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Inleiding
Het afgelopen jaar was een jaar van herstel en lichte groei voor Acato aan de Goudse Rijweg.
Ondanks de ingewikkelde periode van het jaar ervoor, kregen we ook dit jaar weer veel
aanvragen. We kregen veel telefoontjes van ouders, gemeenteambtenaren en begeleiders
die een plek zochten voor een kind of jongere. Telefoontjes uit Rotterdam, maar ook uit
omliggende gemeenten, zoals bijvoorbeeld Hellevoetsluis. Maar liefst 10 nieuwe leerlingen
hebben hun plek gevonden op Acato.
Door de houding van de gemeente Rotterdam hebben we Rotterdamse jongeren onder de
18 jammer genoeg moeten afwijzen.
Samen met de jongeren die er al waren vormen de nieuwe jongeren een mooie groep.
Verschillende leeftijden, interesses, doelen en ontwikkelpaden vinden naast en door elkaar
hun weg in ons gebouw aan de Goudse Rijweg. Meer leerlingen betekent natuurlijk ook dat
we meer begeleiders nodig hebben. Nieuwe docenten en vrijwilligers zijn lid geworden van
ons team.
Dit jaar namen we ook afscheid van een aantal van onze leerlingen. Twee van hen
vertrokken omdat ze verhuisden, een andere leerling vertrok omdat hij zijn doel behaalde.
Met een diploma op zak (VMBO-TL) en een toelating tot het leger, heeft hij, met hulp van
ons team, bereikt wat hij wilde. Eén leerling vertrok omdat ze een baan vond, iets wat ze
heel graag wilde.
Ook een oud- leerling van ons slaagde dit jaar voor zijn VMBO examen!
Verder zijn er leerlingen die voorzichtig hun vleugels uitslaan: het afgelopen jaar heeft een
leerling vrijwilligerswerk gedaan op een kinderboerderij en een leerling loopt stage bij Digit
Up. Een andere leerling zou beginnen met een maakstage bij Worm, maar door Corona is dit
nog even uitgesteld.
Een aantal leerlingen heeft geëxposeerd in galerie de Maaskoe. Verschillende werken van
hen zijn verkocht. Dat was een geweldige ervaring voor ze!
Het afgelopen jaar zijn ouders nog meer betrokken geraakt bij onze mooie plek. Een paar
keer per jaar organiseren we een inloopmiddag. Ouders, maar ook andere familieleden van
jongeren en begeleiders vanuit andere organisaties komen dan graag kijken! In juni hadden
we zo’n inloopmiddag in de vorm van een gezellige jaarafsluiting. Coronaproof. Buiten werd
er muziek gemaakt, was er karaoke en werd er heerlijk gekletst. Een fijne groep mensen, en
iedereen hoorde erbij! Precies dat is wat we onze studenten graag willen laten ervaren.
De toename van het aantal leerlingen betekent ook dat we onze begeleiding anders moeten
en willen inrichten. Het afgelopen jaar zijn we gestart met het gebruik van Zilliz, een
registratie- en communicatiesysteem voor ons team, ouders en andere betrokken
professionals. We zijn ook gestart met een mentorstructuur. Mentoren nemen enkele
studenten onder hun hoede. Dit geeft ons de mogelijkheid om een leerling te koppelen aan
precies die persoon waar een klik mee is. Het mentorsysteem zorgt ervoor dat de contacten
over en met een leerling gemakkelijker en vaker plaatsvinden. In verschillende
overlegmomenten worden leerlingen/groepjes en dagen besproken. De dagverslagen in Zilliz
zorgen voor een goede overdracht.
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Een uitbreiding van het team betekent ook dat we onze kennis en werkwijze moeten
overbrengen op nieuwe mensen. Dat doen we in begeleidersbijeenkomsten.
Vraag en aanbod
