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Voorwoord
Een woord van trots: in december is Caleidoscoop geauditeerd voor het Kwaliteitslabel Sociaal
Werk Nederland: We zijn met vlag en wimpel geslaagd! Vanaf begin 2020 mogen wij dan ook het
Kwaliteitslabel van Sociaal Werk Nederland voeren. Een bevestiging van de kwaliteit waar
Caleidoscoop voor staat, nu ook extern getoetst.
Het afgelopen jaar is het haarscherp geworden dat de kosten van de transities en dan met name
de jeugdzorg veel hoger uitvallen dan verwacht. Hoewel, dan verwacht? Wat je aandacht geeft
groeit, schreven wij al in ons jaarplan van 2018. Het is logisch dat het dichtbij organiseren van de
jeugdzorg leidt tot, in eerste instantie, een stijging van de kosten. We moeten niet in de kramp
schieten en halverwege alles weer willen terugdraaien.
Preventie is onze basistaak, waarmee we grotere problematiek voorkomen. Onder andere door
vroegtijdig aanwezig te zijn. De werkers grijpen dus niet pas in wanneer er een probleem is, maar
zijn al eerder in beeld. Caleidoscoop zet vol in op preventie, zodat zoveel mogelijk inwoners van
onze mooie gemeente zelfredzaam worden, of in ieder geval een netwerk om zich heen hebben
waarmee problemen voorkomen worden. Dat geldt voor de jeugd - die we overigens graag in de
regio willen houden - maar ook voor de ouderen, die langer thuis moeten blijven wonen.
Vroegtijdig anticiperen hierop is de (preventieve) boodschap. Niet als je 70 bent pas nadenken
over langer zelfstandig wonen, maar eerder. Bijvoorbeeld als de kinderen de deur uitgaan en je
een ander huis overweegt, waar moet dat dan aan voldoen? Niet iedereen is in staat dit zelfstandig
op te pakken. Daar biedt Caleidoscoop de ondersteuning en helpt mee de preventieve structuren te
bouwen.
Terugkomend op de eerste zin; bezuinigen op preventie levert enkel op korte termijn voordeel op;
op langere termijn zullen kosten stijgen en zullen de doelen van de transformaties in de
maatschappij, waarbij we meer en langer voor onszelf moeten zorgen, niet gehaald worden.
Samen met de inwoners en de gemeente bouwt Caleidoscoop aan een duurzaam leefbare
samenleving. Nu en in de toekomst.
Harald de Kluizenaar
Directeur-bestuurder
Mei 2020
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1. Inleiding
In 2019 is een koersdocument voor de komende vijf jaar gemaakt, met daarin een analyse van de
meest relevante maatschappelijke ontwikkelingen voor welzijn en de koers van Caleidoscoop voor
de komende jaren als antwoord daarop.
1.1

Strategie en doelstellingen

In de statuten van 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 te verwezenlijken door de inzet van gekwalificeerde medewerkers
en vrijwilligers en gebruikmakend van de inzet van accommodaties cum annexism,
apparatuur en financiële ondersteuning.

Onze ambitie voor komende vijf jaar is om iedereen, dus ook mensen in een kwetsbare positie,
kansen te bieden om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving. Want meedoen op maat
in de samenleving is, naar ons idee, de beste vorm van preventie.
Deze ambitie verwezenlijken we door:
▪

samen mét inwoners de samenleving vorm te geven en een betrokken buurt te creëren,
dus niet van bovenaf.

▪

het welzijnswerk nog steviger neerzetten, onder ander door te innoveren met onze
partners en bij te dragen aan opleidingen in het sociaal domein.

▪

verbinden van terreinen zorg en welzijn, onder andere door in te zetten op een sterkere
relatie met de eerstelijnszorg.

▪

in te zetten op meedoen op maat en preventie.

▪

extra focus op jeugd- en jongerenwerk om kansen te vergroten en Heerenveen
aantrekkelijk te houden voor de jeugd.

Als organisatie verwezenlijken we deze ambitie door te:
▪

koersen op continuïteit, dus we willen ‘vaste gezichten op vaste plekken’.

▪

koersen op conservatief, transparant financieel beleid met voldoende
weerstandsvermogen; koersen op goed werkgeverschap, onder andere door te investeren
in opleidingen.

▪

koersen op kwaliteit en certificering; begin 2020 beschikt Caleidoscoop over het
Kwaliteitslabel Sociaal Werk.

Een koersnotitie omvat de grote lijn – de stip op de horizon – van de organisatie. Deze lijn wordt
vertaald in een jaarplan, wat vervolgens wordt door vertaald naar prestatieafspraken per
onderwerp.
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1.2

Prestatieafspraken

In de prestatieafspraken met de gemeente vertaalt Caleidoscoop de gemeentelijke beleidsdoelen
naar uitvoering. De prestatieafspraken omvatten concrete afspraken over de beoogde effecten van
de inzet van Caleidoscoop per gemeentelijk beleidsdoel, waarvoor subsidie wordt verstrekt.
Effecten die beschrijvend verantwoord worden en waar cijfers alleen gebruikt worden om te ‘tellen
om te vertellen’. Voor 2019 zijn de prestatieafspraken met de gemeente Heerenveen grotendeels
gehaald. Daar waar ze, met reden, niet gehaald konden worden zijn in overleg de doelen aanpast.
1.3

Organogram van de organisatie

1.4

Leeswijzer

In dit document leest u een samenvatting van de evaluaties van de effecten zoals ze gevat zijn in
de prestatieafspraken tussen de diverse gemeentelijke beleidsmakers en de medewerkers van
Caleidoscoop. Dit verslag is met name beschrijvend van aard en aanvullend op de evaluaties van
de prestatieafspraken. De getoonde resultaten zijn gebaseerd op de focuspunten in het Jaarplan
2019: Versterk de verbinding.
Voor een meer exacte duiding van cijfers zijn de evaluaties van de prestatieafspraken tussen de
gemeente en Caleidoscoop op verzoek in te zien.
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2. Kwaliteit van ons werk
De opbouw van dit jaarverslag grijpt terug op de focuspunten uit het jaarplan 2019. Deze
omvatten niet het totaal van het werk, maar geeft een goed beeld van de speerpunten waar
Caleidoscoop aan werkte in 2019.
2.1

Pomp

In 2019 is Caleidoscoop gestart met het project POMP, samen met de afdeling WIMO van de
gemeente Heerenveen. POMP is gericht op het begeleiden van inwoners met een uitkering,
wonende in de gemeente Heerenveen. Deze groep wordt begeleid en gereactiveerd naar duurzaam
meedoen aan de samenleving via (vrijwilligers)werk.
Caleidoscoop kreeg een jaar de tijd om te ontdekken wat de rol van welzijn in de aandacht voor
mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt kan zijn. Deze mensen werden begeleid in hun
re-activatie met als ultieme doel: meedoen op maat. Voor de een betekende dat vrijwilligerswerk,
voor de ander betekende dat meer sociale contacten en voor weer iemand anders kon dat zijn dat
ze een betaalde baan vonden.
Na de evaluatie van dit project volgt de conclusie dat het niet een apart project hoeft te zijn. De
manier van werken past bij het profiel van de VSP’er. De VSP’er heeft de meeste contacten achter
de voordeur, kent de inwoners van de gemeente en legt verbindingen met de plekken waar
mensen op maat kunnen meedoen. Deze inwoners hebben wel extra aandacht nodig. Doordat
mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen, neemt de vraag bij VSP’ers al toe.
2.2

Centrum voor Meedoen

In 2018 ging het gesprek over de plannen om een centrale voorziening in het kader van Centra
voor Meedoen (CvM) te openen. Een plek waar mensen ge(re)activeerd worden, waardoor ze
meedoen. Ook stond het als voornemen in ons jaarplan 2019. Gaandeweg het jaar bleek dit plan te
ambitieus en wel om meerdere redenen. Enerzijds omdat er al voldoende voorzieningen zijn in de
gemeente Heerenveen om deze faciliteit te kunnen bieden. Anderzijds staan de budgetten van de
gemeente in het sociaal domein onder druk dan is het niet slim om dit moment extra gelden vrij te
maken voor voorzieningen die eigenlijk in basis van aanwezig zijn binnen de gemeente.

