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Voorwoord 
 

Op 2 april 2017 stapte ik voor mijn eerste werkdag bij Caleidoscoop binnen. Ik was 

benieuwd of ik, dat wat ik meende gezien te hebben tijdens de sollicitatieprocedure, ook 

in werkelijkheid zou aantreffen. Nu, ruim een jaar later, kan ik vol trots zeggen dat de 

werkelijkheid beter is.  

 

Ik trof een organisatie aan met bevlogen professionals, die in een prettige sfeer met 

elkaar samenwerken. Caleidoscoop is een naar buiten gerichte organisatie gebleken, met 

een solide bedrijfsvoering. Alle lof voor mijn voorganger Sander van Eunen die - na een 

aantal moeilijke jaren voor Caleidoscoop - de bedrijfsvoering transparant heeft gemaakt. 

 

Mijn eerste maanden stonden in het teken van kennismaken, gesprekken met de 

gemeente over een nieuwe kostprijs en het leren kennen van de volle breedte van het 

takenpakket van Caleidoscoop. Ik voerde mooie gesprekken met de professionals en 

inwoners van de gemeente Heerenveen.  

 

Ik was er al van overtuigd, maar ik kan nu nog beter zeggen dat welzijn een onmisbare 

rol vervult in een individualiserende maatschappij, waarin meedoen verwacht wordt, 

maar niet vanzelfsprekend is. 

 

 

Harald de Kluizenaar 

Directeur-bestuurder 
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Inleiding en leeswijzer 
 

 

2017 was voor onze organisatie het jaar waarin we met diverse thema’s aan de slag 

gingen, waaronder: certificering, samenwerking en het beschrijven van ons werk aan de 

hand van storytelling. Onze activiteiten worden grotendeels gesubsidieerd door de 

gemeente Heerenveen. Door de goede samenwerking tussen Caleidoscoop en de 

gemeente Heerenveen kan het welzijnswerk worden afgestemd op de vraag uit de 

samenleving en het beleid van de gemeente. Onze organisatie blijft de ‘ogen en oren’ in 

de gemeente en doordat we die informatie met de gemeente delen, kan de gemeente 

haar (regie)rol vervullen.  

 

Duurzaam 

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. Caleidoscoop ondersteunt en 

begeleidt zowel individuele bewoners, als bewonersgroepen bij het maken van hun eigen 

keuzes. 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 in de 

activiteiten te participeren. 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 initiatieven echt vanuit de bewoners ontstaan, geborgd worden in de 

gemeenschap en de kosten beheersbaar blijven. 

 

 

Maatschappelijke effecten van onze inzet 

Vanuit ons welzijnswerk worden zowel individuele bewoners als bewonersgroepen 

ondersteund en begeleid in het maken van hun eigen keuzes. Daarom zult u in dit 

document regelmatig termen tegenkomen als ‘ ondersteunen’, ‘ontwikkelen’ en 

‘begeleiden’. Het is namelijk aan de welzijnswerkers om het proces te begeleiden – en 

niet te sturen op een bepaalde uitkomst. Vanuit de wens om inzichtelijk te maken wat de 

maatschappelijke effecten van onze inzet zijn, startten we in 2017 met het beschrijven 

ervan. Het maatschappelijke effect is een groeiproces en zal niet altijd scherp 

geformuleerd kunnen worden. Een van de manieren om de effecten van ons werk te 

beschrijven, is dit te doen via de verhalen uit de samenleving. Om deze verhalen te 

kunnen ophalen, volgden de medewerkers van Caleidoscoop in 2017 de training 

Storytelling. 

 

 

Certificering 

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

ook uit geschoolde welzijnswerkers en jongerenwerkers. De maatschappij vraagt steeds 

vaker om de kwaliteit van medewerkers aan te tonen. Daarom zijn de werkers van 

Caleidoscoop geregistreerd in het beroepsregister en werken we op organisatieniveau toe 

naar certificering middels het kwaliteitslabel van Sociaal Werk Nederland. Dit proces 

startten we in 2017 en ronden we in 2019 af. 

 

 

Financiële zaken  

Het exploitatieresultaat wordt in 2017 deels toegevoegd aan de algemene reserve, deels 

aan bestemmingsreserves. Zie pagina 7, ‘financiële resultaten’. 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.  

 



4 
 

 

Leeswijzer 

Net als onze organisatie willen we dat ook ons jaarverslag toegankelijk is voor iedereen. 

Daarom hebben we ervoor gekozen om zo toegankelijk mogelijk taal te gebruiken en zo 

min mogelijk vakjargon. Na deze inleiding laten we u aan de hand van een organogram 

zien hoe onze organisatiestructuur in elkaar zit. Vervolgens leest u hoe 2017 er in grote 

lijnen uit heeft gezien, gevolgd door een hoofdstuk over de financiële resultaten. De twee 

daaropvolgende hoofdstukken gaan over de kwaliteit van ons werk en de kwaliteit van 

onze organisatie. Omdat onderzoek en ontwikkeling een belangrijk onderdeel van onze 

visie en missie is, leest u in het laatste hoofdstuk wat wij in 2017 op dit vlak hebben 

gedaan. 

 

 

Organogram Caleidoscoop 
 
Caleidoscoop is een kleine organisatie met een ‘platte’ en eenvoudige structuur. Om de 

professionals op de werkvloer goed te faciliteren in de uitvoering van hun werk vormen 

de directeur-bestuurder en de manager samen het managementteam. Zij worden hierbij 

ondersteund door de afdeling bedrijfsvoering.  
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Gang van zaken in 2017 
 

 

2017 kenmerkt zich door het verstevigen van de koers die in 2016 is ingezet. De 

samenwerking binnen de netwerkteams (vanaf 2018 noemen we deze teams 

'preventieteams') is versterkt. De teams zijn in de eerste helft van 2017 intensief 

begeleid naar een vorm van zelforganisatie. Vertrouwen en elkaar aanspreken zijn twee 

belangrijke randvoorwaarden om tot zelforganisatie te komen. De ondersteuning 

concentreerde zich dan ook met name op deze twee thema’s. De managers van de drie 

samenwerkingspartners, GGD, maatschappelijk werk (MEE en SMWF) en Caleidoscoop in 

de netwerkteams verschaften duidelijkheid over de kaders en invulling van het begrip 

‘professionele ruimte’.  

 

Toegenomen vraag 

In de dorpen en wijken van de gemeente Heerenveen werken vaste kernleden samen in 

een netwerkteam. Zij zijn beschikbaar om initiatieven vanuit de samenleving te 

ondersteunen en individuele en groepen inwoners te begeleiden. Door zichtbaar te zijn 

en dicht bij de inwoners te staan, is de vraag naar ondersteuning bij initiatieven uit de 

samenleving toegenomen. Met name vanuit het opbouwwerk moest regelmatig de keuze 

gemaakt worden waar de inzet het meest urgent was. Dit was een onbevredigende 

situatie, omdat initiatieven hun ‘momentum’ verloren. Medio 2017 startten we 

gesprekken met de gemeente Heerenveen om beter invulling te kunnen geven aan de 

beantwoording van deze toegenomen vraag. Gemeente Heerenveen en Caleidoscoop 

hebben daarom samen besloten om vanaf 2018 het opbouwwerk en ‘VSP'er in de buurt’  

in uren uit te breiden.  

 

Bestuurswissel 

Per 1 maart 2017 vertrok directeur-bestuurder Sander van Eunen bij Caleidoscoop. Hij 

werd op 1 april 2017 opgevolgd door Harald de Kluizenaar. Een bestuurderswissel is 

altijd van invloed op de accenten die gelegd worden binnen een organisatie. De 

beschreven activiteiten kunnen daarom op onderdelen afwijken van de plannen uit het 

jaarplan 2017.  

 

De Barones 

Per 1 mei 2017 trad de coördinator van het steunpunt De Barones bij Caleidoscoop in 

dienst. Dit is de opmaat naar een intensieve samenwerking, die in 2018 moet leiden tot 

de voortzetting van de volledige dienstverlening van De Barones door Caleidoscoop. 

 

Vrijwilligers Academie Fryslân 

Caleidoscoop is als kerngroeplid betrokken bij de Vrijwilligers Academie Fryslân (VA 

Fryslân), een initiatief van een groot aantal organisaties om kwalitatief hoogwaardige 

opleidingen en cursussen te kunnen aanbieden aan alle vrijwilligers in Fryslân. De 

trainingen van vrijwilligers in het kader van LF2018 (Culturele Hoofdstad), het 

zogenoemde Frij-Stiperproject, is ondergebracht bij VA Fryslân. Hoewel wij graag 

meewerken aan hoogwaardige trainingen voor alle vrijwilligers, lijkt de gekozen 

organisatiestructuur van de VA Fryslân minder passend bij Caleidoscoop. In 2018 maken 

we een keuze of en in welke vorm Caleidoscoop betrokken blijft bij VA Fryslân. 
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Overleg met andere organisaties 

Welzijnswerk in Fryslân wordt uitgevoerd door een aantal kwalitatief hoogwaardige, maar 

vrij kleine organisaties. Caleidoscoop werkt samen met deze organisaties op strategisch, 

tactisch en operationeel niveau met als doel elkaar te versterken in plaats van te 

beconcurreren. Voorbeelden hiervan zijn het Divers-overleg, waar directies van de 

welzijnsorganisaties tweemaandelijks spreken over ontwikkeling op het gebied van 

welzijn. Daar worden tevens samenwerkingsafspraken gemaakt over de ontwikkeling van 

onder andere personeelsbeleid en trainingen. Mantelzorgcoördinatoren, 

vrijwilligerscoördinatoren en buurtbemiddelingscoördinatoren voeren regelmatig 

regionaal intercollegiaal overleg. 

 

 

Strategie & doelstellingen 
 

In de statuten van de Stichting Caleidoscoop staat de doelstelling van de stichting als 

volgt omschreven: 

 

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

maatschappelijke achterstand 

• het activeren van de plaatselijke bevolking 

en 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 gebruikmakend van inzet van 

accommodaties cum annexis, apparatuur en financiële ondersteuning. 

 

 

Gevoerd beleid in 2017 
 
De medewerkers van Caleidoscoop kennen de inwoners, de buurten, wijken en dorpen 

van de gemeente van dichtbij. Wij luisteren goed en zoeken de dialoog. Hierdoor weten 

we wat er speelt in de samenleving en waaraan behoefte 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, 

zodat onze professionals hun werk kunnen doen.  

Door het behouden van een passende mate van personele continuïteit en flexibiliteit en 

dankzij financiële reserves die deze continuïteit garanderen, kan Caleidoscoop blijvend 

inspelen op vragen vanuit de samenleving. 

 

Het beleid van Caleidoscoop is erop gericht om een brede kennis te hebben en te blijven 

ontwikkelen op het gebied van samenlevingsopbouw, preventief werken, jongerenwerk 

en vrijwilligersondersteuning.  

 

Door onze kwaliteitscertificering leggen we ons beleid vast in het kwaliteitshandboek. 

Hierbij waken wij ervoor dat dit niet tot bureaucratie leidt, maar tot uitvoering van ons 

werk dient. 

 

Toename online 

Een belangrijk deel van de inwoners van de gemeente Heerenveen waardeert de 

telefonische en fysieke bereikbaarheid van Caleidoscoop en maakt 

daar gebruik van. Daarnaast zien wij een toename in de online-

ontmoetingen, onder andere via www.wehelpen.nl. Mede namens 

de gemeente Heerenveen is Caleidoscoop lid van de coöperatie 

WeHelpen. WeHelpen voorziet in de mogelijkheid om vrijwilligers 

die iets voor de ander willen betekenen en inwoners die hulp 

kunnen gebruiken, bij elkaar te brengen.  
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Centra voor Meedoen 

Vanaf 2013 zijn we bezig met de ontwikkeling van het gedachtegoed Centra voor 

Meedoen. Het idee is om met bewoners plaatsen te creëren waar wijkbewoners, 

vrijwilligers en professionals elkaar ontmoeten, samen activiteiten organiseren of aan 

activiteiten deelnemen. Omdat we ervoor kiezen om dit proces vooral mét bewoners op 

te pakken, is het een langdurig proces. Op dit moment zijn we betrokken bij een groot 

aantal initiatieven die volgens dit gedachtegoed worden ontwikkeld, waaronder 

activiteiten in De As, de Oranjewoud-flat, Us Kubus, de Sint Jozefschool, het 

Skoatterhûs, De Knipe, Jubbega en een initiatief in Akkrum. In 2017 waren er gemiddeld 

een of twee dagdelen per week wijkactiviteiten. De wens is dat dit wordt uitgebreid naar 

vijf dagen per week. 