Nog steeds ervaren we bij Acato iedere dag dat we een belangrijke en noodzakelijke taak
vervullen. Onze leerlingen gedijen bij de rust, ruimte en begeleiding die we bieden. Het is
vooral dankzij de brede interesses en talenten die onze leerlingen meebrengen dat ons
‘aanbod’ groeit.
Naast de schilder- en tekenlessen wordt er beeldhouwen gegeven.
Het talenpakket is uitgebreid: Nederlands, Engels, Frans, Spaans, Japans, literatuuren schrijflessen.
Wiskunde, rekenen en natuur- scheikunde behoren inmiddels tot ons vaste aanbod.
Muziek is niet meer weg te denken. Muziek kan van alles zijn. Van muziek maken op
een instrument, drum, zang, piano, harp, gitaar, tot het zelf scheppen van een
muziekstuk. Dat gebeurt op de traditionele manier, maar ook digitaal.
Onze digitale kunstlessen zijn uitgebreid met les in het programma Blender.
Verder hebben we fotografie, burgerschap, koken en zelfs Japanse bewegingstechnieken. De
lunch wordt steeds vaker door onze leerlingen zelf verzorgd. Op maandag hebben we een
schrijfclub, er zijn visagie- en naailessen en er wordt geschreven aan een musical. Er zijn
natuur- en biologielessen, en er wordt in de tuin gewerkt en gepoot. Een enorme pompoen
behoorde dit jaar tot onze oogst. Inmiddels geven ook leerlingen ‘lessen’ aan leerlingen. Je
kunt schaakles volgen of bijvoorbeeld meegenomen worden in de digitale muziekwereld van
een leerling. Een leerling bouwde zelf een gitaar.
Tijdens onze chill-avonden in de grote vakantie werd er muziek gemaakt met en voor elkaar
op ons spiksplinternieuwe podium.
Onze grootste inspiratie om verder te ontwikkelen krijgen we van onze leerlingen. Elke dag
weer.
Fondsen
Twee leerlingen zonder indicatie voor Acato kregen van een fonds een OV-abonnement
zodat ze toch weer naar Acato konden komen. De reiskosten waren een te grote aanslag op
hun uitkering.
Ook is er een fonds gevonden voor een zeer talentvolle leerling zodat we een cursus ‘spelen
in een band’ bij de SKVR voor hem konden aanschaffen. Corona heeft hier wel wat roet in
het eten gegooid maar de zanglessen hebben vaak wel doorgang kunnen vinden. En wie
weet zijn er in het nieuwe cursusjaar weer mogelijkheden.
Vrijwilligers
Acato mag zich verheugen in een grote groep vrijwilligers die telkens wordt aangevuld.
Mensen die helpen bij de lessen, bij het koken, het bouwen van bijvoorbeeld een prachtig
podium en bij de administratie.
Een bijzondere groep vrijwilligers zijn de internationale studenten die hun weg naar ons
hebben gevonden. Met de kennis die ze meebrengen uit verschillende landen, de
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verschillende talen en hun interesses vormen ze een waardevolle toevoeging aan het team
van Acato.
Corona
De Corona uitbraak in maart van dit jaar zorgde ervoor dat we een paar weken dicht waren.
Toen bleek dat zorginstellingen open mochten blijven zijn we ook bij Acato weer open
gegaan. Dat was direct na de meivakantie.
Er zijn bij Acato gelukkig geen uitbraken geweest. Er zijn twee mensen in de herfst positief
getest maar dat heeft voor de rest van de mensen van Acato geen gevolgen gehad.
We zorgen voor voldoende ruimte tussen de mensen en er wordt flink gelucht met de ramen
open.
De instructies waren altijd duidelijk. Verkouden of koortsig: thuisblijven.
Voor sommige leerlingen waren de berichtgevingen op de televisie beangstigend. Soms
bleven mensen daarom thuis om na een poosje het toch weer aan te durven.