De Centra voor Meedoen gedachte is niet losgelaten. Caleidoscoop is de samenwerking gestart met
partners die, zoals Mind-up, al voorzieningen hebben. Daarnaast valt op dat de CvM activiteiten in
wijk- en dorpscentra steeds steviger staan. Daar blijft Caleidoscoop aan werken. Want het
uitgangspunt is nog altijd dat mensen in hun eigen omgeving mee kunnen doen, op maat.
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2.3

Opvoedondersteuning

Gezinsmaatjes
Ook het afgelopen jaar was er weer een goede samenwerking met Vluchtelingenwerk, JGZ, de
klantmanagers van de gemeente, Team Jeugd en Gezin van de gemeente, meerdere scholen en
maatschappelijk werk.

Iedere student van het Leerbedrijf van Caleidoscoop is een gezinsmaatje. Zij komen voor het eerst
achter de deur van gezinnen. Ze leren omgaan met lastige situaties. Omgaan met ouders die hun
kind niet begrijpen, of andersom. Hoe laat je mensen in hun waarde, maar probeer je wel lichte
opvoedondersteuning te bieden? Zij verkregen inzicht in wat een isolement doet met mensen.
Ineens komt het besef hoe ouders en kinderen uit andere landen/oorlogssituaties hier in Nederland
verder moeten.
Naast studenten, zijn er ook vrijwillige gezinsmaatjes. Zij gaan verder wanneer de studenten klaar
zijn aan het einde van het schooljaar. Ook deze vrijwilligers hebben erg veel gezinnen (en
kinderen) ondersteund.

Onderstaande opsomming toont een greep uit de resultaten. Dankzij de inzet van 19 studenten en
10 vrijwilligers, zijn in totaal 48 gezinnen geholpen. De hulpvragen waren divers.
De ouders:
▪

zijn geholpen met het leven in een nieuw land.

▪

zijn uit hun isolement gehaald.

▪

kregen hulp bij de Nederlandse taal.

▪

kregen ondersteuning bij extreme problemen. Soms was dit effectief, soms niet.

▪

kregen steun. Even iemand om mee te spreken. Tijd om iets met de kinderen te doen.

▪

kregen steun, het maatje ging mee naar het consultatiebureau. Hulp bij en met het
opvolgen van de adviezen.

▪

zijn doorverwezen naar het OJO, de speelinstuif, peuteropvang en Steunpunt de Barones.

▪

en kinderen worden geholpen in de overgangsperiode van regulier naar speciaal onderwijs.

▪

kregen meer inzicht dankzij de uitleg van de maatjes.

De kinderen:
▪

mochten kind zijn. Spelen, leuke dingen doen. Ze kregen aandacht.

▪

zijn geholpen met hun taalontwikkeling.

▪

kregen hulp bij hun schoolwerk en de Nederlandse taal

▪

met gedragsproblemen kregen begrip en ondersteuning.
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Kindcentrum Oudeschoot
In Oudeschoot is de basisschool bezig met de ontwikkeling van een Kindcentrum. De visie van
Caleidoscoop is om een doorlopende begeleidings- en ontwikkelingslijn willen bieden, voor de
leeftijd 0 tot en met in ieder geval 13 jaar. Hierin zorgen de werkers dat kinderen goed begeleid
worden. Niet alleen bij het naar school toe gaan, maar juist ook in de overgang van het
basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs, dit voorkomt terugval.
Om deze reden is er een extra jongerenwerker ingezet in Oudeschoot. De jongerenwerker en de
kinderen leren elkaar kennen, voordat de kinderen naar het VO gaan. Hierdoor ontstaat een warme
overdracht richting het VO. Door de binding die hiermee blijft bestaan met de ‘oude’ basisschool als
de leerlingen al op het VO zitten, blijft de basisschool een vertrouwde plek om terug te keren,
huiswerk te maken en oude bekenden te zien. Dit voorkomt een mogelijke terugval van kinderen
als ze de veilige haven van de basisschool hebben verlaten.
Zomerspelweek
De zomerspelweken in Heerenveen en Jubbega/Hoornsterzwaag zijn voor veel kinderen het
jaarlijkse hoogtepunt. Tijdens de feestelijke slotavond van de zomerspelweek in
Jubbega/Hoornsterzwaag kwam burgemeester van der Zwan op visite. Hij zou slechts een
kwartiertje blijven, maar vond het zo leuk dat hij al zijn afspraken heeft afgezegd en de hele avond
is gebleven. Tot groot plezier van alle kinderen en organisatoren.

2.4

Jongerenwerk

Springplank, pilot voor Maatschappelijke Diensttijd
Begin 2019 is er bij ZonMw een projectplan ingediend in het kader van de landelijke
Maatschappelijke Diensttijd (MDT). Een kans voor jongeren om hun talenten te ontdekken, van
betekenis te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de toekomst. MDT
stimuleert de sociale cohesie, meedoen door anderen te laten meedoen. In meerdere
subsidietenders was ruimte voor een beperkt aantal pilotprojecten. Het plan namens het
jongerenwerk van Caleidoscoop omschreef een springplank naar de toekomst van de jongeren,
door samen met maatschappelijke organisaties, bedrijven en onderwijs mogelijkheden te creëren
die passen bij de talenten die zij willen en kunnen ontwikkelen. Met professionele begeleiding op
maat voegt dat een ‘plus’ toe aan hun huidige mogelijkheden. Helaas is de aanvraag afgewezen.

Talentontwikkeling
Het jongerenwerk van Caleidoscoop staat nog steeds achter de uitgangspunten van bovengenoemd
plan. In een onderzoek naar de doorontwikkeling van het jongerenwerk (uitgevoerd in de tweede
helft van 2019) heeft dit plan dan ook een plek gekregen. Waar eerder de talentontwikkeling van
jongeren zich met name concentreerde in en rondom jongerencentrum Casa, richt het
jongerenwerk zich in de toekomst meer op talentgericht werken in de volledige gemeente.
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WhatTheFean/online jongerenwerk
Na de presentatie over de uitkomsten van het onderzoek binnen het jongerenwerk is een behoefte
aan de verdieping rondom online jongerenwerk ontstaan. Niet alleen persoonlijk actief zijn op
social media, maar juist gericht online signalen opvangen en inspelen op actuele vraagstukken
(sexting, digitaal pesten, pornografie, maar ook grooming en het verkennen van extremisme). Hier
kan de bestaande jongerenwebsite WhatTheFean een onderdeel van zijn, al blijft het de vraag of er
daadwerkelijk behoefte is aan een platform of dat alleen een gedegen plan rondom de inzet van
sociale media voldoende is. Eind 2019 is het besluit genomen om de website af te bouwen en meer
in te zetten op online jongerenwerk.
Stagnatie i.v.m. ziekte
Door ziekte en mede daardoor vele personele wisselingen is het team van jongerenwerkers ook in
2019 niet permanent op sterkte geweest. Ondanks dat heeft het team bijna alle doelstellingen voor
2019 behaald. Het jongerenwerk is overeind gehouden, Casa is nog steeds het bruisende centrum
van het jongerenwerk en de jongerenwerkers zijn zichtbaar en actief op scholen en in de wijken.

