhoud 24.089 38.435

Loopbaanbudget 18.716 6.458

Voorziening CASA 0 25.000

42.805 69.893

Vlottende passiva

Leveranciers minus betalingen onderweg 13.888 37.761

Belastingen en sociale verzekeringen 73.665 70.049

Vakantiedagen 10.704 6.016

Reservering vakantietoeslag 0 34.669

Overige schulden 80.698 193.581

178.955 342.077

Totaal passiva 1.096.232 1.027.996
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3 Staat van baten en lasten 2016

Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015

€ € €

Baten

Subsidiebaten 1.889.387 1.832.699 1.620.120

Overige baten (incl. buffetexploitatie) 41.782 19.500 50.667

Verhuur 25.035 23.000 28.522

Buffetexploitatie 433 0 1.210

Totaal baten 1.956.636 1.875.199 1.700.519

Lasten

Loonkosten 1.231.630 1.306.310 1.119.368

Overige personele kosten 140.589 103.000 122.551

Huisvestingskosten 118.065 126.375 145.428

Organisatiekosten 114.127 150.000 138.486

Afschrijvingen 26.406 35.575 37.004

Kosten activiteiten 38.423 37.000 36.977

Overige bedrijfskosten 29.638 44.500 63.072

Bijzondere baten en lasten 0 0 -303.195

Totaal lasten 1.698.878 1.802.760 1.359.691

Resultaat uit bedrijfsvoering 257.759 72.439 340.828

Financiële baten en lasten 686 600 -5.103

Resultaat voor bestemming 258.444 73.039 335.725

Het resultaat van € 258.444 zal als volgt worden verdeeld:

Toevoeging aan algemene reserve 173.444-

Bestemmingsreserve Kwaliteitsontwikkeling 75.000,-

Bestemmingsreserve Zonnepanelen 10.000,-

In verband met de aard van de werkzaamheden van de organisatie wordt er gestreefd naar een minimale algemene reserve van 15% van de omzet.

De Raad van Toezicht heeft mede op advies van de accountant vastgesteld dat het beleid erop gericht zal zijn 15% - 20% algemene reserves op te bouwen.

Het resultaat laat toe om, na jaren van interen, de algemene reserves weer boven het minimale niveau te krijgen.

Resultaat 2016 <---> begroting 2016

Subsidiebaten: meer opdrachten van de gemeente Heerenveen zorgen voor hogere subsidiebaten.

Overige baten: er is geen rekening gehouden met o.a. een teruggaaf energiebelasting, teveel gereserveerde vakantietoeslag 2015,

opbrengst detachering personeel en terugontvangen huur 2015.

Loonkosten: de overheadkosten zijn niet meegestegen met de omzetstijging.

Overige personeelskosten: de kosten zijn gestegen door de inzet van een  ZZP-er en door hogere reiskosten.

Organisatiekosten: zijn gedaald door lagere telefoonkosten, doorberekening van het WeHelpen abonnement, lagere kosten voor de Raad van Toezicht,

lagere kosten voor het kopieren.

In de begroting was rekening gehouden met een afschrijving op een desinvestering, die reeds in 2015  plaatsvond.
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4 Kasstroomoverzicht
2016 2015

€ € € €

Exploitatieresultaat 257.759 340.828

Aanpassing voor:

 -Afschrijvingen 26.406 37.004

 -Afname voorzieningen -27.088 -15.895

-682 21.110

Mutatie werkkapitaal:

 -Toename / Afname vorderingen 31.725 2.998

 -Toename / Afname kortlopende schulden -163.121 125.307

-131.397 128.305

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 125.680 490.243

Overige baten 0 303.195

Financiële baten en lasten 686 -5.103

Kasstroom uit operationele activiteiten 126.365 788.335

Investeringen in materiële vaste activa -33.291 -20.883

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -33.291 -20.883

Aflossing langlopende schulden 0 -24.250

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 -24.250

Mutatie liquide middelen 93.074 743.202

Saldo liquide middelen per 1 januari: 374.263 28.734

Mutatie liquide middelen: 93.075 345.529

Stand per 31-12 467.338 374.263

Jaarrekening 2016 Stichting Caleidoscoop 32



5  Waarderingsgrondslagen

Activiteiten

Stichting Caleidoscoop is een welzijnsorganisatie in de gemeente Heerenveen. De Stichting doet dit middels

het ondersteunen van vrijwilligers, verbindingen te leggen tussen organisaties en initiatieven te nemen op het

gebied van leefbaarheid.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1

"Kleine organisaties zonder winststreven".

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva

geschiedt, voor zover niet anders vermeld, tegen nominale waarde.

Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord

in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De gebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen actuele (reële) waarde. Op de materiële vaste activa

wordt lineair afgeschreven gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur.

De overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten

verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekeninghoudend met een

eventuele restwaarde. Op de grond wordt niet afgeschreven.

Hierbij worden de volgende percentages gehanteerd:

%

Verbouwing/inrichting 5 - 10

Inventaris 5 - 33,3

ICT/GSM 10 - 33,3

Financiele vaste activa

Deelnemingen waarop invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend,

worden gewaardeerd tegen de nettovermogenswaarde. Deelnemingen waarin deze invloed ontbreekt, worden

opgenomen tegen verkrijgingsprijs, rekeninghoudend met een voorziening voor waardeverminderingen.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen 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 de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking

staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.
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GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA (vervolg)

Eigen vermogen

De herwaarderingsreserve en de algemene reserve als onderdeel van het eigen vermogen worden gewaardeerd

tegen nominale waarde.

Pensioenen

Stichting Caleidoscoop heeft voor haar medewerkers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende

medewerkers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld

verdiende loon berekend over de jaren dat de medewerker pensioen heeft opgebouwd bij Stichting Caleidoscoop. De

verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar medewerkers, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds

Zorg en Welzijn. Stichting Caleidoscoop betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald

en de helft door de medewerker. 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.

Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij behoort ook een nieuwe berekening van de

dekkingsgraad. De 'nieuwe' dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een

gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. In februari 2016 bedroeg de dekkingsgraad

87%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 127%. Het pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan binnen 12 jaar

hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of

om bijzondere premieverhogingen door te voeren. Stichting Caleidoscoop heeft geen verplichting tot het voldoen van

aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies.

Stichting Caleidoscoop heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening.

Voorzieningen

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen worden

afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald

door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en

verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Reorganisatie

Deze voorziening heeft betrekking op kosten in verband met de reorganisatie van activiteiten en wordt

gevormd indien voor de stichting een feitelijke of juridische verplichting is ontstaan.

Voor reorganisaties waarvoor per balansdatum een plan is geformaliseerd, maar waarvoor pas na

balansdatum hetzij de gerechtvaardigde verwachting is gewekt richting betrokkenen dat de reorganisatie zal

worden uitgevoerd, hetzij is gestart met de implementatie van het reorganisatieplan, is een voorziening in de

balans opgenomen.

Schulden

Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en

verrichte diensten enerzijds en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen

historische kostprijzen. Baten zijn verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Lasten die hun

oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Subsidies

De algemene subsidiebaten hebben betrekking op de in het verslagjaar van derden ontvangen subsidiebaten

na aftrek van kortingen.

De subsidiebaten zijn op de projecten verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht.

Kosten

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de 

aanschaffingswaarde op basis van de verwachte economische levensduur.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten.