 
Preventieteams 

In 2016 is Caleidoscoop, samen met de GGD en Stichting Maatschappelijk Werk Fryslân 

(SMWF), in opdracht van de gemeente Heerenveen gestart met de ontwikkeling van 

preventieteams (voorheen netwerkteams). De opdracht van de preventieteams is: het 

vroegtijdig signaleren van problemen en het organiseren van preventieve en 

voorliggende voorzieningen. Een preventieteam werkt zonegericht, en bestaat uit de 

opbouwwerker en de jongerenwerker van Caleidoscoop en de JGZ-verpleegkundige van 

de GGD en de wijkmaatschappelijk werker van SMWF en/of MEE Friesland. In enkele 

teams schuift de Meitinker aan. Vanaf 2018 krijgt de VSP'er, op verzoek van de teams, 

ook een vaste plek in de teams.  

 
 

Financiële resultaten 
 
 

Vergelijking begroting – resultaat 
 
Het exploitatieresultaat 2017 wordt (positief) beïnvloed door twee, in de begroting niet 

voorziene, gebeurtenissen. Ten eerste is er in januari 2017 een frictiesubsidie  

ad € 130.500 beschikbaar gesteld door de gemeente in verband met het vervallen van 

een functie. Ten tweede valt het opgebouwde bedrag als voorziening bij RAET ten 

behoeve van mogelijke wachtgeldrechten ad € 60.860 vrij aan Caleidoscoop. Ook zijn 

er in de loop van 2017 voor € 98.578 aan extra opdrachten binnengekomen.  

Het exploitatieresultaat 2017 is daarmee € 271.768. Het begrote exploitatieresultaat 

was €68.919.  

 

De liquiditeitspositie is ten opzichte van 2016 verder verbeterd. Dit komt hoofdzakelijk 

door het exploitatieresultaat. De solvabiliteit is 0,82 en is ruim voldoende. De totale 

omzet van 2017 bedroeg € 1.967.520. (2016: €1.956.636) 

 

 

Bestemmingsreserves 
 

Bestemmingsreserve kwaliteitsontwikkeling 

In 2016 is een bestemmingsreserve kwaliteitsontwikkeling gevormd. Hieruit wordt het 

proces naar verkrijging van het certificaat in het kader van het Kwaliteitslabel Sociaal 

Werk Nederland bekostigd. In 2017 is de onttrekking hieraan beperkt gebleven, omdat 

de voorbereidende werkzaamheden voornamelijk nog intern gericht waren. In 2018 zal 

de onttrekking hoger zijn. In 2019 moet de certificering een feit zijn. 
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Bestemmingsreserve duurzaamheid 

De in 2016 gevormde bestemmingsreserve duurzaamheid en zonnepanelen wordt 

omgevormd tot bestemmingsreserve duurzaamheid. Hieraan wordt € 130.500 

gedoteerd. In 2018 wordt deze reserve gebruikt om, middels isolatie en andere 

energiebesparende maatregelen, het hoge energieverbruik in De As naar beneden te 

brengen. Daarmee voldoet het gebouw weer aan moderne duurzaamheids- en arbo-

eisen. 

 

Bestemmingsreserve facilitering leerbedrijf in Casa 

Een modern leerbedrijf vereist een ruimte waar lesgegeven kan worden aan studenten 

en medewerkers. Hiertoe is een aantal aanpassingen in Casa nodig. Voor dit doel 

wordt deze bestemmingsreserve gevormd. Daaraan wordt € 25.000 gedoteerd.  

 

Risicofonds personeel 

Om grote risico’s, met name op personeelsgebied, op te kunnen vangen wordt een 

zogenaamd ‘risicofonds personeel’ ingericht. Gezien het belang van dit fonds is er voor 

gekozen om een dotatie vanuit het exploitatieresultaat, ad € 100.000 en een 

aanvullende dotatie uit de algemene reserve ad € 214.203 te doen. In de paragraaf 

‘Risicomanagement/financiële risico’s’ (zie pagina 20) wordt verder ingegaan op de 

vorming van het risicofonds. 

Bestemming jaarresultaat 

Een gewenst niveau van algemene reserves is rond de 10% van de omzet. Vanwege 

de daling van de algemene reserve, bedoeld voor overige ondernemersrisico’s, met € 

214.203 zal daarom het jaarresultaat ad € 16.706 toegevoegd worden aan de 

algemene reserve. Daarmee komt deze reserve op € 183.000 (9,3%).  

 

Kwaliteit van het werk (activiteitenverslag) 
 
In dit hoofdstuk leest u welke activiteiten we in 2017 voor de verschillende doelgroepen 

hebben uitgevoerd. Na afloop van 2017 hebben we de activiteiten en de 

prestatieafspraken geëvalueerd. In combinatie met eventuele beleidsaanpassingen 

vormen de uitkomsten ervan de input voor de afspraken voor het volgende jaar. Eind 

2017 kwam uit de evaluaties naar voren ook daar de gewenste effecten of 

maatschappelijk toegevoegde waarde aan toe te voegen. Wat dat betekent, leest u in de 

verslaglegging over 2018.  

 

 

Jeugd & jongeren 
 

‘Jeugd & Jongeren’ is binnen Caleidoscoop onderverdeeld in twee categorieën: ‘Baby & 

kind’ en ‘Jongerenwerk’, waarop de volgende subsidies met bijbehorende 

prestatieafspraken van toepassing zijn:  

 

• Ondersteuning Jonge Ouders (OJO) 

• Opvoedondersteuning en kinderwerk (Huiskamers) 

• Jongerenwerk (inclusief huur Casa, preventiewerk en groepsaanpak) 

• Projectleider CJG in School 

• Preventiewerk 

• Lokale redactie websites Heerenveenhelpt.nl en WhatTheFean.nl 

 

Hierna leest u welke activiteiten we zoal in 2017 hebben uitgevoerd.  
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Baby & kind 
Onder de categorie Baby & kind vallen activiteiten voor kinderen en opvoeders. In 2017 

voerden we voor deze doelgroep de volgende activiteiten uit:  

 

De Zomerspelweek in Jubbega 

De Zomerspeelweek in Jubbega is een evenement waar menig kind naar uitkijkt en 

warme herinneringen aan heeft. Samen met twintig volwassen vrijwilligers en tien junior-

vrijwilligers worden honderd kinderen uit Jubbega en omgeving een week lang vermaakt 

met huttenbouwen, spelletjes en natuurlijk het Spelweeklied.  

 

Cursus ‘Opvoeden en zo’ 

Tussen de zestien en twintig ouders volgden in 2017 de cursus ‘Opvoeden en zo’. In zes 

avonden leren ouders hun kinderen op te voeden vanuit een positieve benadering.  

 

Voorheen gaven we vier cursussen per jaar. In 2017 waren dat er twee. In overleg met 

de gemeente heroriënteerden we ons in 2017 op deze cursus. We willen namelijk altijd 

aansluiten bij de vraag van de inwoners, en daarom hebben we tijd geïnvesteerd in de 

verheldering van de vraag van ouders en wat daarop een antwoord kan zijn.  

 

Hiertoe zijn de verschillende methodes zoals ‘Op stap’, ‘Opstapje’, ‘Spel aan huis’ en ‘VVE 

thuis (voor- en vroegschoolse educatie thuis)’ naast elkaar gelegd. De conclusie was dat 

‘Spel aan huis’ het meest passend is, rekening houdend met de vragen die er spelen bij 

de ouders. Na deze conclusie organiseerden we een brainstormsessie met een aantal 

JGZ-verpleegkundigen en de pedagoog van de GGD. Samen ontwikkelen we in 2018, met 

de output uit de brainstorm, de meest passende activiteiten op het gebied van 

opvoedondersteuning en voeren deze uit. 

 

Speelinstuif 

De speelinstuif is voor kinderen tot vier jaar en hun opvoeders. Deze activiteit voeren we 

uit op vier locaties in de gemeente Heerenveen. Nieuw in 2017 is de samenwerking met 

de bibliotheek in Jubbega. Eens per maand brengen ouders en kinderen tijdens de 

speelinstuif een bezoek aan de bibliotheek. Dit verlaagt de drempel voor ouders naar de 

bibliotheek, en heeft ervoor gezorgd dat een aantal kinderen lid is geworden van de 

bibliotheek. 

 

Huiskamers 

De activiteiten van de ‘huiskamers’ vinden plaats in Heerenveen bij de basisscholen Ekke 

de Haan, Skoatterwiis, Sint Jozefschool en De Akkers. In de huiskamers, die worden 

bezocht door kinderen in de basisschoolleeftijd, is veel aandacht voor talentontwikkeling. 

De kinderen hebben onder andere gekookt, bij de Albert Heijn pompoenlampions 

gemaakt, geschaatst en een bezoek gebracht aan de burgemeester. Door de 

aantrekkende economie wordt het vinden van goede vrijwilligers voor de uitvoering een 

steeds grotere opgave. Het bieden van goede kwaliteit in de huiskamers wordt hierdoor 

lastiger. Dit wordt deels opgevangen door inzet van studenten van het leerbedrijf. 
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Jongerenwerk 
Onder de categorie Jongerenwerk vallen activiteiten voor jongeren van 12 tot 23 jaar. In 

2017 voerden we voor deze doelgroep de volgende activiteiten uit:  

 

 

Casa 

Casa is het jongerencentrum van Heerenveen en de 

uitvalsbasis van de jongerenwerkers. Hier 

participeren zeventien jongeren als vrijwilliger. Deze 

jongeren participeren op maat en vergroten 

hiermee hun sociaal-maatschappelijke 

competenties. Dit doen ze door twee keer per jaar 

in gesprek met de jongerenwerkers hun leerdoelen 

te bepalen en actief te zijn bij een van de 

werkzaamheden van het jongerencentrum. Dit kan 

zijn de organisatie van het zaalvoetbalteam, 

ondersteuning bij licht en geluid of beveiliging. 

Behalve de vrijwilligers kent het jongerencentrum 

jongeren die incidenteel participeren bij activiteiten. 

 

Ambulant jongerenwerk 

Het ambulant jongerenwerk bestaat uit het opzoeken, ontmoeten en leggen van contact 

met jongeren op straat. Dit begint al bij jongeren rondom Casa. Deze jongeren mogen 

vanwege hun gebruik van (soft)drugs niet in het jongerencentrum komen, maar de 

jongerenwerkers staan wel met hen in contact. Ook zijn er diverse andere plekken in de 

gemeente Heerenveen waar de jongerenwerkers regelmatig te vinden zijn. Hierdoor zien 

de jongerenwerkers de jongeren in hun verschillende leefomgevingen, waardoor ze hen 

vroegtijdig kunnen adviseren, informeren en begeleiden.  

 

Zomerspelweek Heerenveen 

De Zomerspelweek Heerenveen wordt begeleid door één van de jongerenwerkers. De 

Zomerspelweek kent een jarenlange traditie en elk jaar neemt het aantal deelnemers 

toe. Met meer dan honderd vrijwilligers worden ruim driehonderd kinderen een week lang 

vermaakt in het bos van Oranjewoud. De organisatie en begeleiding is een intensief 

proces voor de jongerenwerker. Mede vanwege de continue groei vraagt de begeleiding 

meer tijd dan in het verleden. 

 

Ambulant werk in de woonservicezone 

Iedere jongerenwerker heeft een eigen woonservicezone waarvan hij of zij 

aanspreekpunt en contactpersoon is. Het kan gaan om vragen van ouders en jongeren, 

maar ook om ondersteuning en begeleiding van vrijwilligers die activiteiten organiseren 

voor jongeren. Op verzoek van de afdeling Veiligheid van de gemeente is ambulant werk 

ook ingezet na de trieste gebeurtenis in Katlijk, waar het jongerenwerk tijdens bewoners- 

en info-avonden ouders en jongeren ondersteuning boden. Het is belangrijk dat we er 

ook op zulke momenten kunnen zijn voor de inwoners van de gemeente Heerenveen. 