Jongerencentrum Casa
Eind 2019 werd bekend dat het pand waarin het jongerencentrum is gevestigd definitief is
verkocht. De nieuwe eigenaar gaat op termijn huisvesting ontwikkelen op deze locatie. De
verwachting is dat het nog ongeveer twee jaar gaat duren. In de tussentijd gaat Caleidoscoop op
zoek naar een geschikte vervangende locatie voor het jongerencentrum. Hier is ook de gemeente
bij betrokken. De nieuwe huisvesting voor het jongerencentrum wordt opgenomen in de plannen
rondom de centrumontwikkeling G1000.
Van CJG in school naar JIDS
Vanuit de presentietheorie zijn jongerenwerkers en jeugdverpleegkundigen aanwezig op de
scholen. De presentietheorie onderschrijft dat aanwezigheid leidt tot kennen en gekend worden.
Hierdoor is vroegtijdig (en preventief) signaleren en ingrijpen mogelijk, bij dreigende problemen.
Escalatie kan voorkomen worden door dit vroegtijdig met jongeren te bespreken.

‘Centrum voor Jeugd en Gezin’ (CJG) in school is echter een verwarrende naam. Het team heeft
daarom een projectnaam bedacht die beter past bij wat er gebeurt: Jongerenteam in de school
(JIDS). Door de aanwezigheid in de scholen - met name in kantines maar soms ook in de lessen –
hebben de jongerenwerkers en de jeugdverpleegkundigen een signalerende rol, waarbij zij hun
preventieve inzet kunnen vervullen. Dit steeds in goed overleg met de verantwoordelijke scholen.
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Vaak wordt gevraagd om meetbare resultaten. Een begrijpelijk vraag, die grotendeels vanuit een
controlerende gedachte wordt gesteld. Echter, tellen van bijvoorbeeld het aantal contacten van het
JIDS-team zegt nog niets over de resultaten. Tijdens een symposium over de inzet van het JIDSteam en de effecten van preventieve aanwezigheid, werd door een aantal aansprekende verhalen
duidelijk dat jongeren zich gehoord voelen en soms zelf weer op een spoor komen, waarvan ze niet
dachten dat het zou lukken.
2.5

Leerbedrijf

De huidige leerwerkplaatsen van NHL Stenden verbinden zich. Studenten van de opleiding Social
Work in Leeuwarden kunnen hierdoor voor een stageplaats uit meerdere welzijnsorganisaties
kiezen. Dit wordt ook gezamenlijk gecommuniceerd. Zo binden en boeien de Friese
welzijnsorganisaties de jongeren aan de regio en levert ook Caleidoscoop een bijdrage aan de
ontwikkeling van de welzijnswerkers van de toekomst. Daarnaast is het belangrijk dat ook de
medewerkers van Caleidoscoop blijven groeien en ook daarin voorziet het Leerbedrijf.
2.6

Mantelzorg

Het nog preventiever vinden van mantelzorgers is te bereiken door het beter en structureel
informeren van het netwerk. Signaleren is het afgelopen jaar dan ook als preventiemiddel ingezet.
Het eerder uitgevoerde onderzoek door Jos Voppen van Buurtwerk, laat zien dat eerstelijns zorg,
onderwijs en werkgevers de primaire doelgroepen zijn in het verstevigen van het netwerk. Het
beoogde effect is dat de mantelzorgers, hun naaste omgeving en de betrokken professionals, door
het herhalen van de boodschap nog beter oog krijgen voor het aanbod enerzijds en de vraag van
de mantelzorgers anderzijds. Leerlingen en docenten krijgen meer inzicht en zijn zich bewust wat
jonge mantelzorgers zijn. Mantelzorgers worden ondersteund en houden hun taken langer vol.
Theatervoorstelling BINT
Om bewustwording, begrip en draagvlak te creëren bij professionals binnen het onderwijs, gericht
op jonge mantelzorgers, speelde theatergroep Bint een voorstelling op het Nordwin College. Deze
voorstelling is gemaakt met input van jonge mantelzorgers. De voorstelling laat op een luchtige
manier een nieuwe invalshoek te zien, waarom een jonge mantelzorger zich bijvoorbeeld vaak
ziekmeldt. Een van de jonge mantelzorgers uit de gemeente Heerenveen heeft vooraf aan de
voorstelling zijn persoonlijke verhaal vertelt.
Waardering

De mantelzorgcoördinator zorgt voor de doorontwikkeling van waardering voor mantelzorgers en
het promoten hiervan. Met de betrokken partijen wordt, waar nodig, continu gewerkt aan
verbeteren en aanpassen van het aanbod. De Week van de Mantelzorg neemt een vaste plaats in
op de jaaragenda. Decentraal, op maat en in samenwerking met de preventieteams zoomt
Caleidoscoop in op wat nodig is. Voor jonge mantelzorgers wordt, in samenwerking met
buurgemeente De Fryske Marren, tweemaal per jaar een FUNdag georganiseerd.
9
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Respijtzorg
In theorie lijkt de route voor respijtzorg helder, maar in de praktijk blijken er nogal wat hobbels en
bobbels te zijn. Wat valt onder respijtzorg, welke geldstromen zijn beschikbaar en kunnen op het
juiste moment worden ingezet? Er is veel onduidelijkheid bij mantelzorgers, die hun vragen stellen
aan de mantelzorgcoördinator. Dit punt wordt besproken tijdens het geriatrisch (en provinciaal)
overleg rondom mantelzorg. De coördinator adviseert op dit onderwerp, vanuit het belang van de
mantelzorgers. De gemeente neemt hierin een definitief besluit vanwege de financiële
consequenties. Kort gezegd: er wordt in breder verband gewerkt aan heldere omschrijvingen en de
daarbij horende financiële regelingen met betrekking tot respijtzorg.
2.7

Opbouwwerk

In het jaarplan 2019 schrijft Caleidoscoop dat het opbouwwerk zich zou gaan ontwikkelen op
grotere maatschappelijke thema’s. Met name het verbinden van de energietransitie,
bewonersparticipatie en nieuwe democratie. Gedurende het jaar bleek dat deze grote thema’s veel
aandacht krijgen in de maatschappij, maar dat hierbij vaak dezelfde personen betrokken zijn.
Hierdoor dreigen inwoners die van nature minder vooraan staan tussen wal en schip te raken. Het
opbouwwerk heeft hier een rol in. Dus het opbouwwerk niet als procesbegeleider van grote
maatschappelijke thema’s, maar actief in het verbinden van partijen lokaal, in wijken en dorpen.
Daar waar de VSP’ers de individuele inwoners met een vraag vinden, zorgen de opbouwwerkers
ervoor dat de structuren gevormd worden waarin deze individuele inwoners een plek vinden, zodat
zij mee kunnen blijven doen op maat.

Het opbouwwerk is geen vak met vooraf vastgestelde regels en protocollen. Opbouwwerkers doen
wat nodig is. Hierbij maken ze gebruik van elkaars kwaliteiten. Waar de ene opbouwwerker als
inspirator belangengroeperingen mee op sleeptouw neemt, is de andere opbouwwerker meer
vanuit de achtergrond de ‘haarlemmerolie’ in processen. Hoewel de opbouwwerkers ieder een
eigen zone hebben in de Gemeente Heerenveen, maken ze gebruik van de verschillen in
kwaliteiten in elkaars aanpak.
Ook blijkt dat in wijken en dorpen met een hoog percentage zelforganisatie, het opbouwwerk nodig
is om die bewoners die niet van nature meedoen uit te nodigen en hen erbij te betrekken. Dit om
te voorkomen dat lokale activiteiten iets van enkelen wordt.
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2.8

VSP

Tandem opbouwwerk en VSP’ers in de zones
Daar waar het opbouwwerk zich bezighoudt met collectieve processen (van bijv. wijk- en
dorpsraden) houden de VSP’ers zich bezig met de individuele inwoner. De VSP’er is in feite de
opbouwwerker voor het individu. De VSP’er achterhaalt de vraag van het individu en koppelt deze
aan het collectief van de opbouwwerker. Hierbij ontstaat een sterke tandem in het belang van
zowel collectief als de individuele inwoner.