Prijs van de Nederlandse Vereniging voor Autisme
Op 3 april kreeg Acato de Autismevriendelijksheidsprijs 2020 ‘Leraar’ uitgereikt van de NVA
vanwege onze niet aflatende inzet om onderwijs te bewerkstelligen voor kinderen met
autisme.

Rapport ombudsman
In juli 2020 presenteerde de ombudsman het lang verwachte rapport met betrekking tot
onze klacht over de gang van zaken rond het project aan het Goudseplein. Het rapport is
terug te vinden op de website naast de jaarverslagen.
In het rapport worden onze klachten en die van de ouders gegrond verklaard en de
gemeente onbehoorlijk bestuur verweten. Het college reageerde hierop met een verklaring
zich niet te herkennen in het oordeel van de ombudsman.
De gemeenteraad gaf slechts te kennen dat de wethouder de financiële kant van de zaak
snel diende af te handelen met Acato en verder geen reden te zien voor verdere acties.
Acato voelt zich in de kou gezet. Als maatschappelijke organisatie hebben we geen middelen
om naar de rechter te gaan. We vinden het schokkend te moeten ervaren dat een dergelijke
ernstige conclusie van de ombudsman geen enkele consequentie heeft. Dit draagt niet bij
aan het vertrouwen in de overheid en de democratie.

Samenwerking met CityKids
In 2019 hebben we de samenwerking met CityKids gezocht omdat de gemeente Rotterdam
de PGB’s voor nieuwe leerlingen op de Goudse Rijweg ineens afwees. Door een
samenwerking met een erkende zorginstelling dachten we aan de eisen van de gemeente te
voldoen. We zijn dankbaar voor de hulp van CityKids want dankzij die hulp is Acato voor 18plus er nu nog steeds.
In 2020 werden de her-indicaties van dezelfde leerlingen via CityKids ineens afgewezen door
de gemeente. De indicaties moesten weer direct voor Acato afgegeven worden. Het is
onduidelijk wat de motivaties waren van de gemeente voor het een nog het ander.
Acato heeft nu nog drie leerlingen via CityKids. Twee wonen in de Pastorie, de
woonvoorziening van CityKids.
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Accreditatie, beleid en toekomst
Het was onze grote wens om afgelopen jaar de accreditatie in gang te zetten. Helaas is dat
door financiële krapte niet gelukt. (Zie cijfers en toelichting op cijfers)
Wel hebben we allerlei beleidsmaatregelen in gang gezet ter voorbereiding van certificering.
Zo is er een geaccrediteerde zorgadministratie aangeschaft: Zilliz.
We werken er met z’n allen hard aan om dit systeem te integreren in het dagelijks gebruik.
Docenten kunnen er informatie vinden. Zoals roosters, protocollen, afspraken. En ze kunnen
er informatie achterlaten, zoals een plan van aanpak van een leerling, een dagverslag of een
zorgafspraak.
Ouders hebben toegang tot Zilliz-extranet, namelijk tot de gegevens van hun eigen kind.
Onze leerlingen zijn weliswaar bijna allemaal volwassen maar voor de meesten geldt dat hun
ouders nog zorgzaam in beeld zijn.
Om het groeiende aantal leerlingen en het groeiende team goed te laten communiceren met
elkaar, is organisatie nodig. Onze leerlingen hebben hun eigen unieke talenten en
bijbehorende wensen. Dat betekent dat elke leerling een eigen programma heeft. Bij 25
leerlingen is dat een hele uitdaging.
Per 4 leerlingen is er in ieder geval één bevoegde docent. Daarnaast maken we gebruik van
vrijwilligers voor de één op één begeleiding en voor de leerlingen die geen bekostiging
krijgen.
Iedere leerling heeft afgelopen jaar een eigen mentor gekregen waarmee een rooster wordt
samengesteld. De mentor is ook verantwoordelijk voor het maken van een plan van aanpak.
Elk dag heeft een leerkracht de wacht: de dagwacht. Deze leerkracht verzamelt aan het
einde van de dag de informatie bij de andere docenten en doet daar verslag van.
Verplichtingen en afspraken zijn met elke docent of vrijwilliger vastgelegd in een eigen
overeenkomst en elke medewerker heeft een VOG.
Er zijn afspraken gemaakt over vergadermomenten en momenten voor kort overleg.
Het is een hecht team. Alle leden weten elkaar te vinden.
Daarom wordt er ook nog steeds, naast Zilliz, gebruik gemaakt van ons oude vertrouwde
Carenzorgt. Alle medewerkers hebben er toegang toe en kunnen hun verhalen erop kwijt.
Het is onze digitale lerarenkamer.
Er wordt op dit moment gewerkt aan een kwaliteitshandboek. We hopen opnieuw dat we
dit jaar de accreditatie in gang kunnen zetten.
Daarnaast willen we verder professionaliseren. We hebben nog steeds de droom ook de
jongere ‘thuiszitters’ een plek te kunnen geven.
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Veel van onze studenten zoeken een plek om te wonen. Voor veel van hen ligt vereenzaming
op de loer, als ze het veilige thuis verlaten. Een woonproject waarbij mensen zelfstandig
samenwonen, zoals dat al op veel plekken in Nederland is opgezet zou een mooie oplossing
zijn. We hebben daar bij Acato ideeën over maar zonder hulp lukt dat niet.