GRONDSLAGEN VOOR HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
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6 Toelichting op de balans

Materiële vaste activa

Het verloop in het verslagjaar is als volgt:

Gebouwen Verbouwing/inrichting

2016 2015 2016 2015

€ € € €

Balans per 1 januari 560.250 566.031 4.484 16.122

Herwaardering 0 0 0 0

Investeringen 0 0 0 0

560.250 566.031 4.484 16.122

Afschrijving desinvesteringen 0 0 0 8.490

560.250 566.031 4.484 7.632

Afschrijvingen 15.794 5.781 2.369 3.148

Balans per 31 december 544.456 560.250 2.114 4.484

Inventaris ICT/GSM

2016 2015 2016 2015

€ € € €

Balans per 1 januari 6.698 4.894 10.928 11.434

Investeringen 10.964 3.907 22.328 16.976

17.662 8.801 33.256 28.410

Afschrijving desinvesteringen 0 0 0 9.434

17.662 8.801 33.256 18.976

Afschrijvingen 3.038 2.103 5.204 8.048

Balans per 31 december 14.624 6.698 28.052 10.928

Totaal Totaal

2016 2015

€ €

Balans per 1 januari 582.360 598.481

Herwaardering 0 0

Investeringen 33.292 20.883

615.652 619.364

Afschrijving desinvesteringen 0 17.924

615.652 601.440

Afschrijvingen 26.406 19.080

Balans per 31 december 589.247 582.360

Vorderingen

Debiteuren

Overige debiteuren 5.183 24.828

Dubieuze debiteuren 48 0

Voorziening debiteuren 0 -1.322
Balans per 31 december 5.230 23.506

Belastingen en sociale verzekeringen

Omzetbelasting 111 3.764

Pensioen 0 30.281

Balans 31 december 111 34.045
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Toelichting op de balans per 31 december 2016 (vervolg)

2016 2015

€ €

Overige vorderingen

Nog te ontvangen rente 574 0

Vooruitbetaalde kosten 1.709 13.821

Nog te factureren 7.857 0

Overige vorderingen (Oranjefonds) 24.166 0

Balans per 31 december 34.306 13.821

Liquide middelen

Kasgeld 1.119 2.538

Spaarrekeningen Rabobank 308.622 23.501

Spaarrekening Triodosbank 100.000 0

Betaalrekening Rabobank 57.596 348.224

Balans per 31 december 467.338 374.263

Eigen vermogen

Herwaarderingsreserve

Balans per 1 januari 429.000 429.000

Herwaardering 0 0

Balans per 31 december 429.000 429.000

De herwaarderingsreserve is niet vrij uitkeerbaar.

Algemene reserve

Balans per 1 januari 187.026 -148.699

Resultaatbestemming 173.444 335.725

Balans per 31 december 360.471 187.026

Van het positieve resultaat 2016 wordt € 173.444 toegvoegd aan de Algemene reserve. Door deze toename is de financiële positie verbeterd 

en komt daarmee op 18,4%.

In verband met de aard van de activiteiten van de organisatie, is het doel de Algemene reserve 15%-20% van de omzet te laten zijn.

Bestemmingsreserve

Balans per 1 januari 0 0

Bestemmingsreserve Kwaliteitsontwikkeling 75.000 0

Bestemmingsreserve Zonnepanelen/duurzaamheid 10.000 0

Balans per 31 december 85.000 0

Voor kwaliteitsontwikkeling en zonnepanelen wordt een bestemmingsreserve gevormd van € 85.000 bestemd.
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Toelichting op de balans per 31 december 2016 (vervolg)

2016 2015

€ €

Voorzieningen

Groot onderhoud

Balans per 1 januari 38.435 29.990

Dotatie 12.500 12.500

Onttrekking -26.846 -4.055

Balans per 31 december 24.089 38.435

De onttrekking was voor diverse werkzaamheden ten behoeve van het pand De As.

Loopbaanbudget

Balans per 1 januari 6.458 0

Dotatie 12.258 6.458

Balans per 31 december 18.716 6.458

Op grond van de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening wordt er vanaf juli 2015 gereserveerd voor  

loopbaanontwikkeling.

