Jaarverslag 2019
Voorwoord
Het jaar 2019 was een bewogen jaar voor Stichting Bloemfleur. Een in 2018 moeizaam
opgestarte samenwerking met de gemeente om leerplichtige thuiszitters een fijne plek te
bieden kwam definitief ten einde. Dat betekende dat, ondanks acties van ouders en
leerlingen, ondanks de inzet van partijen als Movisie en de gemeenteraad, onze locatie voor
leerplichtige leerlingen in mei moest sluiten.
Tegelijkertijd steeg het aantal deelnemers van onze 18 plus locatie.
In dit jaarverslag wordt de jaarrekening toegelicht, gaan we in op de gebeurtenissen van het
afgelopen jaar en kijken we naar de toekomst.
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Inleiding
De eerste maanden van 2019, tot en met april, had Stichting Bloemfleur 2 locaties:
Goudseplein en Goudse Rijweg. De locatie op het Goudseplein was een initiatief bedoeld
voor de opvang en onderwijs aan kinderen in de leerplichtige leeftijd die thuiszitten. Dit
project werd samen met de gemeente Rotterdam uitgevoerd.
Het Goudseplein kampte aan het begin van 2019 met een tekort in de bekostiging omdat
zich daar wel steeds meer leerlingen aanmeldden terwijl de toekenning van PGB’s
achterbleef. Bij de start van het project in 2018 was er namelijk sprake van dat de scholen
(samenwerkingsverband Koers-VO) aan het project zouden meebetalen. (Zie jaarverslag
2018). In december 2018 besloot de gemeente dat de bekostiging toch vanuit de gemeente
in de vorm van PGB’s moest gebeuren. In het begin van het boekjaar 2019 waren er slechts
twee PGB’s toegekend. Van alle andere leerlingen moest het nog worden aangevraagd.
Aangezien de scholen eigenlijk verantwoordelijk waren voor deze leerlingen wilde de
gemeente eerst zeker weten dat dagbesteding zoals Stichting Bloemfleur die aanbood,
noodzakelijk was. Ook dit gaf veel vertraging.
De gemeente Rotterdam besloot in maart Stichting Bloemfleur op het Goudseplein te
vervangen door BOOR en Stichting Pameijer. Deze instanties zouden zorg gaan dragen voor
een leerrechtpilot die voor ieder kind toegankelijk was. Stichting Bloemfleur werd per 1 mei
de toegang tot het Goudseplein ontzegd. De meubels moesten we achterlaten aangezien we
anders de kinderen zouden duperen. Stichting Bloemfleur had ook geïnvesteerd in een
brandveilige vloer en andere brandbeveiliging.
Stichting Bloemfleur heeft over de hele gang van zaken een klacht ingediend bij de
gemeentelijke ombudsman. In 2020 wordt het rapport daarover verwacht.
Voor het eerste kwartaal van 2019 gold dus dat voor veel leerlingen van het Goudseplein het
PGB nog moest worden aangevraagd. Stichting Bloemfleur heeft in het vertrouwen dat de
PGB’s er zouden komen al die tijd de kinderen een zo goed mogelijke begeleiding gegeven.
Maar door de abrupte opzegging van de samenwerking door de gemeente staakten ook de
PGB aanvragen en liep Stichting Bloemfleur veel (achterstallige) vergoedingen in de vorm
van PGB’s mis. Veel rekeningen konden op dat moment niet worden betaald.
In de zomer van 2019 zijn een paar PGB’s waarvan de indicaties al rond waren, met
terugwerkende kracht toch uitgekeerd. Daarmee werd een deel van de schulden ingelopen.
De kwestie rond het Goudseplein heeft veel ongenoegen teweeggebracht. Ouders vertellen
ons dat Stichting Bloemfleur bij de wijkteams ‘op de zwarte lijst staat’. PGB aanvragen voor
Acato op de Goudse Rijweg voor 18plus leerlingen werden ineens ook afgewezen.
Medewerkers van Acato die informatie proberen te krijgen van wijkteams worden
nauwelijks te woord gestaan of krijgen dezelfde boodschap.
Het Goudseplein telde in mei iets meer dan 20 leerlingen. Zeven daarvan werden in de
zomer 17 en besloten met hun ouders om zich aan te melden op de Goudse Rijweg. De
ruimte die we daar huurden was op dat moment te klein voor zoveel extra leerlingen. Op de
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eerste verdieping kwam echter de ruimte die door EHBO Rotterdam gehuurd werd, vrij.
EHBO-Rotterdam stelde ons deze ruimte per 1 september ter beschikking.
Vanaf het voorjaar 2019 was Stichting Bloemfleur in contact met CityKids. Deze
geaccrediteerde zorginstelling bood ons een samenwerking aan. Belangrijkste doel daarvan
was en is, ervoor te zorgen dat Stichting Bloemfleur aan de kwaliteitseisen voldoet doordat
Citykids de eindverantwoordelijkheid heeft. De raamovereenkomst met Citykids werd op 1
oktober 2019 getekend.

