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Onderzoek wijst uit: sociaal werk rendeert met een factor 1,6 
Sociaal werk is uitgedrukt in euro’s maatschappelijk rendabel en levert aanzienlijk meer op dan het kost. 
Direct en indirect draagt sociaal werk bij aan vermindering van zorggebruik, een gezonder en productiever 
arbeidsaanbod en een hogere kwaliteit van leven. Het precies vaststellen van de toegevoegde waarde in 
euro’s is echter complex, bijvoorbeeld omdat de winst niet altijd terugkomt bij degene die investeert.  
 
Factor 1,6 
Dat concludeert SEOR, Erasmus School of Economics, in een onderzoek dat op 9 februari 2021 verscheen. 
Het gemiddelde berekende rendement van sociaal werk ligt bij de 32 onderzochte cases op ongeveer 1,6: 
de baten liggen dus een factor 1,6 hoger dan de kosten. Het is niet mogelijk om hier één algemeen 
prijskaartje aan te hangen, maar het sociaal werk betaalt zich volgens de onderzoekers wel degelijk terug. 
De inzet van sociaal werk vermindert én voorkomt zorggebruik. Gezien de stijgende zorguitgaven in 
Nederland ‘is dit een relevante constatering’, aldus de onderzoekers. 
 
Baten 
De onderzoekers hebben onder meer naar de kostenkant gekeken. In lang niet alle businesscases waren de 
kosten goed bijgehouden. ‘Aan de batenkant gaat het om effecten op welzijn, gezondheid, zorgconsumptie, 
economie, arbeidsmarkt en (op lange termijn) maatschappelijke effecten, zoals het tegengaan van 
voortijdige schooluitval of het verminderen van intergenerationele ongelijkheid binnen gezinnen’, stellen 
de onderzoekers. Niet alleen de literatuur, maar ook 32 onderzochte businesscases bevestigen dat ‘sociaal 
werk op deze aspecten meerwaarde levert’. 
 
Preventiefonds 
Eric van der Burg, voorzitter Sociaal Werk Nederland stelt: ’Het is nu wel duidelijk dat sociaal werk als 
preventie-instrument loont. Nu draagt echter de een de kosten en krijgt de ander de winst. Dat remt het 
doorpakken. We moeten nu echt met zorgverzekeraars, gemeenten, woningcorporaties om tafel: er moet 
een gezamenlijke geldpot komen, een preventiefonds. Daar moet je het sociaal werk uit financieren.’ 
 
Bron: Binnenlands Bestuur, 9 februari 2021 
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Inleiding 
 
Geachte lezer,  
 
Voor u ligt het bestuursverslag behorend bij de jaarrekening van Stichting Raster (hierna: Raster). 
Vanzelfsprekend start ik graag met een dankwoord aan onze medewerkers en vrijwilligers. Zij hebben zich, 
zeker in dit coronajaar 2020, gepassioneerd, flexibel en met veel ondernemerschap ingezet voor de 
Deventer gemeenschap: met onzekerheid over eventuele corona gevolgen, fysiek waar het mocht en kon, 
online waar het nodig was maar altijd gericht op het continueren van onze dienstverlening. Dat die inzet 
loont, wisten wij natuurlijk al lang, maar het is goed te zien dat het wetenschappelijk bewijs zich ook 
opstapelt. De intro bij dit jaar verslag is wat dat betreft veelzeggend. 
 
Onze medewerkers hebben zichzelf, als professionals, succesvol aangepast, meebewogen met wat de 
samenleving vroeg en zo hun werk verdiept en verrijkt. Daar bouwen we, ook als de pandemie een halt toe 
is geroepen, op voort. Daarnaast hebben we in 2020, waar dat mogelijk was, binnen Raster keihard gewerkt 
aan de door ontwikkeling van de organisatie en het vormgeven van interne en externe samenwerking. 
Waarbij aangetekend dat de dynamiek van de pandemie noodgedwongen voorrang kreeg. Er zijn dan ook 
zaken in het coronamoeras blijven steken. 
 