Bij de cijfers
Vooraf
Aan het einde van dit boekjaar is de kwestie met de gemeente over het Goudseplein nog
steeds niet afgesloten (zie vorige jaarverslagen en het rapport van de ombudsman op onze
website). Zoals in het vorige jaarverslag al beschreven is, zijn er PGB’s om ongefundeerde
redenen afgewezen en weigeren sommige zorginstellingen te betalen voor onze diensten.
De reden die werd opgegeven was dat dit op verzoek van de gemeente Rotterdam
gebeurde.
In totaal is Acato in de periode van mei 2019 tot eind 2020, tussen de € 50.000 en € 90.000
euro misgelopen. (Minimum-maximum indicatie)
Daarnaast heeft de gemeente destijds de ruimte aan het Goudseplein inclusief onze
inrichting in bezit genomen. De inrichting werd door de gemeente getaxeerd en samen met
de overlopende kosten gaat het om een bedrag van bijna € 40.000,Ondanks pogingen van onze kant om de gemeente op andere gedachten te brengen blijft de
gemeente bij het standpunt dat Stichting Bloemfleur de € 50.000 voorschot van 2018 terug
moet betalen (zie eerdere jaarverslagen) en wenst dit weg te schrijven tegen de vordering
van Stichting Bloemfleur.
De redenatie van de gemeente zou betekenen dat Acato het project aan het Goudseplein
met slechts € 74.000,- had moeten uitvoeren. Daarvan had Acato het project moeten
opstarten, de ruimte inrichten en 8 maanden 20 leerlingen moeten begeleiden. Een
onmogelijke opgave.
Aan het einde van het boekjaar gaf de gemeente te kennen € 12.000 te willen betalen voor
openstaande salarissen van docenten van het Goudseplein. € 28.000 euro wordt dus niet
vergoed. Stichting Bloemfleur hoeft het PGB voorschot niet terug te betalen

Ter vergelijking:
• Het voortgezet speciaal onderwijs, waar de leerlingen zijn uitgevallen, ontvangt voor
de begeleiding € 17.000 per leerling per 10 maanden.
•

De gemeente zette het project aan het Goudseplein voort. De gemeente beraamt
naar eigen zeggen € 600.000,- per jaar voor het project. (Zie vergadering cie ZOCS,
16-09-2020, 03.20).
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Bovenstaande naast elkaar gezet uitgaande van 20 leerlingen:

Te besteden per leerling
per maand

Acato, sept2018mei2019

Gemeente
2019-2020

Voortgezet Speciaal
onderwijs

€ 850,-1

€ 5.500,-

€ 1.400,-2

1. Hier is gerekend met € 74.000 + € 50.000 + € 12.000 = € 136.000 voor 20 leerlingen en 8 maanden. Hiervan moesten dus
ook de kosten m.b.t. inrichting, it, lesmateriaal enz worden betaald (geen huur)
2. Het VSO krijgt naast dit bedrag voor begeleiding, geld voor huisvesting en kan bovendien aanspraak maken op allerlei
extra subsidies.