 

Preventiewerk 

Sinds 2015 hebben jongerenwerkers ook de titel ‘preventiewerker’ gekregen. In deze rol 

zijn zij deelnemer aan het preventieteam als aanvulling op hun ambulante taak in de 

woonservicezone. De jongerenwerkers hebben met name een preventieve rol in de 

scholen voor mbo en voortgezet onderwijs (vo) in de gemeente Heerenveen. Daar 

werken ze samen met de JGZ-verpleegkundige en maatschappelijk werker om vanuit de 

preventieve rol jongeren te ondersteunen.  
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Centrum voor Jeugd & Gezin In School  

De projectleider Centrum voor Jeugd & Gezin In School (CJG In School) heeft in 2017 het 

preventieteam ondersteund in de ontwikkeling naar een zelforganiserend team. De 

samenwerking tussen preventiewerkers en het ondersteuningsteam van de mbo- en vo-

scholen was bij een aantal schoollocaties een punt van aandacht. Het project CJG In 

School richtte zich voorheen op het signaleren en aanwezig zijn op de scholen, maar gaat 

nu – samen met de scholen – een preventieve leerlijn ontwikkelen. De eerste stappen in 

de samenwerking zijn net gezet. De projectleider CJG In School is door de afdeling 

Veiligheid van de gemeente Heerenveen gevraagd een coördinerende rol te vervullen in 

de werkgroep Radicalisering. 

 

Groepsaanpak 

‘Groepsaanpak’ is een methode voor het inventariseren en interveniëren in groepen 

jongeren. Bij deze methode werken we samen met de politie en de afdeling Veiligheid 

van de gemeente Heerenveen. Het jongerenwerk heeft door deze aanpak structureel 

overleg met de politie en de medewerkers van de afdeling Veiligheid. De signalen die er 

zijn, worden sneller en meer gestructureerd opgepakt. De methode is vrij nieuw, maar 

hoeft niet of nauwelijks ingezet te worden, mede dankzij het ambulante, preventieve 

jongerenwerk. 

 

 
Foto door Jared Sluyter  

 

Werkgroep Radicalisering 

Ook in Heerenveen speelt radicalisering onder jongeren. Daarom investeren we in het 

signaleren en voorkomen ervan. Een van de jongerenwerkers neemt deel aan de door de 

gemeente Heerenveen ingestelde werkgroep Radicalisering. Alle jongerenwerkers hebben 

deelgenomen aan een training over dit onderwerp. 

 

Ontmoetingscentrum Jonge Ouders (OJO)  

Een jongerenwerker van Caleidoscoop is samen met twee docenten van het Friesland 

College betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het ontmoetingscentrum Jonge 

Ouders. In 2017 is het overgenomen van Stenden Hogeschool, die het 

ontmoetingscentrum heeft ontwikkeld als leerbedrijf.  
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Het jaar 2017 stond in het teken van wennen aan elkaar als organisaties, met als eerste 

doel het behouden van de jonge ouders die bekend zijn bij dit ontmoetingscentrum. In 

de loop van het jaar is een nieuw projectplan geschreven met daarin aandacht voor drie 

belangrijke elementen, namelijk: vinden, binden en begeleiden. De rol van de 

jongerenwerker is het onder de aandacht brengen van het ontmoetingscentrum bij jonge 

ouders. De jongerenwerker onderhoudt na de eerste kennismaking ook contact met de 

jonge ouders en blijft het ontmoetingscentrum onder de aandacht brengen. 

 

 

Na het vinden van jonge ouders is het van belang om hen, met aandacht op maat, te 

binden aan het ontmoetingscentrum. Dit wordt gedaan door het aanbieden van 

activiteiten zoals themalunches, zwemmen en een kledingbeurs. In de toekomst kunnen 

we de betrokkenheid van de jonge ouders bij de organisatie van activiteiten vergroten. 

Hierbij is het de rol van de jongerenwerker om de 100%-participatiemethode over te 

brengen op de docenten van het Friesland College en daarmee in te zetten als methode 

om deze jonge ouders te laten participeren.  

 

Het derde element is het begeleiden. Het doel is om jonge ouders te ondersteunen bij het 

volgen van onderwijs, naast het opvoeden van een kind. De begeleiding wordt – daar 

waar het kan – verzorgd door hbo-studenten SPH. Als de vraag te ingewikkeld is voor 

studenten pakken de betrokken professionals de begeleiding op. Het OJO heeft in 2017 

vijfendertig jonge ouders in beeld gehad. Van deze ouders kwamen twintig regelmatig 

naar de activiteiten en kozen vijf ouders voor individuele begeleiding. Van de vijfendertig 

ouders volgen twaalf een opleiding en zijn drie een opleiding gestart. Met name contact 

met ervaringsdeskundigen is erg belangrijk voor het motiveren van de jonge ouders 

richting opleiding. 

 

Jongerenwebsite WhatTheFean 

Jongerenwebsite WhatTheFean is gemaakt voor en door jongeren. In 2017 focusten wij 

ons op de jongeren om hen meer en op maat te betrekken bij de site. Daarnaast is de 

website gevuld met lokaal en actueel nieuws, gericht op deze doelgroep. In 2017 telde 

de website ruim 51.000 sessies onder 46.000 gebruikers, waarmee het gemiddelde op 

bijna 4.000 gebruikers per maand komt.  

 
 

Actief in wijk & dorp 
 
Onder ‘Actief in wijk en dorp’ vallen de volgende subsidies waarop de bijbehorende 

prestatieafspraken van toepassing zijn: 

 

• Opbouwwerk 

• VSP centraal (inclusief de VSP-auto) 

• VSP'er (in de buurt) 

• Maatjesproject / vrijwilligerstrainingen (VSP) 

• Buurtbemiddeling 

• Budgetmaatjes 

• Lokale redactie websites Heerenveen Helpt en WhatTheFean 

• Coördinatie huistest (Geef) 

• Coördinatie mantelzorgondersteuning en -waardering 

 

 

Hierna leest u welke activiteiten we zoal in 2017 hebben uitgevoerd.  
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In groepsverband 
 

Opbouwwerk 

Opbouwwerkers zijn actief in het ondersteunen van bewonersinitiatieven op het gebied 

van vergroten van de leefbaarheid. Mede door de transitie in het sociaal domein is de rol 

van het opbouwwerk veranderd. De overheid stuurt meer op zelfredzaamheid van de 

burger en ook de gemeente Heerenveen stuurt meer op eigen kracht van de wijken en 

dorpen. De opbouwwerkers zijn onderdeel geworden van de preventieteams. Ze 

vervullen daarin de rol van bouwer en verbinder. Dit past bij de natuurlijke rol van de 

opbouwwerker. Dit, in combinatie met de zonegerichte aanpak van de gemeente 

Heerenveen, heeft ertoe geleid dat de vraag naar ondersteuning door de opbouwwerker 

groter is geworden. Met name in de dorpen van de gemeente zijn de opbouwwerkers 

zichtbaarder geworden. Voorheen redden de dorpen zich meer zelf, maar omdat de 

overheid een groter beroep doet op zelfredzaamheid van burgers, vragen inwoners van 

dorpen nu vaker ondersteuning aan het opbouwwerk. 

 

 
Foto door rawpixel  

 

Steeds meer organisaties gaan gebiedsgericht werken. Het verbinden van vrijwilligers en 

organisaties vraagt daardoor meer tijd en aandacht van de opbouwwerker. Het netwerk 

bouwen en onderhouden is ingewikkelder geworden.  

Al deze ontwikkelingen hebben in 2017 een hoge werkdruk bij de opbouwwerkers 

veroorzaakt, waardoor ze niet toekwamen aan alle vragen die aan hen werden gesteld. 

Het is voor een welzijnswerker niet logisch om voor de ene vraag te kiezen en daarmee 

een andere groep niet te ondersteunen. Dus even simpel prioriteren werkt voor een 

welzijnswerker niet. De positieve kant van deze ontwikkeling is de conclusie dat de 

participatiesamenleving op gang aan het komen is. 
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De opbouwwerker werkt, samen met de vrijwilligers en in de wijk werkzame 

professionals van bijvoorbeeld de thuiszorg, mee aan het Centra voor Meedoen. Centra 

voor Meedoen is een gedachtegoed dat uitgaat van het organiseren van ontmoeting en 

ondersteuning in wijk en dorp – met als doel dat iedereen die dat wil, kan meedoen met 

de samenleving. Het proces ontwikkelt zich langzaam, maar er zijn wel mooie initiatieven 

te benoemen: de wijkruimte bij de Sint Jozefschool in Heerenveen Centrum wordt steeds 

meer gebruikt voor wijkactiviteiten. Een van de meest bekende is ‘haak maar aan’: een 

haakproject in het kader van Culturele Hoofdstad Leeuwarden/Fryslân 2018. 

 

De koffieochtenden in de Oranjewoudflat, wijkcentrum De As, Oudeschoot en Nijehaske 

worden langzamerhand beter bezocht. Er ontstaan mooie contacten tussen deelnemers, 

waardoor de sociale structuur in wijken wordt versterkt. In De Knipe is de dagbesteding 

voor ouderen, uitgevoerd door een professionele organisatie, omgevormd tot een 

succesvolle koffieochtend gerund door vrijwilligers. En in wijkcentrum de Kempenaer 

groeit het aantal deelnemers aan daginvulling ook gestaag. Ondanks deze ontwikkelingen 

zijn we nog niet tevreden: het gaat nu nog om dagdelen en vaak een te beperkte 

bezoekersdoelgroep. Om iedereen een kans te geven mee te doen, willen we in 2018 het 

aantal dagdelen vergroten en een diversiteit aan activiteiten aanbieden voor 

verschillende doelgroepen. 

 

De opbouwwerker van De Greiden heeft een rol gespeeld in de uitvoering van het door 

de gemeente geïnitieerde project ‘Maak het in De Greiden’. In navolging van de 

resultaten van dit project is de in De Greiden toegepaste methode van organiseren van 

bewonersbetrokkenheid ook ingezet in Heerenveen Midden. Reden hiervoor was dat het 

aantal vrijwilligers die een bestuurlijke en/of coördinerende rol vervulden in de wijk 

afnam. Met onvoldoende bestuurders en trekkers in de wijk kunnen initiatieven op het 

gebied van leefbaarheid niet tot bloei komen. Resultaat van beide projecten is een nieuw 

netwerk van betrokken inwoners. 

 

Bovenstaande voorbeelden zijn de meest in het oog springende ontwikkelingen in het 

kader van Centra voor Meedoen. Zoals gesteld, ontwikkelt het gedachtegoed zich 

langzaam; in nog niet alle wijken en dorpen zijn ontwikkelingen zichtbaar.  

 

Individueel 
 
VSP’er in de wijk 

In 2017 bood Caleidoscoop voor het tweede jaar gebiedsgerichte ondersteuning aan 

inwoners rond vrijwilligerswerk. Het aantal vragen dat bij de VSP'er binnenkomt, stijgt. 

Zowel van de inwoners zelf als van de Meitinkers en zorgprofessionals. Het aantal vragen 

in 2017 was meer dan tweehonderd. De vragen varieerden van: 

“Kun je een vrijwilliger vinden die met mij boodschappen doet?” tot “Mijn kind heeft zijn 

been gebroken, is er iemand die hem naar school kan rijden?”.  

 

De VSP'er zet daar waar hij zelf geen antwoord op heeft, de hulpvraag op wehelpen.nl of 

helpt de hulpvrager bij het aanmaken van een ‘wehelpen-account’. De VSP'er is 

inmiddels een vaste waarde geworden in het preventieteam. Dit zorgt ook voor korte 

lijnen in de samenwerking binnen de preventieteams. 

 

Mijn Huis op Maat 

Het project Mijn Huis op Maat is ontwikkeld door de organisatie GeneratieThuis. Dit 

project maakt inwoners, met hulp van vrijwilligers, zich ervan bewust hoe ze langer 

zelfstandig kunnen blijven wonen en met welke woningaanpassingen ze dit veilig en 

verantwoord kunnen doen. De vrijwilligers worden hiervoor getraind door de 

initiatiefnemers van het project en door Caleidoscoop verder begeleid en ingezet. Dit 

project wordt uitgevoerd in opdracht van en in samenwerking met de gemeente 

Heerenveen. 
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In totaal zijn in 2017 door ongeveer tien vrijwilligers vijftig huisbezoeken uitgevoerd 

waarbij met bewoners een vragenlijst wordt doorlopen op basis waarvan de bewoner een 

advies krijgt over de mogelijke aanpassingen aan het huis. 

 

Hulp bieden of vragen 
 

Vrijwilligers Servicepunt (VSP) 

Het VSP ontwikkelt zich steeds meer tot kenniscentrum voor vrijwilligerswerk. De 

basistaak van het VSP is: het verzorgen van de intake en het matchen van vrijwilligers 

met de hulpvraag.  