Voorziening verbouwing CASA

Balans per 1 januari 25.000 0

Dotatie 0 25000

Onttrekking voor verbouwingskosten -25.000 0

Gemaakte verbouwingskosten -24.166 0

Oranjefonds bijdrage 24.166 0
Balans per 31 december 0 25.000

De totale verbouwingskosten bedragen ongeveer € 58.000. Hiervoor heeft Stichting Caleidoscoop € 24.166 van het Oranjefonds als

bijdrage in de totale kosten in 2017 ontvangen. Een gedeelte (€ 25.000) is ten laste van de voorziening verbouwing Casa gebracht en het restant is in de

kosten geboekt.
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Toelichting op de balans per 31 december 2016 (vervolg)

2016 2015

€ €
Langlopende schulden

Lening o/g Stichting Huisvesting

Balans per 1 januari 0 242.500

Aflossing 0 -24.250

Geschonken door Stichting Huisvesting 0 -218.250

Balans per 31 december 0 0

Kortlopende schulden

Leveranciers minus betalingen onderweg 13.888 37.761

Belastingen en sociale verzekeringen

Loonheffingen 69.391 70.049

Omzetbelasting 0 0

Pensioen 4.274 0

Balans 31 december 73.665 70.049

Vakantiedagen 10.704 6.016

Reservering vakantietoeslag 0 34.669

Overige schulden

Netto loon 632 0

Reorganisatiekosten 6.602 24.298

Accountantskosten 13.800 6.500

Vooruitontvangen subsidies 49.282 144.729

Overige schulden 10.382 18.054

Balans 31 december 80.698 193.581

In 2010 en 2011 is door Stichting Caleidoscoop een meerjarige reorganisatie gestart, om bezuinigingen

te ondervangen. De gemeente Heerenveen heeft bijgedragen in de kosten van de

reorganisatie. De toegekende bedragen zijn in mindering gebracht op de totale te verwachten kosten.

De verplichtingen m.b.t. de wachtgeldregeling lopen tot mei 2017. 

Totaal kortlopende schulden 178.955 342.077

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Huurverplichtingen

Door Stichting Caleidoscoop zijn meerjarige financiële verplichtingen aangegaan die bestaan uit de volgende 

verplichtingen:

- huur kopieermachines BNP Paribas tot en met februari 2018 ter hoogte van € 6.900 per jaar.

- huur Spotlight aan het Schoterplein (Woonfriesland) tot en met mei 2019 ter hoogte van € 16.750 per jaar.

- huur Casa aan GW-plein (Accolade) tot en met januari 2018 (jaarlijkse velenging met 1 jaar) ter hoogte van € 26.200 per jaar.

- huur box aan de Pompmakker (Reen) tot en met 31 juli 2018 ter hoogte van € 4.800 per jaar

De huurprijzen worden jaarlijks rond maart geïndexeerd.
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7 Toelichting op de staat van baten en lasten 2016

Baten

2016 2015

€ €

Subsidiebaten

Subsidie gemeente budget 1.026.675 1.011.927

Subsidie gemeente projecten 862.711 594.094

Overige bijdragen derden 0 14.098

1.889.387 1.620.120

De ontvangen bedragen vermeld bij subsidie gemeente budget hebben een structureel karakter.

De ontvangen bedragen vermeld bij subsidie gemeente project hebben een incidenteel karakter.

De subsidievoorwaarden stellen als belangrijkste eis de inzet van uren voor het verrichten van welzijnswerk binnen de

gemeente Heerenveen. De subsidieafrekening 2015 is definitief vastgesteld.

Overige baten

Organisatie 234 4.281

Activiteiten 17.822 40.795

Diverse baten 23.726 5.591

41.782 50.667

Verhuur

Verhuur 25.035 28.522

25.035 28.522

Delen van het pand De As worden verhuurd aan Stichting Wijkcentrum De As en Wijkbeheer van de gemeente Heerenveen.