Toenemende vraag van professionals/hulpverleners
VSP’ers zijn er voor de ondersteuning van individuele inwoners. Naast de vragen van individuele
inwoners, zien wij in toenemende mate dat er hulpvragen worden gesteld door professionele
hulpverleners. Dit leidt tot een sterk toenemende vraag aan capaciteit van onze werkers. Ter
illustratie, van alle 700 hulpvragen van afgelopen jaar, kwam ruim 40% via een externe
hulpverleningsinstantie.
Als gevolg van bovenstaande ontwikkeling ontstaat de discussie over de rol van de VSP’er; wat is
de preventieve hulpvraag en hebben wij een rol als er al hulpverlening is? Want, als er al
individuele hulpverlening wordt gegeven, is de rol van de VSP’er dan nog zuiver preventief?

Ook geldt dat professionele hulpverleners al betaald worden, de vraag is waarom zij dan de
VSP’ers inschakelen voor hulpvragen. Daarmee vervalt het preventieve karakter van de hulpvraag,
zodra er (eerder) al hulpverlening is ingezet. We realiseren ons dat dit een stevige uitspraak is. In
2020 gaat Caleidoscoop hierover verder in gesprek met aanbieders van professionele hulp.
2.9

Preventieteams

Bij de preventieteams ontstaat, net als bij het opbouwwerk, een verschuiving van de aandacht
voor grote maatschappelijke thema’s naar meer kleine initiatieven die het verschil maken. Een
ontwikkeling van de blik naar binnen naar de blik naar buiten, in verbinding met de zones.
Preventieteams, functionerend als een netwerk van professionals die elkaar weten te vinden in een
preventieve aanpak.
Het thema ‘armoede’ is hier een voorbeeld van. Dit probleem lost Caleidoscoop niet op, wat dwingt
tot kleine interventies die het voor de inwoner makkelijker maken. Bijvoorbeeld directe een-op-een
begeleiding vanuit Steunpunt de Barones, het budgetloket, of het budgetmaatje zorgt ervoor dat
mensen zelf grip kunnen krijgen op hun financiële situatie. Deze aanpak bestaat naast, en in
afstemming met de meer grootschalige overheidsaanpak.
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2.10

Overige projecten

Klussendienst
Door de klussendienst worden inwoners geholpen met kleine klussen in en om het huis, die anders
niet gedaan zouden worden. De laatste paar jaar zijn vooral de effecten van langer zelfstandig
wonen zichtbaar; steeds meer oudere inwoners hebben moeite met tuinonderhoud. Omdat dit vaak
speelt in straten met veel sociale woningbouw, is Caleidoscoop in gesprek met de
woningcorporaties om dit structureler op te lossen. Dat is een kwestie van lange adem. Tot die tijd
helpt de klussendienst de inwoners die het nodig hebben en niet zelf kunnen (betalen) met
tuinonderhoud.
Vrijwilligers bij de klussendienst vormen een gemengde groep inwoners van de gemeente
Heerenveen. Mensen die graag vrijwilligerswerk verrichten, maar ook mensen die om welke reden
dan moeten re-integreren om weer volledig deel te kunnen nemen aan de samenleving. Daarmee
vervult de klussendienst een dubbele functie.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Met het project Hart voor Heerenveen worden het hele jaar ‘matches’ gemaakt tussen bedrijven,
maatschappelijke organisaties en serviceclubs in de gemeente Heerenveen. Bedrijven en
serviceclubs stellen kennis en materialen beschikbaar aan maatschappelijke organisaties in de
gemeente. Het hele jaar door worden matches gemaakt, met het grote hoogtepunt tijdens het
evenement ‘Meet&Match’ in het Posthuis Theater in de herfst. Na het geweldige succes van 2018,
waar een recordaantal matches (175) met een economische waarde van ruim € 91.000 werd
gerealiseerd, overtrof de 2019 editie alle verwachtingen: 213 matches met een economische
waarde van €120.000. De bekende strafrechtadvocaten Hans en Wim Anker vervulden de rol van
marktmeesters. Kuiper Verzekeringen zorgde voor de sponsoring en Smilde Foods stelde opnieuw
2000 banketstaven voor vrijwilligers in de gemeente beschikbaar.
Steunpunt de Barones
Bij Steunpunt de Barones is het merkbaar dat er een verschuiving plaatsvindt in de aard van de
hulpvragen van lichte, enkelvoudige financiële vragen naar meer ingewikkelde, gelaagde vragen,
zoals hulp na een scheiding, werkloosheid, ziekte et cetera. Om hierop te anticiperen hebben we in
2019 extra ingezet op training van vrijwilligers en ondersteuning van digitale hulpmiddelen.
In de eerste helft van het jaar is de integratie met de bedrijfsvoering van Caleidoscoop afgerond.
Hiermee beschikt Steunpunt de Barones over alle moderne faciliteiten die nodig zijn voor een
professionele dienstverlening.
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Maatjes
Om het gebruik van individuele voorzieningen te verminderen en het gebruik van
algemene/collectieve voorzieningen juist te bevorderen, zet Caleidoscoop maatjes in. Dankzij het
maatjesproject zijn er meer inwoners die zich belangeloos inzetten voor een ander, denk hierbij
aan mantelzorg en vrijwilligerswerk. De inzet van maatjes draagt er aan bij dat inwoners op eigen
kracht (vrijwillige) ondersteuning regelen, deze organiseren en waarbij ze uitgedaagd worden om
weer actief mee te doen in de samenleving.

In 2019 hebben ongeveer veertig nieuwe maatjes zich aangemeld. Zij zijn eind van het jaar nog
niet allemaal gestart, omdat er veel aandacht wordt besteed aan het matchingsproces. Dit om
teleurstellingen van zowel het maatje als van de hulpvrager te voorkomen.
2.11

Vrijwilligers

Het afgelopen jaar is het Vrijwilligers Servicepunt (VSP) centraal intensiever aan de slag gegaan
met het ondersteunen van vrijwilligersorganisaties. Dus niet alleen de toeleiding van vrijwilligers
naar vrijwilligerswerk, maar ook juist de andere kant op. Organisaties weten nu beter waar ze met
hun vragen terecht kunnen.

In de maand november stond vrijwilligerswerk centraal, dankzij de grote vrijwilligerscampagne
‘Even tijd?’. Het afgelopen jaar hebben 129 nieuwe vrijwilligers zich ingeschreven bij het
Vrijwilligers Servicepunt. Hiervan zijn 36 vrijwilligers binnen gekomen via de ‘Even tijd?’
campagne.
Een paar opvallende hoogtepunten:
▪

Promotieacties op verschillende plaatsen in de gemeente Heerenveen met smakelijke
chocoladeletters en leuke geduldsspelletjes!

▪

Het (gratis) theatercollege in het Posthuis met meer dan 200 bezoekers

▪

Twee trainingen (‘storytelling’ en ‘Anders kijken naar eenzaamheid’) aangeboden, beide
goed bezocht.

▪

Elke week een artikel in de Heerenveense Courant

▪

Een artikel in de maandelijkse krant Groot Heerenveen

▪

Huis-aan-huis is een speciale vrijwilligerskrant verspreid. Deze uitgave liet het belang
van vrijwilligerswerk zien, met achtergrondinfo, verdiepingsartikelen, praktische tips en
lokale interviews

▪

Nieuwe burenhulpinzet dankzij Wehelpen.nl en ook hier signalen opgepikt voor het
brede werk van Caleidoscoop.