Baten
De baten bestaan uit een bedrag aan PGB’s die de bekostiging vormden voor het boekjaar
2020 (€ 179.451,60) en een bedrag dat ontvangen had moeten worden in 2019 (€26.481,38).
In 2019 hebben we niet kunnen begroten hoe hoog dat bedrag aan inkomsten zou zijn,
omdat het niet duidelijk was welke indicaties er alsnog afgegeven zouden worden met
terugwerkende kracht. Vandaar dat deze PGB’s bij het boekjaar 2020 geboekt zijn.
De baten van 2020 zijn lager dan begroot. Dit komt omdat we de begroting hebben gemaakt
aan de hand van de te verwachten PGB’s. Zoals hiervoor uitgelegd hebben we meerdere
leerlingen, in totaal 8, langere tijd begeleiding gegeven zonder bekostiging. Dit boekjaar
hadden zes leerlingen geen PGB. Inmiddels heeft een leerling toch een PGB toegekend
gekregen maar niet met terugwerkende kracht. Een Rotterdamse leerling is te jong en zal
pas in aanmerking komen voor PGB voor Acato als hij 18 jaar is.
Een leerling is geslaagd voor het vmbo-tl examen en vertrokken. De (betreffende) gemeente
Barendrecht geeft geen gehoor aan onze herhaaldelijke verzoeken de kosten voor de
begeleiding van deze leerling (gedurende tweeëneenhalf jaar) alsnog te betalen. De
betreffende bedragen zijn wel toegevoegd bij de ontvangen PGB’s, maar vanwege de
onzekerheid hierover ook weer opgenomen als ‘voorziening debiteuren’ bij de lasten.
Van vier leerlingen hangt de afwijzing samen met een zorginstelling die de regie gekregen
heeft van de gemeente en misbruik maakt van de situatie. We sturen bij Acato onze
leerlingen niet weg omdat de bekostiging ineens stopt.
Een van die leerlingen is inmiddels vertrokken bij de zorginstelling waar hij woonde. De PGB
aanvraag voor Acato is nu in gang gezet.
Een leerling is anderhalf jaar geleden meegekomen van het Goudseplein. De gemeente
Rotterdam negeert tot nu toe de PGB aanvraag.
Acato heeft sinds het einde van het boekjaar 25 leerlingen. Deze leerlingen komen niet elke
dag. Acato is gedurende de zomermaanden juli en augustus dicht.
In totaal hebben gemiddeld 13 leerlingen gedurende 10 maanden 8 dagdelen dagbesteding
ontvangen bij Acato. Leerlingen die losse dagen komen om te wennen zijn niet
meegerekend.
Er is gemiddeld (over alle leerlingen) € 1117,70 per leerling per maand aan PGB ontvangen.
Acato moet van de PGB inkomsten alles bekostigen. Naast de salarissen van de docenten, de
huur en de servicekosten van het pand, lesmateriaal, bijscholing leerkrachten, certificering,
verplichte abonnementen zoals Zilliz en de administratie.
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Zonder hulp van meer vrijwilligers, fondsen, of een andere houding van de overheid ten
opzichte van deze groep jonge mensen, zullen we dit op de lange duur niet vol kunnen
houden.
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Lasten
De grootste kostenpost is uiteraard de begeleiding
De begeleiding bij Acato is intensief. Per 4 leerlingen is er in ieder geval één bevoegd docent.
Daarnaast maken we gebruik van vrijwilligers voor de één op één begeleiding en de
begeleiding van leerlingen die geen bekostiging krijgen.
Uitgaande van de berekening van 1 docent à € 50,-/uur, per 4 leerlingen, gemiddeld 13
leerlingen 24 uur per week op Acato gedurende 40 weken zouden de kosten voor
begeleiding uitkomen op € 156.000,-.
Dit komt redelijk overeen met de gerealiseerde uitgaven.
Saldo
Ons batig saldo is positief.
Dat komt onder andere doordat het bedrag dat de gemeente uiteindelijk beloofd heeft te
gaan betalen ca. € 3000,- hoger is dan de volledige afschrijving van de vloer van het
Goudseplein.
Maar het is vooral gelukt omdat we bewust zuinig zijn geweest. We moesten wel. Maar een
paar zaken hangen ons nog boven het hoofd.
In de begroting 2020 was een hogere huur vanwege de ruimte van de EHBO-Rotterdam en
de accreditatie opgenomen. De accreditatie hebben we vanaf gezien omdat er geen geld
voor was en een goede begeleiding voor de leerlingen onze prioriteit heeft.
Daarnaast is het de vraag wat ons door de gemeente in rekening wordt gebracht voor de
huur van de extra ruimte (voormalige ruimte EHBO-Rotterdam).
Balans
Het boekjaar 2020 wordt afgesloten met in de Activa een post van ca. € 24.000,- aan nog te
ontvangen PGB betalingen. Dit is inclusief het te ontvangen bedrag van de gemeente
Barendrecht. Maar door de onzekerheid daarover is bij Passiva een voorzienig toegevoegd.
Daarnaast is ook de te verwachten betaling door de gemeente Rotterdam bij de Activa
opgenomen.
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Bij de Passiva staat, behalve de eerder genoemde voorziening, een bedrag van ca. € 27.000,aan openstaande rekeningen en van ca. € 4.000,- vanwege de openstaande lening met
betrekking tot de aanschaf van de vloer aan het Goudseplein.
De algemene reserve (het werkkapitaal) komt hierdoor uit op net iets minder dan € 50,-.
Begroting
Voor de baten zijn we uitgegaan van 16 leerlingen 24 uur per week. Daartegenover staan
lasten van docenten en vrijwilligers. Hierbij is, uit kostenoverweging, tijdelijk uitgegaan van 1
docent per 5 fulltime leerlingen in plaats van 1 docent per 4 leerlingen en vergoedingen voor
3 vrijwilligers.
In de begroting voor 2020 was salaris opgenomen voor administratieve hulp. We gaan
ervanuit dat dat ook komend jaar niet haalbaar is. Vandaar dat de post administratie lager is.
Wel zijn opgenomen de kosten voor accreditatie.
De overige posten zijn in lijn met de vorige begroting of bijgesteld op basis van de realisatie
van 2020.
Het is duidelijk dat de inkomsten maar net toereikend zijn om financieel rond te komen. Er is
geen ruimte voor bijscholing van het team en verbreding van het aanbod in de zin van
specialisaties (bijvoorbeeld meditatie en Rots en Water). Om onze leerlingen te kunnen
blijven bieden wat ze naar onze opvatting nodig hebben dan moet de bekostiging omhoog.