Buffetexploitatie

Baten 1.387 2.641

Lasten -954 -1.431

433 1.210

Totaal baten 1.956.636 1.700.519

Lasten

2016 2015

€ €

Loonkosten

Lonen en salarissen 972.748 903.642

Reservering vakantietoeslag 0 2.130

Reservering loopbaanbudget 12.782 6.458

Mutatie schuld verlofuren 4.688 -8.075

Reservering wachtgeld 0 14.000

Sociale lasten 160.048 137.414

Pensioenlasten 88.877 76.360

1.239.143 1.131.929

Uitkering ziekengeld -7.513 -10.612

Bijzondere uitkering 0 -1.950

1.231.630 1.119.368

Lonen en salarissen: 

Als gevolg van de subsidietoekenning door de gemeente Heerenveen voor meer projecten zijn de loonkosten gestegen

Reservering vakantietoeslag:

Met ingang van het jaar 2016 is er binnen de sector Welzijn geen sprake meer van vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Hiervoor in de

plaats is het Individueel KeuzeBudget gekomen. Het bedrag wordt in het boekjaar uitgekeerd aan het personeel en mag niet meer 

worden gereserveerd.

Mutatie schuld verlofuren:

Het aantal verlofuren voor het jaar 2016 dat niet door de werknemers is opgenomen is hoger (€ 4.688) dan in 2016 is gereserveerd.

(betreft mutatie balanspost).

FTE-s 2016 2015

Het aantal FTE-s per 31 december 2016 is: 20,7 17,8
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Bezoldiging topfunctionarissen 2016 2016
bedragen x €1 Dhr. S. van Eunen Dhr. S. van Eunen
Functie(s) Directeur-bestuurder Directeur-bestuurder
Duur dienstverband 1/1-31/8 1/9-31/12
Omvang dienstverband (in fte) 0,67 0,83
Gewezen topfunctionaris? nee nee
Echte of fictieve dienstbetrekking?

Individueel WNT-maximum 79.556 49.722

Bezoldiging
Beloning 42.397 30.663
Belastbare onkostenvergoedingen 0 0
Beloningen betaalbaar op termijn 4.808 2.981
Subtotaal 47.205 33.644

Individueel WNT-maximum 
ontslaguitkering 75.000 75.000

Jaar waarin dienstverband is 
beëindigd

Totaal overeengekomen uitkeringen 
wegens beëindiging dienstverband 0 0
-/- Onverschuldigd betaald bedrag 0 0
Uitkeringen wegens beëindiging 
dienstverband 0 0
Waarvan betaald in 2016 0 0

Totaal bezoldiging 47.205 33.644

De totaal bezoldiging van de Directeur-bestuurder is binnen de WNT normen vastgesteld.

Vergoeding toezichthoudende 
topfunctionarissen

bedragen x €1 Dhr. R.J. de Klein Dhr. L. Diepenhorst
Mevr. S. Bouman-
Duivenboden Mevr. C.M.E. Ruiter Dhr. J.M. Visser Mevr. A. Woelk

Functie(s) Voorzitter Lid Lid Lid Lid
Duur dienstverband in 2016 1/1-31/12 1/1-31/5 1/1-31/12 1/1-31/12 1/6-31/12

Individueel WNT-maximum 26.850 17.900 17.900 17.900 17.900

Vergoeding
Beloning 1.500 417 1.000 1.000 583
Belastbare onkostenvergoedingen 0 0 0 0 0
Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 0 0 0
Subtotaal 1.500 417 1.000 1.000 583

-/- Onverschuldigd betaald bedrag 0 0 0 0
Totaal vergoeding 1.500 417 1.000 1.000 583

Duur dienstverband in 2015 1/1-30/11 1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12 1/12-31/12
Vergoeding
Beloning 1500 1.500 1.500 1.500 180
Belastbare onkostenvergoedingen 0 0 0 0 0
Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 0 0 0
Subtotaal 1.500 1.500 1.500 1.500 180

-/- Onverschuldigd betaald bedrag 0 0 0 0
Totaal vergoeding 1.500 1.500 1.500 1.500 180