Gezien de forse daling van het aantal nieuwe inschrijvingen van vrijwilligers merken we 

dat de economie aantrekt. Vanaf de zomer 2017 schreven met name veel statushouders 

zich in als vrijwilliger. Deze groep vraagt extra aandacht en ondersteuning bij het vinden 

van vrijwilligerswerk. Samen met Sport Fryslân en Vluchtelingenwerk werken we aan het 

vinden van geschikt vrijwilligerswerk voor deze doelgroep. 

 

Vrijwilligerswerk neemt een zeer belangrijke plaats in in de samenleving. De 

veranderende samenstelling van de groep vrijwilligers door eerdergenoemde oorzaken 

zorgt voor een toename in het beroep dat wordt gedaan op de begeleiding van 

vrijwilligers. Er vindt dus een verschuiving plaats van bemiddeling naar begeleiding.  

Het VSP is promotor van de digitale marktplaats wehelpen.nl. De promotie bestond in 

2017 onder andere uit het geven van workshops aan de bibliotheekmedewerkers in 

Heerenveen in aanloop naar het inrichten van een WeHelpen-balie. Tevens informeerden 

we de zorgpartijen over de mogelijkheden die WeHelpen biedt aan de doelgroep 

waarmee zij werken. 

 

Om het vrijwilligerswerk in de gemeente te promoten, organiseerden de VSP-

medewerkers een vrijwilligersmarkt. Dit was een groot succes: ruim dertig organisaties 

presenteerden zich aan meer dan honderdvijftig potentiële vrijwilligers. De promotie van 

vrijwilligerswerk richt zich verder op NLdoet en de Vrijwilligersprijs. De donderdag voor 

NLdoet wordt jaarlijks de Zilveren Duim uitgereikt aan zowel een groep vrijwilligers als 

een individuele vrijwilliger. De Zilveren Duim is een initiatief van de Heerenveense 

Courant samen met de gemeente Heerenveen en Caleidoscoop.  

Daarnaast was op 7 december 2017 voor het eerst aandacht voor de Nationale 

Vrijwilligersdag. Op deze dag zijn alle vrijwilligers bedankt middels een advertentie in de 

Heerenveense Courant. Deze advertentie was een gezamenlijk initiatief van het VSP en 

de gemeente Heerenveen. 

 

 

VSP-auto 

Speciaal voor hulpbehoevende inwoners van de gemeente Heerenveen is er de VSP-auto.  

Het aantal ritten met de VSP-auto is in 2017 gestegen van 688 in 2016 naar 922 in 

2017. Van al deze ritten is het grootste aantal (847) gereden met de VSP-auto. Voor de 

andere ritten is de auto van een vrijwilliger ingezet, en twee keer heeft een vrijwilliger 

gereden in de auto van de hulpvrager. Net als vorig jaar lag de piek van de ritten in 

november. 

De gemeente Heerenveen heeft Caleidoscoop gevraagd mee te denken over het 

verbeteren van het Wmo-vervoer. De VSP-auto kan mogelijk een rol spelen in het Wmo-

vervoer. In 2018 maken we hierover afspraken met de gemeente Heerenveen. 
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Buurtbemiddeling 

We zetten buurtbemiddeling in om conflicten tussen buren op te lossen. De coördinatie 

van het project Buurtbemiddeling was in 2017 voor het tweede jaar in handen van 

Caleidoscoop. Voor de vrijwilligers en de coördinator stond 2016 in het teken van 

kennismaken met elkaar. In 2017 is ingezet op extra communicatie door middel van een 

folder en gesprekken met netwerkpartners zoals de woningcorporaties en de politie. Dit 

heeft geresulteerd in een flinke toename van aangemelde bemiddelingszaken. In totaal 

zijn 43 meldingen geregistreerd waarvan er 21 zijn opgepakt door de vrijwillige 

buurtbemiddelaars. Samen hebben zij 14 van de 43 meldingen opgelost. 7 meldingen 

zijn direct ingetrokken of direct doorverwezen. Bij 22 meldingen is de coördinator 

betrokken die informatie heeft verstrekt en/of de meldingen heeft doorverwezen naar 

wijkteams, wijkagenten of andere hulpverlening.  

Omdat het niet altijd lukt om de bestaande methodiek in te zetten bij de aanvragen voor 

buurtbemiddeling, zijn de vrijwilligers samen met de coördinator aan de slag gegaan met 

het ontwikkelen van alternatieven zoals straatbemiddeling, groepsbemiddeling en 

pendelbemiddeling. 

De vrijwilligers komen regelmatig bijeen voor intervisiebijeenkomsten waarin de nieuwe 

manieren van werken worden ontwikkeld en ervaringen worden gedeeld. Er wordt door 

de coördinatoren van buurtbemiddelingsprojecten in Fryslân gekeken naar samenwerking 

– met name op het gebied van scholing en ontwikkeling.  

 

Maatjesprojecten en training 

Naast Tegearre (maatjesproject om eenzaamheid bij ouderen te voorkomen) zijn er 

gezinsmaatjes, maatjes voor jongeren en mantelzorgmaatjes. Voor al deze verschillende 

doelgroepen (gezinnen, jongeren, ouderen, mantelzorgers) zetten we maatjes in ter 

ondersteuning. Het blijkt lastig om voor jongeren maatjes van eigen leeftijd te vinden, 

vandaar dat we ervoor gekozen hebben om voor deze, maar ook voor andere 

doelgroepen, studenten vanuit ons leerbedrijf (zie paragraaf ‘Stagiair(e)s/leerbedrijf’, 

pagina 26) in te zetten als maatje. Dit heeft goede resultaten: de dertien studenten zijn 

allemaal maatje geworden van een hulpvrager.  

 

Het afgelopen jaar is de vraag naar maatjes sneller toegenomen dan het 

vrijwilligersaanbod. In het laatste kwartaal van 2017 zijn intern de verschillende 

maatjesprojecten onder de loep genomen. Met de uitkomsten gaan we voor 2018 een 

aantal wijzigingen doorvoeren in de maatjesprojecten. De veranderingen hebben onder 

andere te maken met het aanmeldingstraject en het ondersteunen van de maatjes en de 

hulpvrager. 

 

Trainingen voor vrijwilligers 

Voor een aantal projecten geven we al langer ondersteuning in de vorm van training en 

intervisie. Maatschappelijke ontwikkelingen laten een inhoudelijke verandering zien in dat 

wat wordt gevraagd van vrijwilligers. We hebben de trainingen daarom ook breed 

aangeboden aan alle actieve vrijwilligers in de gemeente Heerenveen. De respons was 

bijzonder groot. Er bleek een grote behoefte aan alleen al een basistraining over 

vrijwilligerswerk. Deze is drie keer gegeven aan in totaal veertig vrijwilligers. Daarnaast 

is een workshop gegeven aan de vrijwilligers van Talant, in ruil voor een scholing voor de 

vrijwilligers over het omgaan met mensen met een verstandelijke beperking. De 

vrijwilligers van wijkcentra en van de koffieochtend in De Knipe volgden ook een op maat 

gemaakte training op basis van de leervraag van de vrijwilligers.  

 

Budgetmaatjes 

Budgetmaatjes zijn dertig vrijwilligers die zich inzetten voor inwoners van de gemeente 

Heerenveen die in een schuldsaneringstraject zitten. In 2017 werd de tweehonderdste 

‘match’ gemaakt tussen een budgetmaatje en een inwoner. Dit is tijdens een 

intervisiebijeenkomst met alle vrijwilligers gevierd. Tevens bestond het project in 2017 

vijf jaar. 
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Per jaar organiseren we een aantal bijeenkomsten voor de vrijwilligers. Deze 

bijeenkomsten zijn gericht op het vergroten van de kennis van de vrijwilligers en het 

delen van ervaringen met elkaar. De onderwerpen voor deze bijeenkomsten worden 

aangedragen door de vrijwilligers. 

Nieuw in 2017 was een speeddate op het gebied van geld en schulden met diverse 

organisaties, zoals de Rabobank, bewindvoering, Stichting Leergeld en Humanitas. Deze 

avond was een geweldig succes. De speeddate bleek een uitstekend middel om elkaar te 

leren kennen, de basis voor een goede samenwerking. 

In 2017 waren er dertig Budgetmaatjes en vijfentwintig nieuwe koppelingen – waarvan 

zes positief afgerond. Eén match is niet gelukt en achttien zijn nog actief, want sommige 

koppelingen lopen langer dan een jaar. 

 

HeerenveenHelpt.nl 

HeerenveenHelpt.nl is een website met de sociale kaart van de gemeente Heerenveen en 

nieuws op het gebied van wonen, welzijn, opvoeden en opgroeien. In 2017 hebben wij 

samen met de gemeente de website geëvalueerd en de gebruiksvriendelijkheid 

verbeterd. Een van de belangrijkste aanpassingen die de verbeterde site heeft gekregen, 

is een gebiedsgerichte pagina. Voor de preventieteams is dit een goede plek om hun 

informatie met de inwoners van het gebied te delen. In 2017 telde de website bijna 

50.000 sessies onder 38.000 gebruikers, waarmee het gemiddeld op ongeveer 3.500 

gebruikers per maand komt.  

 

Mantelzorgcoördinatie 

Een van de belangrijkste taken van de coördinator Mantelzorg is het vinden van de 

mantelzorger. Een middel dat hiervoor wordt ingezet is de mantelzorgpas. Deze pas biedt 

de mantelzorger diverse kortingen en aanbiedingen bij bedrijven in de regio. De 

mantelzorger krijgt deze pas als dank voor de inzet voor zijn naaste. Vanaf de start in 

2016 zijn er ruim 250 passen uitgereikt. Naast het informeren en adviseren van 

mantelzorgers en professionals houdt de mantelzorgcoördinator zich bezig met het 

vinden van deelnemers voor het mantelzorgweekend, de Dag van de Mantelzorg en de 

organisatie van 'fundagen' speciaal voor jonge mantelzorgers. Deze laatste organiseren 

we samen met de mantelzorgcoördinator van de gemeente De Fryske Marren. Vooral de 

laatste fundag, een bezoek aan het stadion van sc Heerenveen, was een groot succes. 

Het aantal deelnemende jonge mantelzorgers was nog nooit zo hoog en de 

mantelzorgers genoten zichtbaar. 

 

 

Ook Caleidoscoop 
 
Onder ‘Ook Caleidoscoop’ vallen bij Caleidoscoop de volgende subsidies waarop de 

bijbehorende prestatieafspraken van toepassing zijn: 
 
• Hart voor Heerenveen 

• Klussendienst 

• Vrijwilligerscoach/werkvloercoach 

 

 

Hierna leest u een opsomming van de activiteiten en resultaten in 2017. 

 

Hart voor Heerenveen 

In 2017 werd het vijfjarig jubileum gevierd van de Meet&Match. De Meet&Match is een 

evenement waar vrijwilligersorganisaties en bedrijven elkaar ontmoeten om, met elkaar, 

de vele vrijwilligersinitiatieven die er zijn te ondersteunen en te versterken.  
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Tijdens dit evenement, dat elk jaar groter wordt, zijn dit jaar 107 matches gemaakt met 

een maatschappelijke waarde van € 85.674. In verband met het vijfjarig jubileum werd 

de middag gepresenteerd door het bekende advocatenduo 

Anker en Anker. Naast de lokale pers haalde Meet&Match 

Omrop Fryslân en de provinciale kranten. Dit jaar werd 

tijdens Meet&Match voor de derde keer het Gouden Hart van 

Heerenveen uitgereikt aan een maatschappelijk betrokken 

onderneming, ditmaal aan croissanterie de Premier. 

Klussendienst Graag gedaan 

De coördinator van klussendienst Graag gedaan begeleidt een groep vrijwilligers die 

klussen uitvoert bij inwoners in de gemeente Heerenveen. In 2017 klaarden twaalf 

vrijwilligers 151 klussen. Deze vrijwilligers zijn veelal bezig met een zoektocht naar 

reguliere arbeid. Hierdoor zijn er veel wisselingen en vraagt dit extra begeleiding. Veel 

van de klussen zijn tuinklussen, reden waarom we proberen de vrijwilligers te koppelen 

aan een vaste tuin. In 2018 gaan we starten met een zonegerichte klussendienst, zodat 

deze aansluit bij het zonegerichte werken binnen de gemeente Heerenveen. 