▪

Nieuwe maatjes gevonden dankzij de Soep-en-Ontmoet acties
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3. Versterk de verbinding - extern
3.1

Aansluiting bij netwerken

Ook extern is in 2019 hard gewerkt aan het versterken van de verbinding. Hieronder een
opsomming van een aantal van de belangrijkste netwerken qua rol voor Caleidoscoop:
Dementie Netwerk Heerenveen
Heerenveen heeft zichzelf uitgeroepen een dementievriendelijke gemeente. In dit netwerk werken
partijen als thuiszorg, Alzheimer Friesland, gemeente en Caleidoscoop samen om invulling te geven
aan dementievriendelijkheid. Caleidoscoop richt zich voornamelijk op langer (zelfstandig) thuis
wonen maar ook op het geven van voorlichting en training aan vrijwilligers bij vele organisaties.
Regiegroep Armoede
Namens Caleidoscoop nemen de coördinator budgetmaatjes en de coördinator van Steunpunt de
Barones deel aan de gemeentelijke regiegroep armoede. Alle activiteiten van de deelnemende
partijen in de gemeente op het gebied van armoedebestrijding worden in deze werkgroep
besproken en op elkaar afgestemd.
Werkgroep Laaggeletterdheid
De rol van Caleidoscoop in deze werkgroep is om vooral te werken aan beschermingsfactoren.
Naast het leren lezen en schrijven, waar andere partners deskundig in zijn, werkt Caleidoscoop aan
het netwerk van de laaggeletterde en het wegnemen van de schaamtedrempel, zodat mensen hulp
durven vragen.
Regenbooggemeente
Caleidoscoop is medeondertekenaar van het convenant ‘Regenbooggemeente’ en ondersteunt
daarmee de activiteiten van de LHBTIQ-gemeenschap in Heerenveen.
3.2

Verbinding met zorg vanuit preventie

Sterkere inzet op preventie door welzijn kan de druk op de zorg verlichten. Inmiddels zijn er op
diverse niveaus samenwerkingen ontstaan om hier invulling aan te geven. Vanuit de
preventieteams is er regelmatig contact met de POH-ers. Thuiszorgmedewerkers in opleiding
krijgen een module welzijn en leren daarmee breder te kijken dan hun zorgtaak. Zorgen over
welzijn worden met ons door hen gedeeld, zodat de VSP'er contact op kan nemen met de
betrokken inwoner. Op breder niveau is met ROS Fryslân een subsidie aanvraag gedaan bij het
Oranjefonds om huisartsenzorg en welzijn beter met elkaar te verbinden.
3.3

Verbinding met het onderwijs

Samen met de Friese welzijnsorganisaties en NHL Stenden is een Fries Leerbedrijf opgericht.
Studenten van de opleiding Welzijn en Samenleving (WenS), maar ook pedagogiekstudenten
krijgen hiermee de mogelijkheid om in een doorlopende leerlijn stage te lopen bij verschillende
welzijnsorganisaties, terwijl de begeleiding vanuit school gewoon doorloopt.
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Vanuit Caleidoscoop is een aantal medewerkers in 2019 betrokken geweest bij de ontwikkeling van
het inhoudelijk curriculum van de afstudeerrichting WenS. Hiermee is de inbreng van het werkveld
geborgd in de opbouw van deze opleiding.
Ook vanuit het jongerenwerk zijn er veel samenwerkingsverbanden met het onderwijs. Zie hiervoor
ook hoofdstuk 2, paragraaf 4.
In 2019 liepen 25 studenten hun stage bij Caleidoscoop; 21 HBO’ers en vier MBO’ers. Daarmee
vervult Caleidoscoop een belangrijke rol in het opleiden van de sociaal werkers van de toekomst.
3.4

Verbinding met de sector

Wegens de vele bestuurswisselingen bij de collega welzijnsinstellingen in Friesland, verenigd onder
de naam ‘Divers’, is het gezamenlijke plan voor een symposium vooreerst geannuleerd. De
samenwerking is echter wel verstevigd. Er is regelmatig overleg over thema’s die alle
welzijnsorganisaties raken, er wordt kennis uitgewisseld en er wordt gewerkt aan het ontwikkelen
van een gezamenlijke regionale strategie. De samenwerking met NHL Stenden, maar ook de
werkplaatsen Sociaal Domein in het Friese Leerbedrijf zijn hier zichtbare voorbeelden van.
3.5

Verbinding met de gemeente/opdrachtgever

Zoals bekend staan budgetten in het sociaal domein onder druk. Dit merkt ook Caleidoscoop.
Medio 2019 kondigde onze opdrachtgever aan dat onze incidentele middelen van ruim € 230.000
zouden vervallen per 2020. Hierover zijn vele gesprekken met de gemeente geweest.
Er is allereerst een waarschuwing afgegeven richting de gemeente. Bezuinigen op preventie drijft
de kosten op in de toekomst. Vervolgens heeft een stevig traject - met alle medewerkers - ertoe
geleid dat Caleidoscoop een voorstel bij de gemeente heeft neergelegd. Hierin staat beschreven
hoe enerzijds het werk inhoudelijk verder wordt verstevigd en anderzijds de
bezuinigingsdoelstelling gedeeltelijk wordt gehaald.
Het inhoudelijk voorstel is na vaststelling door Caleidoscoop ambtelijk besproken, aangescherpt en
vervolgens als voorstel besproken in het College van Burgemeester en Wethouders. Vanuit de
gemeente kreeg Caleidoscoop veel lof voor de proactieve houding in dit proces. Het college heeft
dan ook positief besloten. De bezuiniging voor 2020 blijft beperkt tot € 90.000.
De inhoud van dit besluit vormt de basis voor het Jaarplan 2020 en geeft aan waar de focus van
Caleidoscoop ligt voor het komende jaar. De titel: Betrokken Buurten. In het voorjaar van 2020
worden de doelstellingen verder uitgewerkt, waarbij ook de prestatieafspraken met de gemeente
worden aangescherpt.
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3.6

JSO-traject prestatieafspraken

Het eerdergenoemde voorstel wordt verder uitgewerkt in een interactief traject voor 2020, waar
zowel medewerkers van Caleidoscoop, de ambtenaren uit het Sociaal Domein en inwoners van de
gemeente Heerenveen aan deel zullen nemen. Dit traject moet uiteindelijk de aanscherping van
onze prestatieafspraken met ons opdrachtgever opleveren en daarmee een duidelijker beeld geven
van de maatschappelijke meerwaarde van de inzet van Caleidoscoop. Eind 2019 is alvast start
gemaakt met dit project.
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4. Versterk de verbinding – intern (bedrijfsvoering)
4.1

Personeel

LBB/trainingen
Sinds 2019 zijn de traditionele functioneringsgesprekken veranderd in loopbaangesprekken. In een
loopbaangesprek bekijkt het management vanuit ieders rol en verantwoordelijkheid hoe een
medewerker bij blijft in zijn vak en gezond zijn pensioen kan halen. Ook is er veel aandacht aan
opleiding en ontwikkeling. Dit blijkt uit de intrinsieke motivatie van de medewerkers, maar ook in
bestedingen van het zogenaamde loopbaanbudget. In 2019 is de besteding van het LBB
verdrievoudigd ten opzichte van een jaar eerder.
Ziekteverzuim
Helaas is het ziekteverzuim ook in 2019 nog hoog. Het verzuimpercentage is 9,77%. De oorzaak
hiervan ligt in een aantal langdurige ziektegevallen, deels medisch en deels werk gerelateerd.
Samen met de arbodienst werkt Caleidoscoop doorlopend aan het terugdringen van de oorzaken
voor dit ziekteverzuim.
MTO
In september 2019 is een medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO) uitgevoerd. Dit onderzoek,
in combinatie met de opbrengsten van de gesprekken door de personeelsvertegenwoordiging (PVT)
met de vakgroepen, geeft een goed beeld van de stand van zaken van de organisatie. De
uitkomsten van MTO zijn gedeeld met alle medewerkers en verbeterpunten worden opgepakt en
uitgevoerd.
Beëindiging ERD
Voor de ziektewet was Caleidoscoop tot en met 30 juni 2019 zogenaamd eigenrisicodrager. Dit
betekent dat als een medewerker na twee jaar ziekteverzuim uit dienst gaat, Caleidoscoop
verantwoordelijk blijft voor de begeleiding. Dit is een te grote verantwoordelijkheid voor een
organisatie met een dergelijke omvang. Daarom is Caleidoscoop per 1 juli 2019 aangesloten bij het
vangnet van het UWV en is het eigenrisicodragerschap beëindigd.
2018