De vergoeding van de Raad van Toezicht is vastgesteld op maximaal € 1.500,-.
Hiermee blijft de vergoeding ruimschoots binnen de WNT-norm.
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Toelichting op de staat van baten en lasten 2016 (vervolg)

2016 2015

€ €

Overige personele kosten

Deskundigheidsbevordering 9.340 11.245

Arbodienst 2.390 3.067

Avero verzuimverzekering 7.814 9.266

Reiskostenvergoeding 43.472 35.850

Salarisadministratie 3.672 5.556

Personeelslunches 1.191 1.025

Vrijwilligers/stagiaires 7.317 11.551

Inhuur derden 64.009 42.895

Werkkostenregeling 0 1.950

Overige personeelskosten 1.385 146

140.589 122.551

Hoge reiskostenvergoeding in 2016 door grotere afstand woon-werkverkeer.

Inhuur derden: Door meer en duurdere uren van een ZZP-er zijn de kosten gestegen.

Huisvestingskosten

Huur 45.862 49.505

Verzekeringen 11.828 8.825

Belastingen onroerend goed 7.084 7.462

Onderhoud en aanpassingen 1.651 4.139

Schoonmaak 13.370 14.632

Gas, water en elektra 20.819 45.692

Aanschaf kleine inventaris 4.175 1.740

Kosten beveiliging 776 932

Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen 12.500 12.500

118.065 145.428

Gas, water en elektra: de kosten van gas, water en licht in 2016 en 2015 worden beinvloed door diverse verrekeningen.

Organisatiekosten

Telefoonkosten 13.374 19.099

Porti 1.656 794

Kantoorbenodigdheden 2.161 1.348

Abonnementen/vakliteratuur 11.526 23.759

Uitgaven stagiaires en vrijwilligers 2.819 3.217

Kosten Raad van Toezicht 7.460 10.372

Kosten personeelsvertegenwoordiging 1.737 359

Verzekeringen 992 1.960

Accountantskosten/Advieskosten 13.800 13.425

Attenties staf 3.254 3.049

Kopieermachine 11.577 18.131

Kosten ICT 2.193 3.218

Kantinekosten 1.856 1.567

Reis- en verblijfkosten 10.558 6.501

Diensten derden 21.589 22.877

Publiciteit 7.483 8.701

Representatie 91 110

114.127 138.486
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Toelichting op de staat van baten en lasten 2016 (vervolg)
2016 2015

€ €

Afschrijvingen

Gebouwen 15.794 5.781

Verbouwing/inrichting 2.369 11.638

Inventaris 3.038 2.103

ICT/GSM 5.204 17.483

26.406 37.004

Kosten activiteiten

Consumpties/voeding 10.134 7.495

Materialen 5.655 10.051

Overige activiteitskosten 2.498 1.772

Huurkosten activiteiten 20.136 17.658

38.423 36.977

Overige bedrijfskosten

Diverse kosten 19.284 22.775

Verbouwing CASA 9.323 25.000

Diverse kosten voorgaande jaren 1.030 4.589

Advieskosten 0 10.709

29.638 63.072

De daling van Overige bedrijfskosten wordt veroorzaakt dooreen dotatie aan de voorziening Verbouwing CASA en 

advieskosten in 2015. 

Bijzondere baten en lasten

Bijzondere baten (schenking Stichting Huisvesting) 0 -365.926

Bijzondere lasten (afboeking deb. Projecten BV) 0 62.731

0 -303.195

Totaal lasten 1.698.878 1.359.691

Financiële baten en lasten

Rentebaten 686 50

Rentelasten 0 -606

Rentelast lening Stichting Huisvesting 0 -4.547

686 -5.103

Ondertekening voor vaststelling en goedkeuring

Heerenveen,

Vastgesteld door: Goedgekeurd door:

Bestuurder Raad van Toezicht

Dhr. H.N. de Kluizenaar Dhr. L. Diepenhorst

Mevr. C.M.E. Ruiter

Dhr. J.M. Visser

Mevr. A. Woelk
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