Het Goudseplein
De mensen van Stichting Bloemfleur, Acato, hebben zich twee jaar lang, eerst op de Goudse
Rijweg samen met de 18plus leerlingen en later op het Goudseplein, ingezet voor een plek
waar kinderen die niet naar school gaan, tot leren mogen komen. Een plek waar ze zichzelf
mogen zijn, waar ze zich veilig voelen en bovenal welkom. Het ‘schooltje’ aan het
Goudseplein bood de kinderen onderwijs. Maar ook creatieve ontwikkeling op allerlei
gebied: beeldende kunst, muziek en dans. Dit alles verzorgd door bevlogen vakdocenten.
Twee keer in de week kwam Sportbureau Tino om met kinderen en leerkrachten gezamenlijk
te sporten.
De vele aanmeldingen van kinderen die niet naar school kunnen in Rotterdam en de wijze
waarop dit initiatief gesteund werd door de ouders, waren voor Stichting Bloemfleur de
belangrijkste bevestiging van de noodzaak voor een dergelijk initiatief. De Stichting wordt
ook nu nog regelmatig gebeld en aangeschreven door wanhopige ouders die geen kant op
kunnen en die door de instanties van het kastje naar de muur worden gestuurd.
De beloofde leerrechtpilot van de gemeente Rotterdam heeft tot nu toe geen soelaas
gebracht.
In Rotterdam alleen, gaan meer dan 700 kinderen niet naar school. Veel van deze kinderen
hebben een vorm van autisme of ontwikkelen zich om een andere reden niet op een manier
die past binnen de kaders van de wet en het onderwijs. De mensen van Acato maken zich
grote zorgen om deze kinderen en hun toekomst.
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Toelichting bij de jaarcijfers
In de jaarrekening wordt de Goudse Rijweg aangeduid met Acato en het Goudseplein met:
Koepel.
In 2018 (zie jaarverslag 2018) werd door de gemeente €50.000 voorgeschoten in twee
helften. De tweede helft werd eind februari 2019 ontvangen op de rekening van Stichting
Bloemfleur.
Naar aanleiding van de samenwerking met CityKids en de financiële moeilijkheden van
Stichting Bloemfleur besloot het Sint Laurensfonds de dagbesteding Acato met een flink
bedrag te ondersteunen: € 24.000.
Ook Stichting Kruimeltje bedacht ons met een gift van € 5000.
Bij de afsluiting van het boekjaar had Stichting Bloemfleur 22 leerlingen waarvan er 7
bekostiging kregen. De rest was in aanvraag. Eén aanvraag was afgewezen omdat het
wijkteam vond dat Stichting Bloemfleur niet aan de kwaliteitseisen voldeed, ondanks de
samenwerking met CityKids. Een aanvraag was afgewezen omdat het jeugdloket vond dat
het bij de WMO aangevraagd moest worden. Daarmee kwam deze leerling opnieuw op een
wachtlijst. Eind december waren de meeste PGB ’s aangevraagd, maar nog niet in
behandeling genomen door de gemeente.
Een PGB wordt door de budgethouder zelf aangevraagd. Stichting Bloemfleur heeft daar
geen invloed op.
Gemiddeld ontving Stichting Bloemfleur dit boekjaar voor de leerlingen van Acato op de
Goudse Rijweg een bekostiging van 200 euro per week per leerling.
Acato had tot de zomer 2019, 13 leerlingen. Twee leerlingen zijn na de zomer naar een
MBO-opleiding gegaan.
Van een leerling van het Goudseplein, de Koepel, werd na 1 mei nog drie maanden
PGB doorbetaald.
Het voorschot van de gemeente moet worden verrekend met de PGB’s die alsnog werden
ontvangen. Deze afrekening heeft nog niet plaatsgevonden.
De gemeente heeft alle meubels en de nieuwe vloer bij de Koepel in gebruik en zal deze met
Stichting Bloemfleur afrekenen. Een onafhankelijke taxatie gaf een waarde van € 23.000.
Daarnaast heeft Stichting Bloemfleur een vordering bij de gemeente vanwege de gederfde
PGB’s tegenover gemaakt kosten. De afrekening met de gemeente is buiten de jaarrekening
gehouden.
Stichting Bloemfleur hoefde geen huur te betalen voor de Koepel. Dat was voor rekening van
de Gemeente. Onder huisvesting Koepel vallen kosten voor: schoonmaak, onderhoud en
nuts.
Lesmateriaal en IT Koepel bevat de aanschaf van 5 Imacs (refurbished) voor de digitale
tekenles.
Aan het einde van het jaar stond nog ca. € 14.800 open aan onbetaalde rekeningen.
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Door afrekening met de gemeente; namelijk de verrekening van de meubels en de niet
ontvangen PGB’s met het € 50.000 voorschot zou het negatief eigen vermogen positief/0
kunnen worden.