2019

Aantallen per 31/12

24,4 FTE

26,2 FTE

Gemiddelde formatie

24,2 FTE

25,3 FTE

4.2

Informatie & ICT

Client registratiesysteem
Het bestaande cliënt registratiesysteem van Caleidoscoop voldoet niet meer aan de moderne eisen
en is te beperkt in het verkrijgen van meetbare informatie. Daarom is eind 2019 een offertetraject
gestart met als doel om een nieuw, toekomstbestendig systeem aan te schaffen. Belangrijkste
criteria voor selectie zijn o.a. dat alle afdelingen er mee moeten kunnen werken. Daarnaast moet
het vooral geschikt zijn om te ‘tellen om te vertellen’. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om
‘vinklijstjes’ te genereren.
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Begin 2020 wordt de definitieve keuze gemaakt. Invoering van het nieuwe systeem zal dan gelijk
oplopen met het traject van aanscherping van de prestatieafspraken met de gemeente
Heerenveen.
Leertuin gegevens delen in het sociaal domein
Met de invoering van de vernieuwde privacywetgeving (AVG) wisten professionals vaak niet meer
welke gegevens wel en niet gedeeld mogen worden met partners. De gemeente Heerenveen heeft
het initiatief genomen om alle organisaties in het sociaal domein een training gegevensdeling aan
te bieden. Vanuit Caleidoscoop hebben alle sociaal werkers daaraan deelgenomen. Naast de
inhoudelijke kennis had deze training ook een sterk verbeterend effect op de samenwerking met
ketenpartners.
4.3

Organisatie

Zoals eerder beschreven staan de budgetten in het sociaal domein onder druk. Caleidoscoop
anticipeert proactief op mogelijke bezuinigingen. Het ‘risicofonds personeel’ dat in 2018 gevormd
is, wordt verder aangevuld. Daarmee kan een eventuele krimp in formatie op een goede manier
plaatsvinden. Voor het jaar 2020 is er al een afname in omzet vanwege het (deels) wegvallen van
de incidentele middelen vanuit de gemeente. Hoe Caleidoscoop daar inhoudelijk mee om ging,
staat eerder beschreven. Het is volstrekt begrijpelijk dat dit een schok was voor medewerkers.
Directie en management hebben er alles aan gedaan om deze eerste bezuiniging op een
zorgvuldige en respectvolle wijze plaats te laten vinden, zowel naar de medewerkers die moesten
vertrekken toe als naar de medewerkers die blijven. Uiteindelijk is deze ronde opgevangen door
het niet verlengen van een aantal tijdelijke contracten en het omlaag brengen van het aantal
contracturen van een paar medewerkers.
Proces kwaliteit/certificering
Naast het rumoer rondom de bezuiniging, was er ook een feestje te vieren. Op 12 december vond
de externe audit plaats, door CIIO. Deze dag werd afgesloten met een positief voorlopig advies. De
formele procedure liet iets langer op zich wachten waardoor de officiële berichtgeving begin 2020
kwam. Hoe dan ook, Caleidoscoop heeft het Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk behaald. Een
kwaliteitslabel van de sector waarin vakmanschap een van de belangrijkste wegingsfactoren is.
4.4

Financiën

Vergelijking begroting – resultaat
•

Het exploitatieresultaat 2019 vóór mutaties reserves en fondsen is negatief en bedraagt
€ -16.543. Dit wordt vrijwel geheel veroorzaakt door een hoog ziekteverzuim, waardoor er
veel vervangingen zijn ingezet. De kosten worden slechts deels gecompenseerd door de
verzuimverzekering. Het begrote resultaat was € 73.152.

•

De baten zijn ruim € 78.000 hoger dan begroot. Extra, niet begrote opdrachten in de loop
van het jaar zijn hiervan de oorzaak. Tevens is het restant aan niet gebruikte urensubsidie
2018 in 2019 ingezet (€ 30.000).
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•

De lasten zijn ruim € 167.000 hoger dan begroot, voornamelijk veroorzaakt door hogere
personele lasten vanwege ziektevervangingen. Tevens is de cao-loonstijging per september
met 3,25% hoger dan voorzien. De directe loonkosten zijn daarom ruim € 78.000 hoger
dan begroot.

•

De hogere activiteitenkosten ad ruim € 78.000 worden veroorzaakt door het project OJO en
het uitvoeringsbudget van de preventieteams.

•

De huisvestingskosten zijn € 55.000 hoger vanwege de afronding van het project
duurzaamheid in De As. Dit bedrag wordt onttrokken uit de bestemmingsreserve
duurzaamheid.

De liquiditeitspositie is ten opzichte van 2018 iets teruggelopen. Dit komt hoofdzakelijk door het
exploitatieresultaat. De solvabiliteit is met 0,71 gelijk gebleven en is ruim voldoende. De totale
omzet van 2019 bedroeg € 2.036.390 (2018: € 1.980.283).
Voorstel bestemming van het resultaat
Door het landelijke subsidiebeleid blijkt dat de ondernemersrisico’s meer en meer bij instellingen
komen te liggen. De verantwoordelijkheid voor het vormen van voldoende reserves ligt dus bij het
bestuur en de Raad van Toezicht van Caleidoscoop. Om dit adequaat te ondervangen is in 2018
een risicoanalyse gemaakt. Deze laat zien dat bij ongewijzigd beleid de financiële risico’s voor
Caleidoscoop hoog zijn. Dit heeft voornamelijk te maken met het gegeven dat ruim 75% van de
lasten in personeelskosten zit. Het in 2018 ingerichte risicofonds personeel zal moeten stijgen naar
het gewenste (berekende) niveau van (afgerond) € 375.000. De algemene reserve zal moeten
stijgen om overige bedrijfsrisico’s op te kunnen vangen. Het jaarresultaat ad € 27.096 zal
toegevoegd worden aan de algemene reserve.
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 2019 is is een deel van deze reserve besteed aan begeleiding bij de certificering en
de externe certificeringsaudit. De overgebleven reserve zal in de komende jaren gebruikt worden
voor verdere kwaliteitsontwikkeling en de tweejaarlijkse hercertificering.
Bestemmingsreserve Duurzaamheid
Met de afronding van de werkzaamheden in het kader van de verduurzaming van het pand De As,
is deze reserve volledig benut.
Bestemmingsreserve Jongerencentrum Casa, inclusief leerbedrijf
Het pand waarin het jongerencentrum is gevestigd is eind 2019 van eigenaar gewisseld. De nieuwe
eigenaar geeft op termijn een andere bestemming aan het pand. Dat betekent dat er dan een
nieuwe locatie moet worden gevonden. Dat neemt verbouwkosten met zich mee. Daarom blijft
deze bestemmingsreserve in stand totdat er een nieuwe locatie is gevonden.
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Risicofonds Personeel
Om grote risico’s op personeelsgebied op te kunnen vangen is een zogenaamd ‘risicofonds
personeel’ ingericht. Uit dit fonds is, conform ons financieel beleid een bedrag van € 72.477
onttrokken voor niet door de verzuimverzekering gedekte verzuimkosten. Er wordt € 100.000
gedoteerd worden om het fonds op het gewenste niveau te brengen. Het gewenste niveau moet
ultimo 2019 € 375.000 zijn. Enerzijds omdat de gemiddelde formatie in 2019 1,1 fte hoger is dan
in 2018, anderzijds omdat de loonkosten stijging in de CAO van twee maal 3,25% niet in
voldoende mate wordt gecompenseerd door de gemeentelijke indexatie van 1%. Ultimo 2019 is het
risicofonds € 374.726 groot.
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 2018 in overleg met de
gemeente opnieuw vastgesteld en wordt jaarlijks geïndexeerd. Deze indexatie blijft echter achter
bij de werkelijke loonkostenstijging, waardoor het risico toeneemt. De indexatie door de gemeente
blijft 1%, terwijl de cao-loonstijging 2 maal 3,25% is. Caleidoscoop is een kennisintensieve
organisatie, ruim driekwart (bijna anderhalf miljoen) van de kosten zit in salarissen. Daarom
wegen salarisstijgingen zwaar door in onze kosten.
Deze constructie brengt ook andere 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, wordt in het
Risicofonds personeel rekening gehouden met dit gegeven.
4.5