 

Werkvloercoach  

2017 was het eerste jaar dat de functie werkvloercoach bij Caleidoscoop is 

ondergebracht. De werkvloercoach heeft een pioniersrol en hij ondersteunt vrijwilligers 

individueel en op maat om zich te ontwikkelen richting meedoen in de samenleving. In 

eerste instantie zou deze functie gebiedsgericht worden ingezet. De werkvloercoach is 

van start gegaan in wijkcentrum de Kempenaer om daar een rol te spelen in de 

ontwikkelingen van Centra voor Meedoen. Omdat de situatie met betrekking tot het 

kader in Heerenveen Midden zowel in het platform als voor het wijkcentrum niet stabiel 

was, is de rol van de werkvloercoach niet uit de verf gekomen.  

De werkvloercoach heeft zich met name ingezet voor het begeleiden van de groep 

vrijwilligers die het beheer van het wijkcentrum uitvoert, en niet voor individuele 

ondersteuning. In het najaar van 2017 is een nieuwe werkvloercoach gestart om een 

extra impuls te geven aan de individuele ondersteuning van inwoners die actiever willen 

meedoen in de samenleving. 

 

En verder… 

Naast alle omschreven activiteiten begeleiden we de vrijwilligers van Computercentrum ’t 

Fean en Kleurrijk Vrouwenwerk. Daarnaast ondersteunen wij het Seniorcafé, dat in 2017 

zijn tienjarig jubileum vierde. Tevens is er aandacht voor laaggeletterdheid; Caleidoscoop 

is samen met de Friese collega-welzijnsorganisaties aangesloten bij stuur- en 

regiegroepen die samen met de Stichting Lezen & Schrijven projecten uitvoeren om 

laaggeletterdheid te bestrijden. Samen met de gemeente Heerenveen ontwikkelen we 

een aanpak tegen eenzaamheid. Hiervoor heeft een van de medewerkers een ‘train de 

trainer’-cursus gevolgd, die in 2018 een vervolg krijgt. Hierdoor worden er meer 

professionals getraind, zodat de aanpak geborgd wordt.  

Bovenstaande is een greep uit de vele mooie initiatieven in de gemeente Heerenveen 

waarin Caleidoscoop een rol heeft.  

 
 

Kwaliteit van de organisatie (bedrijfsvoering) 
 
Kwaliteit & innovatie  
 
De titel van het jaarplan 2017 was ‘Focus op kwaliteit en duurzaamheid’. Dit zijn 

belangrijke onderwerpen die aandacht en tijd verdienden en daarom zijn hiervoor 

werkgroepen ingericht. Elke organisatie, maar zeker een kleinere met een beperkte 

overhead, kent enkele onderwerpen die in de waan van de dag niet de prioriteit krijgen 

die ze verdienen. Bij Caleidoscoop was dat ook het geval. In 2017 hebben we daarom al 

deze onderwerpen geïnventariseerd, gerankt en waar dat kon, gebundeld.  
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Daaruit zijn vier thema’s gekomen die de medewerkers vervolgens prioriteerden. Bijna 

alle medewerkers zijn vertegenwoordigd in werkgroepen die hiermee aan de slag gaan. 

De totale lijst bedroeg zo’n twintig onderwerpen.  

 

De vier gekozen onderwerpen sluiten aan bij de thema’s uit het jaarplan 2017: 

 

- Communicatie (jaarplanthema) – In het begin van het jaar is de nieuwe 

Caleidoscoop-website opgeleverd. Intern schrijven we nu maandelijks een 

nieuwsbrief om als ambulant werkende professionals bij elkaar betrokken te 

blijven. Daarnaast zijn wij getraind in vertellen over de maatschappelijke 

effecten van ons werk door middel van storytelling. 

- HRM/scholing (jaarplanthema) – Deze werkgroep organiseerde de training 

Storytelling en ontwikkelde een trainingsprogramma voor 2018. Verder stelt 

de werkgroep het beleid professionalisering 2017-2020 op. 

- Duurzaamheid (jaarplanthema) – Caleidoscoop neemt als maatschappelijke 

organisatie haar verantwoordelijkheid in het terugdringen van energieverbruik. 

De werkgroep maakte in 2017 plannen voor de meest rendabele acties op dit 

gebied. Zie de paragraaf over de resultaatsbestemming (zie paragraaf 

‘Bestemmingsreserves’, pagina 7);  

- Innovatie/doorontwikkeling – Medewerkers van Caleidoscoop hebben ogen en 

oren in de hele gemeente. De kennis over maatschappelijke ontwikkelingen die 

hierdoor ontstaat, gebruikt deze werkgroep om proactief de beleidsagenda te 

voeden.  

 

Als professionele organisatie werken we continu aan de kwaliteit van onze 

dienstverlening. Om die kwaliteit ook meetbaar te maken, werken we toe naar 

certificering volgens het kwaliteitslabel van Sociaal Werk Nederland. Dit proces startten 

we in 2017 en ronden we in 2019 af. 

Dit kwaliteitslabel kent een groot aantal domeinen waarover een organisatie moet 

nadenken. Het zijn geen afvinklijsten waarbij een zes een voldoende is, maar domeinen 

en thema’s  waarvan de organisatie moet aangeven hoe zij haar eigen kwaliteit op dit 

gebied inzichtelijk maakt, monitort en verbetert. In 2017 is de aandacht in dit proces 

vooral uitgegaan naar het beschrijven, archiveren en aanscherpen van onze 

werkprocessen. Hiermee liggen we op schema voor een eerste audit in de loop van 2018 

en certificering in 2019. 

 
 

Continuïteitsmanagement  

Caleidoscoop is een relatief kleine organisatie. Het grootste deel van de opdrachten komt 

van slechts één opdrachtgever, namelijk de gemeente Heerenveen. De omvang, de 

inrichting en het afgestemd zijn op de lokale samenleving van de gemeente Heerenveen 

maakt dat Caleidoscoop kwaliteit, exclusiviteit en een redelijke prijs kan bieden. Deze 

prijs is in 2017 tegen het licht gehouden en in overleg met de gemeente opnieuw 

vastgesteld. Tegelijkertijd brengt deze constructie ook risico’s en onzekerheden 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 een vast team van medewerkers nodig. 

De verhouding tussen het budget- en projectendeel van de financiering brengt hierin 

risico’s met zich mee. Welzijnswerk gaat uit van samenwerken tussen mensen. Daarom 

is continuïteit de belangrijkste ‘wegingsfactor’ in de afweging tussen vaste en flexibele 

schil. Wij streven ernaar onze medewerkers om deze reden lang aan ons te binden. 

Hoewel de praktijk uitwijst dat het risico van een te grote vaste schil door natuurlijk 

verloop in de praktijk blijkt mee te vallen, zal in het nieuwe risicofonds personeel 

rekening gehouden worden met dit gegeven. (zie hoofdstuk financiële resultaten) 
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Een duurzame inzet van Caleidoscoop vraagt om meer zekerheden en continuïteit. Over 

de subsidieafspraken 2017 zijn goede gesprekken gevoerd met de gemeente 

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

budgetsubsidie toegenomen en dat van de projectsubsidie afgenomen. In 2017 zijn 

gesprekken gevoerd over de uitbreiding van de uren voor het opbouwwerk en de VSP'er 

in de buurt. Hoewel het vaste projecten betreft, zullen deze uren vooralsnog eerst vanuit 

incidentele middelen bij de gemeente gefinancierd worden.   

De verbeterpunten uit de RI&E van eind 2016 zijn in 2017 nagenoeg allemaal opgepakt. 

Een van de verbeterpunten, een ontruimingsoefening in wijkcentrum De As, is in het 

najaar van 2017 uitgevoerd. 

 

Risicomanagement/financiële risico’s 

Door de eerder genoemde ondernemersrisico’s ligt de verantwoordelijkheid voor het 

vormen van voldoende reserves bij het bestuur.  

Bij ondernemersrisico’s en verantwoordelijkheden denken wij aan de volgende zaken: 

• eigen risico loondoorbetaling bij ziekte (twee jaar) 

• risico van frictie en afkoopsommen (transitievergoedingen) 

• extra personeelskosten door o.a. cao-regelingen en sectorale 

regelgevingsrisico’s.  

• overige ondernemersrisico’s 

 

De gemaakte berekening op basis van bovenstaande beschrijving geeft aan dat de 

algemene reserve, welke ultimo 2016 € 370.484 bedraagt, nog niet toereikend is om 

dit soort risico’s en verantwoordelijkheden op te vangen. Om aan te sluiten bij het 

risicoprofiel heeft de directeur-bestuurder, in overleg met de Raad van Toezicht, 

besloten om de algemene reserves aan te laten sluiten bij de analyse van het 

risicoprofiel van Caleidoscoop. Hiertoe wordt, naast de algemene reserve, een 

risicofonds personeel ingericht. De minimaal noodzakelijke algemene en risicoreserves 

zouden op basis van analyse van de risico’s in totaal ultimo 2017, € 530.000 moeten 

bedragen. Het benodigde bedrag is opgebouwd uit de beschrijving van de risico’s die 

passen bij de omvang van de formatie en de algemene ondernemersrisico’s. Dit in 

tegenstelling tot de eerder gebruikte methodiek van een vast percentage van 20% van 

de omzet. Ultimo 2017 bedraagt de algemene reserve € 183.000 en het risicofonds 

personeel € 314.203. Deze bedragen zullen jaarlijks herberekend worden.  

 

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

ontwikkelingen in de markt en bij de overheid, nauwlettend in de gaten. 

 

Planning & Control / corporate governance  

Caleidoscoop kent een toezichtmodel dat past 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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Foto door Nik MacMillan  

 

 

Jaarverslag 2017 van de Raad van Toezicht  
 

Samenstelling van de Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht kende in de loop van 2017 geen personele wijzigingen. Vanwege 

het verstrijken van de maximale statutaire termijn is eind 2017 afscheid genomen van de 

voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer Leendert Diepenhorst. De heer Diepenhorst 

heeft in de Raad van Toezicht een lange staat van dienst. Hij maakte gedurende 10 jaar 

deel uit van de raad, eerst als lid, later als voorzitter. Stichting Caleidoscoop is hem dank 

verschuldigd voor alle inspanningen die hij in het belang van de stichting heeft verricht. 

Vanaf 1 januari 2018 wordt het voorzitterschap vervuld door de heer Jurrit Visser en het 

vicevoorzitterschap door mevrouw Tiny Ruiter. Om tijdig in de aanvulling van de Raad 

van Toezicht te kunnen voorzien is eind 2017 een open sollicitatieprocedure gestart. Na 

een vlotte procedure kon in de vacature worden voorzien met de aanstelling per  

1 januari 2018 van de heer Leo Wanders, manager financiën en HRM bij Zinn 

(zorgorganisatie in Noord Nederland). 

 

In het verslagjaar 2017 kende de Raad van de Toezicht de volgende samenstelling: 

 

De heer Leendert Diepenhorst, voorzitter 

De heer Jurrit Visser, vicevoorzitter 

Mevrouw Tiny Ruiter, lid 

Mevrouw Aletta Woelk, lid 

 

 

• De governance 

De Raad van Toezicht werkte conform de regels van de governance code in de sector 

welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Aan de leden van de Raad van Toezicht is 

een vergoeding voor onkosten uitbetaald. De hoofd- en nevenfuncties van zowel de leden 

van de Raad van Toezicht als van de directeur-bestuurder is in het jaardocument van 

Stichting Caleidoscoop vermeld. De Raad van Toezicht heeft in januari van dit jaar haar 

zelfevaluatie over 2017 gehouden aan de hand van een vijftal onderwerpen: de gang van 

zaken in de vergaderingen van de Raad van Toezicht, de onderlinge samenwerking 

tussen de leden van de Raad van Toezicht, de samenwerking met de directeur-

bestuurder, de kwaliteit van de gezamenlijke oordeelsvorming en de 

toekomstgerichtheid.  
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Een belangrijke conclusie was dat het nodig is in 2018 een verdiepingsslag te maken 

inzake de vormgeving van de planning & controlcyclus bij Stichting Caleidoscoop. Ook 

zijn uit de zelfevaluatie speerpunten voor 2018 gedestilleerd en zijn afspraken gemaakt 

over de vervolgstappen in 2018 om onze visie op de toezichthoudende rol van de Raad 

van Toezicht (waarover hierna meer) te concretiseren. De zelfevaluatie over 2017 is 

derhalve een belangrijke bouwsteen in het uitzetten van de koers van de Raad van 

Toezicht in 2018. 

 

• De werkzaamheden van de Raad van Toezicht 

.1 Inleiding 

De Raad van Toezicht werkte ook dit verslagjaar vanuit de 3 hoofdinvalshoeken: toezicht 

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

van de directeur- bestuurder. De indeling van deze paragraaf volgt na een gedeelte 

“algemeen” de hoofdinvalshoeken. 