De jaren 2018 en 2019 volgden elkaar logisch op. Het ging van herijking, ontwikkeling en verbinding naar 
doorontwikkeling, het zoeken en leggen van externe verbindingen en versteviging van de basis. Het jaar 
2020 had in het teken moeten staan van uitbouwen, positionering en profilering binnen lokale en regionale 
samenwerkingsrelaties en -verbanden en het, samen met de gemeente Deventer, zetten van de volgende 
inhoudelijke stap in ons werken. Op weg naar een toekomstbestendige organisatie met mensen die graag 
bij Raster werken, bewoners die Raster weten te vinden en collega-organisaties die Raster waarderen. Om 
ons open vizier, de wil om ervaringen en kennis te delen, de scherpte ook om te zien wat nodig is en het lef 
dat te doen. De overtuiging dat we daarheen moeten willen bewegen, is onveranderd gebleven. Maar het 
jaar 2020 heeft ons geleerd dat de samenleving zich lang niet altijd laat ‘bedenken’ en plannen. En dat we 
als organisatie ook klaar moeten zijn en er moeten staan in tijden van crisis. Ik denk dat we mogen stellen 
dat we daarin geslaagd zijn. 
 
We zijn altijd in beeld gebleven bij en van waarde geweest voor onze belangrijkste partners en 
opdrachtgevers en in beeld gekomen bij, soms minder waarschijnlijke, nieuwe partners. Minstens net zo 
belangrijk: we zijn constant in verbinding geweest met bewoners, jong en oud. Via alle denkbare kanalen, 
en met veel flair en elan, hebben we manieren gevonden om het contact in stand te houden. We hebben 
ons laten zien aan Deventer. Aan jongeren, in de buurten, door ze op te zoeken in plaats van op te 
wachten. Door ze te vragen hoe het met ze gaat. Hoe ze deze, zeker ook voor hen, enorm pittige tijd 
beleven en doorkomen. Door met ze te praten over de coronamaatregelen en voor wie zij zich eraan willen 
houden. Aan ouderen die we opbelden om te vragen hoe het met ze gaat. En uitnodigden mee te doen met 
de beweegactiviteiten op Deventer Radio & TV. Aan ouders en kinderen, op straat en in de Kinderopvang. 
Voor wie we noodopvang en zelfs 24-uurs opvang organiseerden, ook toen er nog heel weinig bekend was 
over het virus. Aan bewoners in buurten, voor en met wie we allerlei kleine, en grotere acties 
organiseerden om samen de schouders onder het leven in coronatijd te zetten. Dat wordt herkend en 
gezien. Samen gaan we met energie en kracht uitdagingen aan en bereiken we onze doelen. We hebben 
vele stappen extra gezet in 2020.  
En resultaten geboekt die nooit in ons werkplan stonden. Omdat 2020 dat van ons vroeg.  
 
De divisies Sam&ko en Welzijn hebben in 2020, minder dan vooraf gehoopt, kunnen investeren in de 
samenwerking. In het concretiseren van gezamenlijke wijkplannen in aansprekende acties. De volgende 
stap in die samenwerking was voorzien voor 2020, maar gaan we nu in 2021 realiseren. Zowel in visie als in 
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actie, in de buurten, laten we zien hoe Welzijn en Kinderopvang elkaar fundamenteel versterken. En welke 
meerwaarde dat oplevert.   
 
In financieel opzicht is 2020 voor Raster een spannend jaar geweest. Door de corona pandemie en de 
consequenties daarvan zoals lockdowns en de onbekende hoogte van mogelijke economische gevolgen was 
er met name in het begin grote onzekerheid over hoe het jaar 2020 zich financieel zou ontwikkelen. Als 
gevolg daarvan is er daar waar mogelijk pas op de plaats gemaakt. Rijksoverheidsmaatregelen, het 
uitblijven van directe economische negatieve gevolgen en een behoudende bedrijfsvoering hebben geleid 
tot een (groter) positief resultaat dan begroot. Binnen de Stichting Raster zien we eveneens een positief 
resultaat. In 2020 heeft het ons geholpen dat we intern goed zicht hebben op de financiën en daardoor in 
control zijn, waardoor we als gehele organisatie nog beter anticiperen op veranderingen, ook in tijden van 
een grote crisis. In 2020 zijn we zichtbaar geweest in de Deventer samenleving. Met de gemeente hebben 
we een volgende stap kunnen zetten in het proces om te komen tot meerjarige afspraken gebaseerd op 
aanwezigheid in buurten voor bewoners, jong en oud, en op basis van vertrouwen in ons vakmanschap. Die 
beweging hebben we in 2019 ‘Van BCF naar BCleF’ gedoopt. In de subsidieaanvraag voor 2020 is voor het 
eerst een aantal langlopende projecten structureel aan onze basisopdracht toegevoegd. We blijven werken 
aan de vertrouwensrelatie met de gemeente om te laten zien dat Raster dé partij is die kan anticiperen op 
lokale en landelijke ontwikkelingen. Die weet wat er speelt. En doet wat nodig is; in tijden van relatieve rust 
én in een crisisjaar als 2020. Met ons preventieve en verbindende werk zijn we van grote meerwaarde voor 
en in de Deventer samenleving. Vanuit dat zelfbewustzijn blijven we ons ook 2021 presenteren.  