Afdeling ondersteuning

Project huis op orde
Een kleine organisatie als Caleidoscoop moet het doen met een beperkte omvang van de
ondersteunende diensten, terwijl er dezelfde processen plaatsvinden als in grotere organisaties.
Dat betekent dat er soms keuzes gemaakt worden in de manier van ondersteuning. Samen met de
afdeling bedrijfsvoering is begin 2019 een plan gemaakt om de cruciale processen naar een hoger
niveau te tillen, zonder dat het veel extra werk met zich mee zou brengen.
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In zijn management letter n.a.v. de interimcontrole van oktober 2019 stelt onze accountant dat de
resultaten hiervan goed zichtbaar zijn en dat de bedrijfsvoering toe is aan een volgende
professionaliseringsslag, met name in monitoring en verslaglegging van managementinformatie
Arbodienst
Per 1 januari 2019 is Caleidoscoop weer overgestapt naar een regionale Arbodienstverlener. Naast
de financiële voordelen die dit oplevert, zijn hiermee de lijntjes met de Arbodienst korter geworden
en is begeleiding en preventie van ziekteverzuim verbeterd.
4.6

Communicatie

Nieuwsflits
Medewerkers van Caleidoscoop werken in toenemende mate in de wijken en dorpen van de
gemeente Heerenveen. Om toch goed de verbinding met elkaar te houden is er een wekelijkse
interne nieuwsflits uit voor alle medewerkers. Deze Nieuwsflits wordt ook gedeeld met de leden
van de RvT.
Vernieuwing huisstijl
Bij een professionele organisatie hoort een dito huisstijl. Het is met name van belang is de
communicatiemiddelen van Caleidoscoop in begrijpelijke taal (B1) geschreven zijn, ten behoeve
van de leesbaarheid voor alle inwoners van de gemeente Heerenveen. Het logo is opgefrist en de
teksten op de website zijn aangepast. Er is een start gemaakt met een nieuwe serie folders.

→
4.7

Huisvesting

Begin 2019 zijn de laatste werkzaamheden verricht om het project duurzaamheid af te ronden.
Vanaf dat moment is het gebouw volledig geïsoleerd, is de verwarming zo ingeregeld dat ruimtes
afzonderlijk zijn te verwarmen en is de luchtbehandeling verbeterd. Er blijft natuurlijk een wens om
zelf stroom op te wekken, maar op grote schaal blijkt dat vanwege de netcapaciteit (nog) niet
mogelijk.
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5. Verslag Raad van Toezicht
5.1

Inleiding

De Raad van Toezicht werkte ook dit verslagjaar vanuit de drie hoofdinvalshoeken: toezicht op
doelrealisatie, adviseur/sparringpartner van de directeur-bestuurder en werkgever van de
directeur-bestuurder. De indeling van dit verslag volgt - na een algemeen gedeelte - deze
invalshoeken.
5.2

Algemeen

De samenstelling van de Raad van Toezicht in 2019 was als volgt:
•

de heer Jurrit Visser ( voorzitter)

•

mevrouw Tiny Ruiter (vice-voorzitter)

•

mevrouw Aletta Woelk (lid)

•

de heer Leo Wanders (lid)

De Raad van Toezicht vergaderde in 2019 6 x met de directeur-bestuurder. Daarnaast is in twee
bijeenkomsten aandacht besteed aan een zelfevaluatie van de Raad van Toezicht waarover hierna
meer. Naast de reguliere vergaderingen was de Raad van Toezicht vertegenwoordigd bij bijzondere
gelegenheden. Om voeding te houden met de vele werkterreinen van Caleidoscoop, zijn leden van
de raad soms toehoorder bij relevante interne bijeenkomsten en wordt er gebruik gemaakt van
zgn. meeloopdagen. Ook is er gesproken met de personeelsvertegenwoordiging. Tevens was de
raad vertegenwoordigd op verschillende bijeenkomsten van de Nederlandse Vereniging van
Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ).
Omdat in 2020 de samenstelling van de Raad van Toezicht nogal ingrijpend zal veranderen, is in de
herfst van 2019 al gestart met de wervingsprocedure voor nieuwe leden.
5.3

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 goedkeuring van de raad zijn onderworpen. Hieronder vallen
onderwerpen als de jaarrekening over 2018, het verloop van de uitputting van de lopende
begroting over 2019, de begroting en het jaarplan voor 2020, overleg met de accountant en
aandacht voor de resultaten die Caleidoscoop in 2018 boekte op haar werkzaamheden zowel de
reguliere als die waartoe Caleidoscoop zich middels projectafspraken had verplicht. De jaarstukken
over 2018 lieten een positief resultaat zijn. Dit maakte het mogelijk de reservepositie te
versterken.
In voorgaande jaarverslagen is ingegaan op veranderingen in de rol van toezichthouders. Naast het
traditionele interne toezicht wordt meer en meer belangrijk de vraag wat de maatschappelijke
bijdrage of het maatschappelijk rendement van de organisatie is. Van toezichthouders mag een
proactieve houding verwacht worden: niet alleen de blik naar binnen maar ook naar de omgeving
en naar de toekomst.
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De Raad van Toezicht heeft in 2019 opnieuw stappen gezet om op deze veranderingen in toezicht
te kunnen inspelen. Nadat al eerder eind 2017 de toezichtvisie en de spelregels rond de planning &
controlcylus zijn vastgesteld, zijn in 2019 de uitgangspunten rond het financieel beleid herijkt en is
een crisisprotocol vastgesteld. Er is opnieuw aandacht besteed aan een risicoanalyse. Ook is in
aanvulling op het jaarplan 2019 voor het eerst gewerkt met een managementovereenkomst tussen
de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder. Over en weer weten de Raad van Toezicht en de
directeur-bestuurder wat ze van elkaar mogen verwachten.
5.4