 

.2 Algemeen 

De Raad van Toezicht vergaderde in 2017 volgens planning 5x 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 voorzitter en 

de directeur-bestuurder voor de samenstelling van de agenda. Naast de reguliere 

vergaderingen was de Raad van Toezicht vertegenwoordigd bij bijzondere gelegenheden 

voor Caleidoscoop zoals de jubileum editie van Meet & Match en de 

eindejaarsbijeenkomst van de medewerkers. Ook is er gesproken met de 

personeelsvertegenwoordiging. In de eerste maanden van 2017 is invulling gegeven aan 

de sollicitatieprocedure voor een nieuwe directeur-bestuurder. Tevens was de Raad van 

Toezicht vertegenwoordigd op verschillende bijeenkomsten van de Nederlandse 

Vereniging van Toezichthouders (NVTZ) zoals de jaarlijkse landelijke conferentie en de 

regiobijeenkomsten. 

 

.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 en 

het jaarplan voor 2018, de jaarrekening over 2016, het verloop van de uitputting van de 

lopende begroting over het jaar 2017, de gesprekken met de accountant en aandacht 

voor de resultaten die Caleidoscoop in 2016 boekte op haar werkzaamheden zowel de 

reguliere als die waartoe Caleidoscoop zich middels projectafspraken had verplicht. De 

jaarstukken over 2016 lieten een positief resultaat zien. Daaraan heeft zonder meer 

bijgedragen de voortvarende aanpak van de directeur-bestuurder in het kader van de 

opdracht om de bedrijfsvoering op een hoger peil te brengen.  

 

 

De Raad van Toezicht is regelmatig over de voortgang geïnformeerd. Een positieve 

invloed op het jaarresultaat kwam ook door de definitieve afronding begin 2017 van het 

samenvoegen van enkele juridische entiteiten rondom Caleidoscoop. De financiële 

huishouding van de overblijvende stichting is daardoor veel transparanter geworden. Het 

positieve jaarresultaat over 2016 is benut om de algemene reserve weer op een 

minimaal vereist niveau te brengen.  

In het jaarverslag over 2016 is melding gemaakt van de wenselijkheid van een 

accountantswissel. Voor de duur van één jaar is toen ASH BV aangesteld als accountant 

waardoor tijd werd gevonden om via een open procedure toe te werken naar een nieuwe 

accountant voor een langere periode. Het resultaat van deze procedure is dat HD 

Accountants BV vanaf 2017 voor een periode van 4 jaar is aangesteld als accountant. 
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.4 De Raad van Toezicht als adviseur 

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

advies gediend. Onderwerpen die daarbij aan de orde zijn gekomen, zijn onder meer: de 

ontwikkeling van Caleidoscoop in de richting van een leerwerkbedrijf, het laten opgaan 

van de stichting De Barones in de Caleidoscoop, diverse ontwikkelingen aangaande de 

prestatieafspraken met de gemeente, de verhouding tussen flex werk en vast werk, het 

hanteren van een integrale kostprijs berekening in de afspraken met de gemeente. Ook 

de resultaten van het in 2016 uitgevoerde medewerkerstevredenheidsonderzoek zijn 

onderwerp van bespreking geweest. Deze kleine selectie geeft een beeld van de variëteit 

aan onderwerpen die de revue passeren. Kernbegrippen zijn steeds: het takenpakket van 

Caleidoscoop, de wisselwerking tussen Caleidoscoop en de gemeente Heerenveen als 

opdrachtgever, de planning & control cyclus en de bedrijfsvoering. 

 

2.5 De Raad van Toezicht als werkgever 

 

Onverwacht verzocht de directeur bestuurder – de heer Sander van Eunen – eind 2016 

aan de Raad van Toezicht hem per 1 maart 2017 ontslag te verlenen. De redenen waren 

een combinatie van persoonlijke omstandigheden, de verbeteringen die onder zijn 

verantwoordelijkheid inmiddels waren bereikt en het gegeven dat zijn hart en ambitie 

toch meer bij de zorgsector ligt. Onder dankzegging voor het vele werk dat hij en 

betrekkelijk korte tijd voor Caleidoscoop heeft verzet, is in februari 2017 afscheid 

genomen. 

In de eerste maanden van 2017 is de procedure gestart om tot opvolging te komen. Na 

een vlotte procedure is met ingang van 1 april 2017 tot directeur-bestuurder benoemd 

de heer Harald de Kluizenaar. In het najaar van 2017 is stilgestaan bij de eerste 

indrukken en ervaringen van de nieuwe directeur-bestuurder. 

 

 

• De visie op toezicht houden 

Het toezicht op non-profit organisaties met een bestuursmodel als dat van Caleidoscoop 

is de laatste jaren nogal in beweging. Onze samenleving ontwikkelt zich van verticaal 

geordend, centraal aangestuurd naar horizontaal, decentraal aangestuurd. Deze 

ontwikkeling is ook van invloed op de manier waarop de Raad van Toezicht toezicht wil 

houden. De Raad van Toezicht kan zich niet beperken tot het goedkeuren van stukken 

over behaalde resultaten, maar zal vooral de blik op de toekomst gericht moeten 

houden. Naast het traditionele interne toezicht wordt meer en meer belangrijk de vraag 

wat de maatschappelijke bijdrage of het maatschappelijk rendement van de organisatie 

is. Een proactieve houding van de Raad van Toezicht vergt een goede 

informatievoorziening. Naast informatie door de directeur-bestuurder zal de Raad van 

Toezicht voortdurend de vraag moeten beantwoorden of en hoe voorzien kan worden in 

de informatiebehoefte bijvoorbeeld door gesprekken met in- en externe 

belanghebbenden en door werkbezoeken. 

De geschetste ontwikkeling was voor de Raad van Toezicht reden om de visie op toezicht 

tegen het licht te houden. Na een discussie over het thema in enkele vergaderingen is in 

december 2017 de notitie “Modernisering toezicht” vastgesteld. In deze notitie is 

verwoord op welke wijze de Raad van Toezicht van Caleidoscoop denkt in te spelen op 

het veranderende toezichtsperspectief. In grote lijnen wordt daarbij het programma 

“Goed Toezicht” van de NVTZ gevolgd. In 2018 zullen vervolgstappen worden gezet. 
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Nevenfuncties RVT 
 

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 Dhr. J.M. Visser 

Functie  Organisatie  Bezoldigd  

Vz PvdA afdeling Heerenveen nee 

   

 

Nevenfuncties van Mw. C.M.E. Ruiter  

Functie  Organisatie  Bezoldigd  

Lid (tot 1-8-2017) 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 Mw. A. Woelk  

Functie  Organisatie  Bezoldigd  

Wnd. 

Regiodirecteur 

Raad van de Kinderbescherming, Regio Noord 

Nederland 

ja 

Owner Aletta Woelk Organisatieadvies ja 

 

Verslag van de Personele Vertegenwoordiging (PVT) 
 
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. 

De medewerkers van Caleidoscoop en de directeur-bestuurder vinden het belangrijk dat 

medewerkers (pro)actief betrokken zijn bij de organisatie.  

Verslag Personele Vertegenwoordiging 2017 

De PVT bestond in 2017 uit: Liza de Vries (voorzitter), Linda van de Poll (secretaris) en 

Ellen Akkerman (lid). De PVT is in 2017 regelmatig bij elkaar geweest. Hierbij was vier 

keer de directeur-bestuurder aanwezig en drie keer heeft een contactmoment 

plaatsgevonden met de Raad van Toezicht.  

De PVT heeft in 2017 vaker met elkaar om de tafel gezeten dan in 2016. Dit komt 

doordat de procedure voor de aanstelling van de nieuwe directeur-bestuurder de 

aandacht van de PVT vereiste. We hebben afscheid genomen van Sander van Eunen, die 

anderhalf jaar directeur-bestuurder is geweest van Caleidoscoop. Op 1 april 2017 

ontvingen we Harald de Kluizenaar als nieuwe directeur-bestuurder van Caleidoscoop.  
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De PVT kijkt terug op een betrokken procedure, waarin de samenwerking met de Raad 

van Toezicht goed was.  

Na tien jaar trouwe dienst is de heer Leendert Diepenhorst in december 2017 gestopt als 

voorzitter van de Raad van Toezicht van Caleidoscoop. Tijdens de jaarlijkse kerstborrel 

hebben de medewerkers afscheid genomen van de heer Diepenhorst. De PVT heeft 

samen met de directeur-bestuurder een kennismakingsgesprek gehad met het 

kandidaat-lid voor de Raad van Toezicht, de heer Leo Wanders. Dit gesprek werd als 

positief ervaren en de PVT en directeur-bestuurder hebben beide een positief advies 

afgegeven aan de Raad van Toezicht.  

 

De voltallige PVT volgde in november 2017 een eendaagse training voor communicatie 

met de achterban. Deze training werd gegeven door het bedrijf INFÁCY en vond plaats in 

Apeldoorn. De PVT-leden hebben deze training als zeer leerzaam en nuttig ervaren en 

hebben handvatten voor de toekomst aangereikt gekregen. Een van de inzichten die in 

de training ontstond, is dat de PVT eens per jaar met elke vakgroep om de tafel wil gaan 

zitten, in de vorm van ‘broodje PVT’. De PVT wil in 2018 een training volgen over 

financieel beleid.  

 

Besproken onderwerpen in 2017 waren:  

- Nieuw lid Raad van Toezicht 

- Jaarverslag, Jaarrekening, jaarplan 

- Werkkostenregeling 

- Stagebeleid 

- Vrijwilligersbeleid 

- Individueel keuzebudget (IKB) 

- Loopbaanbudget 

- Broodje PVT 

- Vertrouwenspersoon 

- Medewerkerstevredenheidonderzoek (MTO) 

- Gratificatielijst 

- Procedure nieuwe directeur-bestuurder 

- Nieuwsbrief PVT 

 

 

Personeel 
 

Eind 2016 is een medewerkerstevredenheidonderzoek (MTO) uitgevoerd. De 

belangrijkste uitkomsten zijn beschreven in het jaarverslag over 2016. Een doorlopend 

thema in 2017 was de interne communicatie. Om de interne communicatie te verbeteren, 

ontwikkelden we een maandelijkse, interne nieuwsbrief en de verdere structurering van 

de (maandelijkse) personeelsbijeenkomsten. Ook de herinrichting van de digitale 

mappenstructuur heeft geleid tot een betere interne communicatie, omdat dit 

medewerkers meer inzicht geeft in alle werkprocessen. Dit laatste is tevens een 

belangrijke ontwikkeling in het tweede doorlopende punt dat voortkwam uit het MTO, 

namelijk efficiëntie. In de loop van 2018 zal een volgend MTO worden uitgevoerd. 

 

Het team van medewerkers en vrijwilligers vormt het kapitaal van het welzijnswerk in de 

gemeente Heerenveen. Al deze mensen maken het verschil dankzij hun professionaliteit, 

betrokkenheid en inzet. Het team van Caleidoscoop kent medewerkers met verschillende 

achtergronden en kwaliteiten. Juist door deze te waarderen en te benutten, is het effect 

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

onderlinge sfeer die er heerst, het er jezelf kunnen zijn en er is respect voor ieders 

inbreng. Ons team medewerkers werkt nauw samen met vrijwilligers, collega-

organisaties en de inwoners van de gemeente Heerenveen. In 2017 is gestart met een 

programma voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Een onderdeel daarvan is 

‘blijven leren’. Er is daarom extra ingezet op training en ontwikkeling van professionals.  
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De omvang van de organisatie is gedurende 2017 toegenomen met 3,3 fte ten opzichte 

van het einde van 2016.  

 

Onderstaande tabel geeft de medewerkersverdeling weer over de vakgroepen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het verzuimpercentage is in 2017 ten opzicht van 2016 gedaald. Met een percentage van 

2,4% blijft het verzuim laag en vraagt geen expliciete beleidswijziging. 