Toelichting Begroting 2020
In de begroting van 2020 is uitgegaan van 20 leerlingen met een bijbehorende bekostiging
van gemiddeld € 14.000 per jaar (gerekend met formele tarieven). Het is niet te voorspellen
hoe de toekenning van de PGB’s gaat verlopen.
De huur van het pand gaat wat omhoog vanwege de extra ruimte die we sinds 1 september
in gebruik hebben.

In het nieuws
Over het conflict met de gemeente Rotterdam is veel geschreven in de dagbladen. Ook
radio1 en SBS6 besteedden er aandacht aan. De meeste artikelen zijn na te lezen op de
betreffende websites en onze website.1
Documentairemaker Prosper de Roos maakte een radio documentaire over de kwestie die te
beluisteren is op nporadio1.nl: ‘Welke oplossingen zijn er voor kinderen als ze niet blijken te
passen in het systeem’.
Sas Boot, initiatiefneemster van Acato en Inge Spaander, leerkracht en teamleider bij Acato,
schreven er een boek over: De Acato-Affaire, liefde en lucht: de basis voor goed onderwijs.

1

https://www.acatorotterdam.nl/nieuws/
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Toekomstplannen
Inmiddels worden er schoorvoetend PGB’s toegekend. Er lijkt bij de toekenning enige
willekeur te bestaan bij de indicatiebesluiten. Randgemeenten tonen een grotere bereidheid
dan wijkteams van de gemeente Rotterdam. Ook is er onderscheid te maken in de
welwillendheid van nieuwe wijkteammedewerkers en medewerkers die de gebeurtenissen
rond het Goudseplein gevolgd hebben.
De toekomst van Acato en haar leerlingen zal mede afhangen van de tijd die het kost om het
verleden kwijt te raken.
Het rapport van de ombudsman zal hierbij ongetwijfeld van betekenis zijn.
Visie en methodiek
In 2019 is er ondanks alle tegenslag en tegenwerking hard gewerkt aan de formulering van
onze visie en aan professionalisering. Onze website biedt informatie hierover. 2 Om deze visie
handen en voeten te geven binnen de organisatie volgden 3 medewerkers de cursus
Autisme Centraal, in 2020 zorgen zij voor een verdere professionalisering binnen het team.
Accreditatie
Acato wil graag een erkende instelling worden. Alleen dan kunnen we ook de kinderen in de
leerplichtige leeftijd weer helpen.
In 2020 zal er verder gewerkt worden aan accreditatie. De eerste stappen voor een
keurmerk zijn voorzichtig gezet. Er is daarvoor bijvoorbeeld inmiddels een abonnement
afgesloten met een erkende zorgadministratie (Zilliz).
Om de accreditatie echt in gang te zetten is geld nodig. De gehele organisatie van Acato
wordt nu gedaan door een vrijwilliger. Er is nu geen ruimte in het budget voor administratief
personeel en extra deskundig personeel waarmee aan de eisen van de overheid wordt
voldaan. Ook in de begroting is hier niet in voorzien.
Onze vrijwilligers
Acato heeft zich altijd gelukkig kunnen prijzen met enthousiaste en bevlogen vrijwilligers. In
2019 en 2020 is het aantal vrijwilligers in onze organisatie zelfs toegenomen. Voor onze
vrijwilligers geldt dat zij soms ook een vorm van autisme hebben, of dat ze een andere
relevante ervaring meebrengen. Voor onze jongeren is dit van groot belang, zij ontmoeten,
en worden begeleid door, ervaringsdeskundigen. Tegelijkertijd bieden we met Acato een
leer- en ontwikkelplek voor deze vrijwilligers, die bij andere werkgevers vaak zijn aangelopen
tegen te hoge eisen of te weinig begrip. Wij beschouwen onze vrijwilligers als zeer
waardevol en willen ze goed kunnen begeleiden.
Ook willen we in de toekomst enkele van onze jongeren de kans geven om als
ervaringsdeskundige bij Acato aan de slag te gaan.
Daarnaast krijgt Acato hulp van studenten van de sociale/zorg opleidingen van de Hoge
School Rotterdam die in hun eerste jaar vrijwilligerswerk moeten doen. Ook stages voor een
dergelijke opleiding behoren tot de mogelijkheden.