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 doorontwikkeling
van de preventieteams, de verbetering van de bedrijfsvoering, de ontwikkeling van het leerbedrijf
en diverse ontwikkelingen aangaande de prestatieafspraken met de gemeente Heerenveen. Deze
selectie geeft een beeld van de variëteit aan onderwerpen die de revue passeren. Kernbegrippen
zijn steeds: het takenpakket van Caleidoscoop, de bedrijfsvoering en de wisselwerking tussen
Caleidoscoop en de gemeente Heerenveen als opdrachtgever.
In 2019 heeft de Raad van Toezicht veel aandacht besteed aan de koers van Caleidoscoop voor de
komende jaren. Onze maatschappij verandert van een verzorgingsstaat in de richting van een
zorgzame samenleving waarin participatie (meedoen) steeds belangrijker wordt. De veranderingen
in het sociale domein hebben tot gevolg dat welzijn en zorg dichter bij elkaar komen te liggen. In
wijken en dorpen krijgen opbouw-, zorg-, hulp- en dienstverleners steeds meer met elkaar te
maken. De centrale vraag daarbij is hoe een actief burgerschap bevordert kan worden in die zin
dat iedereen de kans krijgt mee te doen. Deze ontwikkelingen spelen ook volop in de gemeente
Heerenveen en Caleidoscoop vervult daarbij een belangrijke rol. Wij hoeven alleen maar te wijzen
op de rol van de preventieteams. In samenspraak met de gemeente heeft dit proces eind 2019
geleid tot de vaststelling van een koersnotitie: een strategische visie over de koers van
Caleidoscoop in de komende jaren. Begin 2020 zal deze koersnotitie besproken worden met de
stakeholders.
Ook verdient afzonderlijk vermelding de wijze waarop is omgegaan met een voor 2020
voorgenomen gemeentelijke bezuiniging. In het verlengde van de koersnotitie is in de Raad van
Toezicht uitvoerig gesproken over de kernfuncties van Caleidoscoop. De terugloop van
gemeentelijke middelen is opgevangen door de kernfuncties overeind te houden en zelfs te
versterken. De noodzakelijke bezuiniging worden gerealiseerd door een efficiëntere bedrijfsvoering
en door enkele randactiviteiten te schrappen. Punt van zorg is wel dat de gemeentelijke indexatie
van de loonkosten ver achterblijft bij de Cao-afspraken. Dit punt is opnieuw onder aandacht van de
gemeente gebracht.
5.5

De raad van Toezicht als werkgever

Ten opzichte van de directeur-bestuurder heeft de Raad van Toezicht ook in 2019 invulling
gegeven aan de werkgeversrol. De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft regelmatig overleg
met de directeur-bestuurder. Met de directeur-bestuurder is een functioneringsgesprek gevoerd.
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De arbeidstijd van de directeur-bestuurder is met ingang van 1 januari 2019 verruimd van 30 naar
32 uur. Punt van zorg binnen de stichting is het vrij hoge ziekteverzuim in 2019 en de toenemende
schaarste op de arbeidsmarkt. De Raad van Toezicht zal de ontwikkelingen in 2020 nauwlettend
blijven volgen.
5.6

Tot slot

In 2019 is door Caleidoscoop veel werk verzet. De Raad van Toezicht heeft getracht hieraan een
bijdrage te leveren. Uiteraard is het van belang dat de Raad van Toezicht ook kritisch blijft op het
eigen functioneren. Daarom heeft begin 2019 weer een zelfevaluatie plaatsgevonden, deze keer
met externe begeleiding. De belangrijkste leerpunten zijn:
▪

elkaar actief blijven aanspreken waar het gaat om de wijze waarop in de Raad van Toezicht
het gesprek wordt gevoerd, rekening houdend met het model van dynamische
oordeelsvorming.

▪

meer gerichte aandacht voor de speerpunten van de organisatie en de informatiebronnen
die nodig zijn om de voortgang te monitoren

▪

het verdiepen van de contacten met stakeholders om ook langs deze weg invulling te
geven aan de informatiebehoefte van de Raad van Toezicht.

De uitkomsten zijn richtinggevend geweest voor het handelen van de Raad van Toezicht in 2019.
Ook begin 2020 vindt een zelfevaluatie plaats. Kritisch op ons zelf en open voor de omgeving: zo
hoopt de Raad van Toezicht ook in 2020 een bijdrage te kunnen leveren aan de toegevoegde
waarde van Caleidoscoop voor de Heerenveense samenleving.
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6. Verslag Personele Vertegenwoordiging (PVT)
Stichting Caleidoscoop heeft een beperkte omvang. Vanuit praktische overwegingen heeft
Caleidoscoop om die reden een Personele Vertegenwoordiging (PVT) in plaats van een
Ondernemingsraad. De PVT van Caleidoscoop heeft dezelfde bevoegdheden als een gebruikelijke
ondernemingsraad. Passend bij de omvang en de cultuur van de organisatie worden medewerkers
intensief betrokken bij de beleidsontwikkeling en geïnformeerd over de organisatie. De
samenwerking binnen Caleidoscoop is gericht op gelijkwaardigheid met respect voor ieders rol,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De medewerkers van Caleidoscoop en de DirecteurBestuurder vinden het belangrijk dat medewerkers (pro-)actief betrokken zijn bij de organisatie.
De PVT bestond in 2019 uit Liza de Vries (voorzitter), Linda v/d Poll (secretaris) en Ellen Akkerman
(Lid). Eind 2019 heeft Ellen Akkerman aangegeven dat ze de PVT niet meer kon combineren met
haar takenpakket en daarom heeft besloten te stoppen met de PVT. Onder het personeel is
gevraagd wie interesse heeft in de PVT. Daaruit zijn Ferdi Celik en Sjoukje Werkman naar voren
gekomen. In overleg met de directeur-bestuurder is er besloten om de PVT uit te breiden naar vier
personen, zodat de taken van de PVT voor eenieder verlicht wordt.
De PVT is in 2019 24 keer bij elkaar geweest, hiervan was formeel negen keer de directeurbestuurder aanwezig en twee keer zijn er contactmomenten geweest met de Raad van Toezicht.
Door de werkdruk en de aangekondigde bezuinigingsronde door de gemeente zijn er in 2019
formeel vaker contactmomenten geweest met de directeur-bestuurder. Deze contactmomenten zijn
als zeer nuttig en intensief ervaren door de PVT.
Bezuinigingsronde
In september 2019 kreeg de directeur-bestuurder van de gemeente te horen dat we als organisatie
geen geld meer zouden krijgen voor de incidentele projecten. Dit treft financieel de hele
organisatie. De directeur-bestuurder heeft de PVT ingelicht. Er is besloten om in plaats van
lijdzaam af te wachten, de stap vooruit te zetten. Bezuinigingen, oké dat begrijpen we. Maar waar
we snijden, dat willen we zelf bepalen. In pizzasessies hebben we als organisatie kritisch naar
eigen en elkaars werk gekeken. Dit leverde inhoudelijk goede gesprekken op. Met de uitkomsten
van de pizzasessies is de directeur-bestuurder in gesprek gegaan met de gemeente.
Besproken onderwerpen in 2019 waren:
Jaarverslag, Jaarrekening,

Bezuinigingsronde vanuit

jaarplan;

gemeente;

Koersdocument

MTO;

Werkdruk;

Kennismakingsgesprekken

Ziekteverzuim;

nieuwe RVT leden.

Broodjes PVT;
Vertrouwenspersoon;
Kennismaking met nieuwe
Arbodienst;
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Namens de PVT,
Liza de Vries, voorzitter
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7. Tot slot
We kunnen met tevredenheid terugkijken op 2019. Onze medewerkers kennen de wijken en
dorpen en worden gekend. Soms vanuit de achtergrond, soms op de voorgrond doen zij wat nodig
is om te werken aan een leefbare samenleving. Met het koersdocument en onze aanpak richting
aanscherping van de prestatieafspraken in de opdracht van de gemeente Heerenveen is een goede
basis gelegd voor de komende jaren. Maar het jaarverslag 2019 wordt geschreven terwijl de
wereldwijde coronapandemie in volle gang is. Wat de impact daarvan zal zijn weet nog niemand.
Wat wel duidelijk is dat door de goede basis bij Caleidoscoop er snel en adequaat gereageerd kon
worden op de ontwikkelingen. Ook heeft deze crisis duidelijk gemaakt hoe belangrijk het
welzijnswerk (sociaal werk) is als vitale functie in de Heerenveense samenleving. Sociaal werk is
niet voor niets toegevoegd aan de lijst met cruciale beroepen. Laat dat een aansporing voor de
gemeente zijn om het welzijnswerk ook in de komende, ongetwijfeld moeilijke tijd overeind te
houden.
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