9

JAARREKENING 2020 EN BEGROTING 2021

VERLIES- EN WINSTREKENING

( €)
BATEN
PGB Leerlingen Goudse Rijweg
Nagekomen PGB's 2018/2019
Afwikkeling claim Koepel
PGB Leerlingen Koepel
Ouderbijdrage/lesgeld
Fondsen / Giften
Voorschotten
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
Voorziening debiteuren
Correctie voorgaand jaar
Totaal
Saldo

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

PASSIVA
Algemene reserve
Te betalen GR
Overlopende verplichtingen
Openstaande leningen
Voorziening debiteuren
Totaal
©dp

Realisatie
2019

Begroting
2020

Realisatie
2020

Begroting
2021

122.086,85

280.000,00

179.451,60
26.481,38
3.316,98

208.000,00

55.048,46
31.700,00
25.000,00
511,17
234.346,48

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

10.000,00

2.070,00
2.990,00

290.000,00

388,38
214.698,34

208.000,00

228.000,00
26.400,00
3.000,00

152.849,86
19.491,87
7.341,49

158.700,00
27.000,00
8.000,00

14.850,00
3.000,00
5.000,00

3.000,00
3.850,00
5.000,00

205.550,00

5.530,37
245.175,09

280.250,00

3.912,10
3.286,31
2.119,31
15.270,00
675,00
204.945,94

-10.828,61

9.750,00

9.752,40

2.450,00

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2020

3.774,82

4.769,58
8.923,25
6.867,83

90,69
8.923,25

9.405,78
0,00
24.342,90
12.240,23

2.994,43
238,63
23.793,72

9.013,94

45.988,91

-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

3.774,82

23.793,72

9.013,94

47,42
21.419,01
5.329,23
3.923,25
15.270,00
45.988,91

3.774,82

St. Bloemfleur