2

https://www.acatorotterdam.nl/hoe-we-het-doen/
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Uitbreiding ‘openingstijden’
Onze activiteiten richten zich voornamelijk op de dag. Voor veel van onze deelnemers geldt
dat zij ook op zoek zijn naar een goede manier om avonden, weekend en vakanties in te
delen. Wij zijn nu gestart met organiseren van jam-avonden, waarbij er samen muziek
gemaakt wordt door jongeren, vrijwilligers en docenten. Van tevoren wordt samen gekookt
en gegeten. We willen de mogelijkheden voor activiteiten op andere tijden, en andere
plekken, verder uit breiden.

Wonen, werken, leven- onderdeel zijn van de samenleving
Er is een grote behoefte onder onze leerlingen aan een passende woonplek. Bestaande
organisaties blijken niet toegerust om in de specifieke behoeften van deze jonge mensen te
voorzien. Hetzelfde geldt voor passende stageplekken en leerwerkplekken. Veel van onze
jongeren kunnen heel veel, maar moeten daar goed en lang -soms levenslang- bij worden
begeleid. Reguliere leerwerk en stageplekken bieden hier vaak te weinig tijd en ruimte voor;
de meeste dagbestedingsplekken bieden juist geen of te weinig mogelijkheden tot groei.
Stichting Bloemfleur zou zich ook daarvoor graag inzetten en tot een totaal aanbod komen:
onderwijs, dagbesteding, wonen, werken, sociale activiteiten. En dit alles in de samenleving,
binnen de samenleving, deel uitmakend van de samenleving.
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JAARREKENING 2019 EN BEGROTING

VERLIES- EN WINSTREKENING

(€)
BATEN
PGB Leerlingen Acato
PGB Leerlingen Koepel
PGB voorgaand jaar
Fondsen / Giften
Voorgeschoten PGB's
Overige inkomsten
Totaal

LASTEN
Docenten Goudse Rijweg
Huisvesting Goudse Rijweg
Lesmateriaal en IT Goudse Rijweg
Begeleiding Koepel
Huisvesting Koepel
Lesmateriaal en IT Koepel
Administratieve kosten
Promotie
Diversen
Correctie voorgaand jaar
Totaal
Saldo

BALANS
ACTIVA
Giro, Banken
Vloer
Te ontvangen PGB GR
Te ontvangen PGB Koepel
Restitutie Eneco
Totaal

PASSIVA
Algemene reserve
Te betalen GR
Te betalen Koepel
Openstaande leningen
Totaal

©dp

Realisatie
2018

Begroting
2019

Realisatie
2019

280.000,00

0,00

122.086,85
51.267,02
3.781,44
31.700,00
25.000,00
511,17
234.346,48

228.000,00
26.400,00
3.000,00

182.334,29

0,00

128.044,33
19.577,56
2.776,54
68.842,48
9.489,43
5.943,65
558,10
679,42
3.733,21
5.530,37
245.175,09

4.723,89

0,00

-10.828,61

9.750,00

31-12-2016

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2019

560,65

3.774,82

90,69
8.923,25

560,65

3.774,82

4.769,58
8.923,25
6.867,83
2.994,43
238,63
23.793,72

560,65

-3.600,26
7.375,08

1.123,63
4.000,35
14.746,49
3.923,25

-9.704,98
11.466,44
3.329,23
3.923,25

560,65

3.774,82

23.793,72

9.013,94

120.670,66
22.614,08
18.692,00
25.000,00
81,44
187.058,18

92.478,56
13.956,29
2.689,44
62.774,33
7.210,81
2.146,25
245,84
58,93
773,84

St. Bloemfleur

10.000,00

290.000,00

14.850,00
3.000,00
5.000,00
280.250,00

9.013,94