 

Personeelsverloop 2017 2016 

in dienst per start jaar* 28 26 

bij dienstverband* 6 6 

af dienstverband* -2 -4 

in dienst per einde jaar  32 28 

ziekteverzuim, excl. 

zwangerschap 
2,44% 2,80% 

* geeft aantallen medewerkers weer 

 

 

Stagiair(e)s / leerbedrijf 
 

Stagiair(e)s 

In februari 2017 is Caleidoscoop – naast de reguliere stages – gestart met de pilot ‘het 

ontwikkelen van een leerbedrijf’ waar studenten van de opleiding Social Work (SPH, 

MWD, CMV, Pedagogiek) in het tweede leerjaar van hun studie ongeveer 16 tot 24 uur 

per week ‘proeven’ aan het werken in de praktijk. In september 2017 is een nieuwe 

lichting studenten begonnen met praktijkleren bij Caleidoscoop. In het leerbedrijf lopen 

achttien studenten rond van diverse mbo- en hbo-opleidingen. Het principe van 

praktijkleren is om in de praktijk te leren, in wederkerigheid: studenten leren van 

professionals en werken zij aan zij met de inwoners van de gemeente Heerenveen aan 

een leefbare samenleving. De professionals en inwoners van de gemeente Heereveen 

worden uitgedaagd en ondersteund door studenten.  

 

Er zijn in 2017 weer veel aanmeldingen binnengekomen voor een stageplek bij 

Caleidoscoop. Het aantal ligt in 2017 met drieënvijftig aanmeldingen hoger dan de 

twintig aanmeldingen in 2016. Deze stijging is te verklaren door de start van het 

leerbedrijf.  

 

In 2017 zijn in totaal vierentwintig stageaanvragen voor in totaal 11,6 fte gehonoreerd. 

De stagiair(e)s zijn afkomstig van het Friesland College, NHL Hogeschool, Hanze 

Hogeschool en Hogeschool Stenden. Naast de achttien studenten die deelnamen aan het 

leerbedrijf hebben de overige zes een reguliere stage dan wel onderzoek of minor 

afgerond bij Caleidoscoop. 

 
Deze pilot loopt gedurende het schooljaar 2017/2018. Eerste tussenevaluaties laten zien 

dat het een waardevolle toevoeging is aan de organisatie Caleidoscoop en het 

welzijnswerk in de gemeente Heerenveen. In het voorjaar van 2018 evalueren we 

opnieuw en besluiten we over het vervolg van het leerbedrijf. 

Vakgroep 31-12-2017 fte 31-12-2016 fte 

agogen  *27 19,8 *23 16,9 

secretariaat, administratie *3 2,2 *3 1,9 

management en directie  *2 1,8 *2 1,8 

totaal 32 23,9 28 20,6 
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Foto door Jungwoo Hong   

 

Onderzoek & ontwikkeling 
 
Scholing in 2017 

Streven naar kwaliteit betekent dat je je continu bewust bent van je eigen ontwikkeling. 

Scholing, zowel collectief als individueel, speelt daarin een belangrijke rol. Opleiden van 

de toekomstige generatie welzijnswerkers is om die reden dan ook een belangrijk 

speerpunt. Caleidoscoop heeft zich daarom aangesloten bij de adviesgroep voor de 

ontwikkeling van de opleiding Social Work van NHL Hogeschool en Hogeschool Stenden. 

 

We hebben in 2017 het volgende gedaan op het gebied van scholing: 

• We hebben collectief de training Storytelling gevolgd. In deze training is een 

methode aangereikt om vanuit het perspectief van de effecten van onze inzet de 

verhalen te vertellen. Enkele van deze verhalen zijn verwerkt in het boekje ‘Een 

Caleidoscoop aan verhalen’. 

• Naast storytelling heeft een aantal collega’s de KOEK (Klimmen Op Eigen Kracht)-

training gevolgd. Dit is een methodiek om mensen te leren zelf de regie te pakken 

van hun leven. 

• Drie collega’s van de vakgroep opvoedondersteuning hebben een studiereis 

gemaakt naar Engeland. Tijdens deze zeer indrukwekkende reis hebben ze een 

aantal interessante methodieken opgedaan, die worden verwerkt in de 

opvoedondersteuning in de gemeente Heerenveen.  

• Verder zijn onder andere de volgende (individuele) trainingen gevolgd: 

herkenning eetstoornissen, wijkteams onder de loep, communicatie met de 

achterban (door de PVT), anders kijken naar eenzaamheid, kwaliteitsfunctionaris, 

schrijven voor SEO (zoekmachineoptimalisatie). 

 

 

Ten slotte 
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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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.

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

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. Hiervoor zet de Stichting gekwalificeerde medewerkers en vrijwilligers in, daarbij gebruik makend van accomodaties,

apparatuur en financiële ondersteuning.

Middelen

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heerenveen subsidieert de stichting  jaarlijks aan de hand van

de ingediende begroting. De beschikkingen zijn steeds conform het gevraagde bedrag in de begroting.

Daarnaast ontvangt de stichting opbrengsten uit deelnemersbijdragen, buffetexploitatie en verhuur.

1.2 Samenstelling Raad van Toezicht (per 31 december 2017)

Voorzitter Dhr. L. Diepenhorst

Lid Mevr. C.M.E. Ruiter

Lid Dhr. J.M. Visser

Lid Mevr. A. Woelk

1.3 Beknopte rapportage

2017 2017

€ €

Volgens de exploitatie bedragen de lasten -1.695.752

Subsidies & bijdragen 1.917.672

Overige baten 49.848

1.967.520

Resultaat uit bedrijfsvoering 271.768

Financiële baten en lasten -544

Exploitatieresultaat 271.224

Bestemmingsreserves en risicofondsen 254.518

Jaarresultaat 16.706
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1.4 Kengetallen

Current ratio is de vlottende activa/kort vreemd vermogen.

2017 2016

Current ratio 4,11 2,83

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

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.

Solvabiliteit is het eigen vermogen/totaal vermogen.

Solvabiliteitsratio 0,79 0,80

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

solvabeler de onderneming.

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.

€ €
Netto werkkapitaal 678.341 328.029

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 het in de onderneming aanwezige

nettowerkkapitaal.

Werkkapitaal: is het verschil tussen de vlottende activa en de vlottende passiva.
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2.1 Balans per 31 december 2017

31-12-2017 31-12-2016

€ € € €

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa

Gebouwen 521.912 544.456

Verbouwing/inrichting 711 2.114

Inventaris 6.356 9.147

ICT/GSM 21.416 28.052

Transportmiddelen 4.290 5.477

554.686 589.247

Vlottende activa

Debiteuren 506 5.230

Belastingen en sociale verzekeringen 0 111

Overige vorderingen 84.051 34.306

Liquide middelen 812.007 467.338

896.564 506.985

Totaal activa 1.451.249 1.096.232

Passiva

Eigen vermogen

Herwaarderingsreserve 408.974 418.987

Algemene reserve 183.000 370.484

Bestemmingsreserves 239.518 85.000

Risicofondsen 314.203 0

1.145.695 874.471

Voorzieningen

Groot onderhoud 8.096 24.089

Frictiekosten 46.750 0

Loopbaanbudget 32.486 18.716

87.332 42.805

Vlottende passiva

Leveranciers minus betalingen onderweg 35.523 13.888

Belastingen en sociale verzekeringen 85.740 73.665

Vakantiedagen 14.924 10.704

Overige schulden 82.036 80.698

218.223 178.955

Totaal passiva 1.451.249 1.096.232
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2.2 Staat van baten en lasten 2017

Realisatie Begroting Realisatie

2017 2017 2016

€ € €

Baten

Subsidiebaten 1.917.672 1.688.594 1.898.514

Overige baten (incl. buffetexploitatie) 24.206 38.383 33.086

Verhuur 25.642 24.400 25.035

Totaal baten 1.967.520 1.751.377 1.956.636

Lasten

Loonkosten 1.307.423 1.252.178 1.231.630

Overige personele kosten 121.088 103.740 140.589

Huisvestingskosten 133.208 133.629 118.065

Organisatiekosten 117.311 126.361 114.127

Afschrijvingen 35.335 17.610 26.406

Kosten activiteiten 34.398 23.940 38.423

Overige bedrijfskosten 7.849 25.000 29.638

Bijzondere baten en lasten -60.860 0 0

Totaal lasten 1.695.752 1.682.458 1.698.878

Resultaat uit bedrijfsvoering 271.768 68.919 257.759

Financiële baten en lasten -544 -150 686

Exploitatieresultaat 271.224 68.769 258.444

Mutaties bestemmingsreserves en risicofondsen 254.518 0 85000

Jaarresultaat 16.706 68.769 173.444
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2.3  Waarderingsgrondslagen

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.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van de 

stichting zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening 

opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze 

oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de 

desbetreffende jaarrekeningposten.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het

voorgaande jaar.

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:

%

Gebouw 2,5

Verbouwing/inrichting 5 - 10

Inventaris 5 - 33,3

ICT/GSM 10 - 33,3

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief 

de transactiekosten indien materieel. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de

boekwaarde van de vordering.

Voorzieningen

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

bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang 

op betrouwbare wijze is te schatten.

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

de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

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.

Eigen vermogen

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

tegen nominale waarde.

Schulden

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

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
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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.

Pensioenregelingen personeel

De voor het personeel geldende pensioenregelingen worden gefinancierd door afdrachten aan de 

pensioenuitvoerder PFZW. De verschuldigde premie wordt als last in de Staat van Baten en Lasten verantwoord.

Als de reeds betaalde premiebedragen de verschuldigde premie overtreffen wordt het meerdere opgenomen 

als overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de 

toekomst verschuldigde premies.

Personeelsbeloningen

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de

Staat van Baten en Lasten.

Waarderingsgrondslagen WNT

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

heeft de stichting zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het

van deze jaarrekening gehanteerd.

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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2.4  Toelichting op de balans

Materiële vaste activa

Het verloop in het verslagjaar is als volgt:

Gebouwen Verbouwing/inrichting

2017 2016 2017 2016

€ € € €

Balans per 1 januari 544.456 560.250 2.114 4.484

Herwaardering 0 0 0 0

Investeringen 0 0 0 0

544.456 560.250 2.114 4.484

Afschrijving desinvesteringen 0 0 326 0

544.456 560.250 1.788 4.484

Afschrijvingen 22.544 15.794 1.077 2.369

Balans per 31 december 521.912 544.456 711 2.114

Inventaris ICT/GSM

2017 2016 2017 2016

€ € € €

Balans per 1 januari 9.147 6.674 28.052 10.928

Investeringen 0 5.031 774 22.328

9.147 11.705 28.827 33.256

Afschrijving desinvesteringen 0 0 0 0

9.147 11.705 28.827 33.256

Afschrijvingen 2.791 2.558 7.411 5.204

Balans per 31 december 6.356 9.147 21.416 28.052

2017 2016

€ €

Balans per 1 januari 5.477 24

Investeringen 0 5.933

5.477 5.957

Afschrijving desinvesteringen 0 0

5.477 5.957

Afschrijvingen 1.187 480

Balans per 31 december 4.290 5.477

Totaal Totaal

2017 2016

€ €

Balans per 1 januari 589.247 582.360

Herwaardering 0 0

Investeringen 774 33.292

590.021 615.652

Afschrijving desinvesteringen 326 0

589.695 615.652

Afschrijvingen 35.010 26.405

Balans per 31 december 554.686 589.247

Vorderingen

Debiteuren

Overige debiteuren 506 5.183

Dubieuze debiteuren 0 48
Balans per 31 december 506 5.230

Belastingen en sociale verzekeringen

Omzetbelasting 0 111

Balans 31 december 0 111

Transportmiddelen
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Toelichting op de balans per 31 december 2017 (vervolg)

2017 2016

€ €

Overige vorderingen

Nog te ontvangen rente 26 574

Vooruitbetaalde kosten 12.557 1.709

Nog te factureren 5.836 7.857

Overige vorderingen 65.631 24.166

Balans per 31 december 84.051 34.306

In de post vooruitbetaalde kosten is een bedrag ad €9.664 opgenomen voor een personeelstraining die in 2018 

gevolgd gaat worden.

In de post overige vorderingen is een incidenteel bedrag opgenomen ad €60.680 dat teruggevorderd wordt van Raet 

voor niet uitgekeerde wachtgelden.

Liquide middelen

Kasgeld 2.519 1.119

Spaarrekeningen Rabobank 309.197 308.622

Spaarrekening Triodosbank 100.000 100.000

Betaalrekening Rabobank 400.291 57.596

Balans per 31 december 812.007 467.338

Eigen vermogen

Herwaarderingsreserve

Balans per 1 januari 418.987 429.000

Herwaardering -10.013 -10.013

Balans per 31 december 408.974 418.987

De herwaarderingsreserve is niet vrij besteedbaar.

