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terugblik: vaststellen jaarverslag 2017
vooruitblik: speerpunten komende maanden
handreiking Kostprijsberekening sociaal werk
rondvraag en sluiting

Voorzitter Marijke Vos verwelkomde circa vijftig leden in Fort Voordorp, waarna directeur
Lex Staal enkele hoogtepunten uit het jaarverslag 2017 toelichtte (zie ook de kleurrijke
infographic over 2017).
Hij opende met de constatering dat sociaal werk landelijk nog weer steviger op de kaart
staat. ‘Zo zijn we vanaf moment één betrokken geweest bij het programma Een tegen
Eenzaamheid, de Agenda voor de Jeugd en het programma Langer Thuis.’
Anders gezegd: ‘Dankzij meer partners en betere relaties kunnen we jullie in positie
brengen om lokaal dingen voor elkaar te krijgen.’
En nog wat wapenfeiten: ‘Onze juristen hebben 900 vragen gekregen en we hebben elf
nieuwe Gouden sociale Gemeenten benoemd. De belangstelling voor het Kwaliteitslabel
groeit én er is een nieuwe cao.’
Dan het ledental: dat stijgt. ‘Wijkteamorganisaties worden lid. En dat compenseert deels
de krimp van het aantal peuterspeelzaalorganisaties dat alleen peuterspeelwerk doet. Die
melden zich af omdat ze nu onder de cao Kinderopvang vallen.’
Meer externe financiering
Ook financieel heeft Sociaal Werk Nederland het goed gedaan in 2017. Lex Staal: ‘Het is
gelukt om meer externe financiering binnen te halen. Mede daardoor was het negatieve
saldo maar € 60.000, in plaats van de begrote € 83.000.’ Daarnaast besloot het bestuur
lopende het jaar tot extra investeringen: voor het doorontwikkelen van het
Kwaliteitslabel en voor het programma Schouders Eronder (in samenwerking met onder
meer de VNG en Divosa).
De nieuwe accountant heeft zijn fiat gegeven voor de jaarrekening en geconstateerd dat
de organisatie “in control” is.
Wat betreft de contributie: ‘We willen het innen ervan stroomlijnen. Dat gaat nu in twee
etappes en dat zorgt voor extra kosten van circa € 20.000 per jaar. We willen toe naar
eenmalige inning. Mede daarom is de contributie voor 2018 gebaseerd op de
vastgestelde loonsommen van 2016. Zo is voor leden en de vereniging in een vroeg
stadium duidelijk wat de definitieve contributie is, in plaats van een voorlopige
berekening met mogelijke naheffing aan het einde van het jaar.’
Ondertussen is het 1e kwartaal van 2018 afgesloten conform de begroting, aldus Lex
Staal. Een aandachtspunt is wel dat het nieuwe kabinet geen landelijke financiering meer
heeft voor landelijke organisaties (lees brancheorganisaties en beroepsverenigingen).
‘Het kabinet stelt dat ook budget voor ontwikkeling en implementatie naar gemeenten is
gedecentraliseerd. Dat heeft mogelijk gevolgen voor de begroting. In de begroting voor
2018 is rekening gehouden met subsidiering van een aantal landelijke projecten. Dat
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komt nu mogelijk in gevaar. Voorlopig zijn we in control; samen met de penningmeester
houden we vinger aan de pols.’
De discussie over “inbesteden” is actueler dan ooit, klonk het vanuit de zaal. Meer
gemeenten kiezen ervoor om sociaal werk zelf uit te voeren. Hoog tijd om de notitie
“Sociaal werk doe je vanuit sociaalwerkorganisaties” te actualiseren.
Ook de presentatie van de Berenschot-handreiking (zie hieronder) biedt houvast om het
juiste gesprek te voeren met gemeenten over de relatie opdrachtgever en -nemer, en
financiering.
Marijke Vos vroeg de aanwezige leden om door handopsteken in te stemmen met zowel
het jaarverslag 2017 als het financieel jaarverslag 2017. Aldus geschiedde.
Handreiking Kostprijsberekening Sociaal werk
Tot slot hield Linda Blokzijl van Bureau Berenschot een korte presentatie over de
kersverse Handreiking Kostprijsberekening Sociaal werk. Aanleiding daarvoor is het
signaal dat de tarieven van sociaalwerkorganisaties soms onder de kostprijs liggen. De
vraag is: hoe kom je tot reële tarieven?
Voor de handreiking leverden Berenschot de methodiek en diverse leden input uit hun
praktijk. Een reële kostprijs kent vijf componenten:






bruto salariskosten
opslag voor ikb, onregelmatigheidstoeslag, loopbaanbudgeto
opslag sociale lasten
correctie productiviteit
opslag overhead + overige kosten

De kostprijs is dus niet hetzelfde als een reëel tarief, benadrukte Linda. ‘Je hebt ook geld
nodig voor innovatie en ontwikkeling, en voor financiële risico’s.’
In juni zijn er drie regionale workshops over de handreiking in Zwolle, Eindhoven,
Utrecht.
Vervolgens sloot Marijke Vos de vergadering en haastte iedereen zich naar de grote zaal
van het fort voor de start van het Jaarcongres.
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