Algemene reserve

Balans per 1 januari 370.484 187.026

Resultaatbestemming 16.706 173.444

Mutatie herwaardering 10.013 10.013

Mutatie algemene reserve naar risicofonds -214.203 0

Balans per 31 december 183.000 370.484
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Toelichting op de balans per 31 december 2017 (vervolg)

Bestemmingsreserve

2017 2016

Bestemmingsreserve Kwaliteitsontwikkeling € €

Balans per 1 januari 75.000 0

Dotatie 0 75.000

Onttrekking -982 0

74.018 75.000

In 2016 is een bestemmingsreserve kwaliteitsontwikkeling gevormd. Hieruit wordt het proces naar verkrijging van het 

certificaat ihkv Kwaliteitslabel SociaalWerk Nederland bekostigd. In 2017 is de onttrekking hieraan beperkt gebleven, 

omdat de voorbereidende werkzaamheden voornamelijk nog intern gericht waren. In 2018 zal de onttrekking hoger zijn. 

In 2019 moet de certificering een feit zijn.

Bestemmingsreserve Duurzaamheid

Balans per 1 januari 10.000 0

Dotatie 130.500 10.000

140.500 10.000

De in 2016 gevormde bestemmingsreserve duurzaamheid en zonnepanelen wordt omgevormd tot bestemmingsreserve 

duurzaamheid. Hieraan wordt €130.500 gedoteerd. In 2018 wordt deze reserve gebruikt om, middels isolatie en andere 

energiebesparende maatregelen, het hoge energieverbruik naar beneden te brengen in de As. Daarmee voldoet het 

gebouw weer aan moderne duurzaamheids- en ARBO eisen.

Bestemmingsreserve Facilitering leerbedrijf in Casa

Balans per 1 januari 0 0

Dotatie 25.000 0

Balans per 31 december 25.000 0

Een modern leerbedrijf vereist een ruimte waar lesgegeven kan worden aan studenten en medewerkers. Hiertoe is een aantal 

aanpassingen in Casa nodig. Voor dit doel wordt deze bestemmingsreserve gevormd. Daaraan wordt €25.000 gedoteerd.

Risicofonds personeel

Balans per 1 januari 0 0

Dotatie uit exploitatieresultaat 100.000 0

Dotatie uit algemene reserve 214.203 0

Balans per 31 december 314.203 0

Dit fonds is gevormd voor personele risico’s zoals ziektevervanging, frictie- en afkoopsommen, Cao en sectorale regelgevingsrisico’s, etc.

Gezien het belang van dit fonds is er voor gekozen om naast de dotatie vanuit het resultaat een aanvullende dotatie uit de algemene reserve te doen.

2017 2016

€ €

Voorzieningen

Groot onderhoud

Balans per 1 januari 24.089 38.435

Dotatie  12.500 12.500

Onttrekking -28.493 -26.846

Balans per 31 december 8.096 24.089

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

Frictiekosten

Balans per 1 januari 0 0

Dotatie 46.750 0
Balans per 31 december 46.750 0

Kosten loondoorbetaling en beëindigingsvergoeding.

Loopbaanbudget

Balans per 1 januari 18.716 6.458

Dotatie 14.986 12.258

Ontrekking -1.216 0

Balans per 31 december 32.486 18.716

In 2018 zal het loopbaanbudget meer aangesproken worden ivm een actief loopbaanbeleid gericht op duurzame inzetbaarheid.
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Toelichting op de balans per 31 december 2017 (vervolg)

2017 2016

€ €

Kortlopende schulden

Leveranciers minus betalingen onderweg 35.523 13.888

Stijging ivm ontvangen, nog niet betaalde facturen voor werkzaamheden in De As in december 2017.

Belastingen en sociale verzekeringen

Loonheffingen 77.321 69.391

Omzetbelasting 4.341 0

Pensioen 4.078 4.274

Balans 31 december 85.740 73.665

Omzetbelasting ihkv belaste vergoedingen Maatschappelijke Stages, School Als Werkplaats en Budgetloket.

Vakantiedagen 14.924 10.704

Overige schulden

Netto loon 0 632

Reorganisatiekosten 0 6.602

Accountantskosten 10.000 13.800

Vooruitontvangen subsidies 46.619 49.282

Vooruitontvangen Cash-back (telefoonabonnementen) 9.023 0

Overige schulden 16.395 10.382

Balans 31 december 82.036 80.698

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 dotatieverplichting in het wachtgeldfonds is in 2016 afgerond.

Totaal kortlopende schulden 218.223 178.955

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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2.5 Toelichting op staat van baten en lasten 2017

Baten

2017 2016

€ €

Subsidiebaten

Subsidie gemeente budget 1.384.741 1.026.675

Subsidie gemeente projecten 381.320 862.711

Frictiekosten personeel 130.414 0

Overige bijdragen derden (Friesland College en Bornego) 21.197 9.128

1.917.672 1.898.514

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 2016 is definitief vastgesteld.

Een aantal projectsubsidies is overgegaan naar de budgetsubsidie en een aantal projectsubsidies is afgerond in 2017.

Overige baten

Organisatie 565 234

Activiteiten 21.738 17.822

Diverse baten 1.594 14.598

23.896 32.654

Verhuur

Verhuur 25.642 25.035

25.642 25.035

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

Buffetexploitatie

Baten 1.308 1.387

Lasten -998 -954

310 433

Totaal baten 1.967.520 1.956.636

Lasten

2017 2016

€ €

Loonkosten

Lonen en salarissen 1.002.526 972.748

Frictiekosten 46.750 0

Reservering loopbaanbudget 13.770 12.782

Mutatie schuld verlofuren 4.220 4.688

Sociale lasten 157.896 160.048

Pensioenlasten 91.275 88.877

1.316.437 1.239.143

Uitkering ziekengeld -9.014 -7.513

1.307.423 1.231.630

Mutatie schuld verlofuren:

Het aantal verlofuren voor het jaar 2017 dat niet door de werknemers is opgenomen is hoger (€ 4.216) dan in 2017 is gereserveerd.

(betreft mutatie balanspost).

Sociale lasten zijn gedaald door lagere werkhervattingskas ivm eigenrisicodrager WGA.

FTE-s 2017 2016

Het aantal FTE-s per 31 december: 23,9 20,6

Het aantal gemiddeld FTE-s 21,6 20,7

Het aantal FTE’s is in het laatste kwartaal toegenomen door ‘voor te sorteren’ op formatie-uitbreiding per 1-1-2018.
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Toelichting op de staat van baten en lasten 2017 (vervolg)

2017 2016

€ €

Overige personele kosten

Deskundigheidsbevordering 10.163 9.340

Arbodienst 4.403 2.390

Verzuimverzekering 13.794 7.814

Reiskostenvergoeding 46.379 43.472

Salarisadministratie 4.289 3.672

Personeelslunches 1.241 1.191

Vrijwilligers/stagiaires 3.461 7.317

Inhuur derden 28.435 64.009

Overige personeelskosten 8.923 1.385

121.088 140.589

Kosten van de verzuimverzekering zijn gestegen, omdat Caleidoscoop per 1-7-2017 zgn. Eigen Risico Drager is.

De daling Inhuur Derden wordt veroorzaakt door beëindiging inhuur overeenkomst voor de begeleiding netwerkteams.

Overige personeelskosten zijn gestegen ivm vacature nieuwe directeur.

Huisvestingskosten

Huur 47.615 45.862

Verzekeringen 8.647 11.828

Belastingen onroerend goed 7.300 7.084

Onderhoud en aanpassingen 11.482 1.651

Schoonmaak 15.800 13.370

Gas, water en elektra 25.392 20.819

Aanschaf kleine inventaris 4.191 4.175

Kosten beveiliging 281 776

Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen 12.500 12.500

133.208 118.065

Onderhoudskosten zijn gestegen door extra uitgaven voor de box en voor Jongerencentrum Casa.

De post gas, water en elektra was in 2016 lager dan normaal. In 2016 gaf deze post een vertekend beeld doordat de teruggaaf

in het kader van de Regulerende EnergieBelasting over 2015 en 2016 in 2016 viel.

Organisatiekosten

Telefoonkosten 13.701 13.374

Porti 1.631 1.656

Kantoorbenodigdheden 3.323 2.161

Abonnementen/vakliteratuur 15.890 11.526

Uitgaven stagiaires en vrijwilligers 3.525 2.819

Kosten Raad van Toezicht 10.141 7.460

Kosten personeelsvertegenwoordiging 1.952 1.737

Verzekeringen 82 992

Accountantskosten/Advieskosten 10.478 13.800

Attenties staf 3.401 3.254

Kopieermachine 11.575 11.577

Kosten ICT 1.733 2.193

Kantinekosten 1.105 1.856

Reis- en verblijfkosten 8.063 10.558

Diensten derden 17.390 21.589

Advieskosten 6.499 0

Publiciteit 6.051 7.483

Representatie 773 91

117.311 114.127

Kosten van de Raad van Toezicht zijn gestegen door deelname aan diverse trainingen van leden van de Raad van Toezicht.

Diensten derden zijn gedaald in 2017 omdat er meer gebruik is gemaakt van intern aanwezige kennis.
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Toelichting op de staat van baten en lasten 2017 (vervolg)
2017 2016

€ €

Afschrijvingen

Gebouwen 22.544 15.794

Verbouwing/inrichting 1.403 2.369

Inventaris 2.791 2.558

ICT/GSM 7.411 5.204

Transportmiddelen 1.187 480

35.335 26.406

Correctie ad. € 5.250 i.v.m. inhaalafschrijving voor de jaren 2013-2016

Kosten activiteiten

Consumpties/voeding 9.489 10.134

Materialen 9.753 5.655

Overige activiteitskosten 3.360 2.498

Huurkosten activiteiten 11.796 20.136

34.398 38.423

De huurkosten activiteiten zijn gedaald door het wegvallen van de huur van de externe werkplek ten behoeve van het sociaal team.

Overige bedrijfskosten

Diverse kosten 7.849 19.284

Verbouwing CASA 0 9.323

Diverse kosten voorgaande jaren 0 1.030

7.849 29.638

Bijzondere baten en lasten

Bijzondere baten 0 0

Bijzondere lasten -60.860 0

-60.860 0

Totaal lasten 1.756.612 1.698.878

Financiële baten en lasten

Rentebaten 26 686

Rentelasten -570 0

-544 686
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2.6 Overige toelichtingen en vaststelling

Bezoldiging directeur-bestuurder

Stichting Caleidoscoop legt verantwoording af over de bezoldiging van de directie conform de WNT.

Het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van de andere 

bezoldigingscomponenten zijn vastgesteld door de Raad van Toezicht. 

De inschaling van de directie vindt plaats in één van de salarisschalen in de CAO Sociaal Werk.

Naam S. van Eunen

Functie Directeur-bestuurder

Dienstverband 1/1/2016 - 28/2/2017

Uren t/m 31/8/2016 24 uur, daarna 30 uur

Jaarinkomen: 2017 2016

Brutoloon 12.026    62.303    

IKB 2.073      10.756    

Vakantiegeld en eindejaarsuitkering 2015

 

Jaarinkomen 14.099    73.059    

  

Pensioenlasten werkgeversdeel 1.518      7.789      

Werkgeverslasten (ZVW, Awf, bijdrage sectorfonds) 

Belaste vergoedingen - -

  15.617    80.848    

Naam H. de Kluizenaar

Functie Directeur-bestuurder

Dienstverband 1/4/2017 - 31/12/2017

Uren 30

Jaarinkomen: 2017 2016

Brutoloon 51.915    

IKB 8.873      

Vakantiegeld en eindejaarsuitkering 2015

 

Jaarinkomen 60.788    -          

  

Pensioenlasten werkgeversdeel 6.434      

Werkgeverslasten (ZVW, Awf, bijdrage sectorfonds) 

Belaste vergoedingen 239         -          

  67.461    -          

De leden van de Raad van Toezicht ontvingen in 2017 een vrijwilligersvergoeding voor hun werkzaamheden. 

De voorzitter € 1.500, de overige leden € 1.000.
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Vergelijking Begroting - Resultaat

Het resultaat 2017 wordt (positief) beïnvloed door twee, in de begroting niet voorziene, gebeurtenissen. 

Ten eerste is er in januari 2017 een frictiesubsidie ad € 130.414 beschikbaar gesteld door de gemeente

in verband met het vervallen van een functie.

Ten tweede valt het opgebouwde bedrag als voorziening bij RAET tbv mogelijke wachtgeldrechten 

ad € 60.860 vrij aan Caleidoscoop. 

Na correctie van deze posten zou het resultaat uit bedrijfsvoering nagenoeg in lijn zijn met de begroting.

Voorstel bestemming van het resultaat

Het bestuur stelt voor het jaarresultaat ad € 16.706 toe te voegen aan de algemene reserve.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die van invloed

zijn op de jaarrekening.
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