Welzijn concludeerde dat de kracht en haar unieke waarde is dat het altijd in de buurt is, dichtbij en 
oprecht geïnteresseerd in mensen. We zien mensen voor wie en wat ze zijn. En maken, met hen, werk van 
hun welzijn, van een interessant en prettig leven. Daarbij verbinden we jong en oud en alles wat ze elkaar 
te bieden hebben! Als 2020 iets heeft laten zien, is het wel hoe waardevol dat is. En hoe belangrijk we 
konden zijn, vanuit onze unieke positie, dichtbij, letterlijk in de buurt. We blijven vanuit de combinatie 
Welzijn en Kinderopvang werken aan sterke buurten in Deventer.  

De momenten waarop ik afgelopen jaar trots was op Raster zijn niet te tellen. In een moeilijk jaar, waarin 
we, naast met corona, ook nog te kampen hadden met de nodige personele uitdagingen, hebben we ons 
ècht laten zien. Aan elkaar, aan onze partners èn in de Deventer buurten. Laten we in 2021 alles waarmee 
we ons werk in 2020 verrijkt en verdiept hebben, vasthouden. En, als we in wat rustiger vaarwater zijn 
beland, werk maken van alles wat in 2020 minder aandacht kreeg dan vooraf bedacht. Laten we zichtbaar 
blijven, stappen blijven zetten met de gemeente en andere partners, bijvoorbeeld rondom de ontvlechting 
van de sociale teams en de ontwikkeling van educatieve buurten. Steeds met als basis een financieel solide 
organisatie. Dit jaarbericht biedt u verder inzicht, ook op de financiële positie van Raster.  

Mocht u vragen hebben, dan nodig ik u van harte uit contact op te nemen. 
 
Deventer, 25 maart 2021 
 
Jolanda Knorren MM&I 
Bestuurder  
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Organisatiestructuur Raster 
 
Statuten en structuur 
Stichting Raster heeft als statutair doel: het ontwikkelen, realiseren en in stand houden van een breed scala 
van welzijnsbevorderende activiteiten en voorzieningen. De stichting tracht dit onder meer te bereiken door 
het realiseren en exploiteren van een gevarieerd en marktconform aanbod van kinderopvangvoorzieningen 
en peuterspeelzalen, evenals diverse vormen van buurtwerk, sociaal-cultureel werk en projectontwikkeling. 
Daarnaast door het realiseren, in stand houden en exploiteren van (sociaal-culturele) accommodaties. 
 
De stichting is enig aandeelhouder van Raster Beheer BV. Deze vennootschap is weer enig aandeelhouder 
van Raster Kinderopvang BV. Deze drie rechtspersonen vormden in 2020 tezamen Raster. 
 

 
 
Werkorganisatie 
De werkorganisatie van Raster is opgebouwd uit twee divisies: Welzijn en Kinderopvang (Sam&ko). 
Daarnaast kent Raster een Bedrijfsbureau dat werkzaamheden verricht voor beide divisies en het 
bestuur/management. Raster wordt bestuurd door de bestuurder. 
 
De activiteiten van Raster Welzijn omvatten Kinderwerk, Jongerenwerk, Samenlevingsopbouw, 
Opvoedingsondersteuning, Activering en Ouderenwerk. Welzijn participeert in de Sociale Teams van 
Deventer. Sam&ko omvat Voorschoolse Opvang, Kinderdagopvang, Peuterspeelzalen, Buitenschoolse 
Opvang en Gastouderopvang.  
 
Bedrijfsvoering ondersteunt het bestuur, het management en de divisies op het gebied van Human 
Resources, Huisvesting, Inkoop, ICT, Communicatie & Marketing, Financiën en Control.  
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Ondernemingsvisie: onze identiteit 
 
Raster en Sam&ko zijn zichtbaar, toegankelijk en overal waar mensen zijn. We hebben oprechte 
belangstelling in en aandacht voor ieder mens als uniek individu.  
 
Missie: meerwaarde vanuit verbinding 
De kern van onze missie is ‘meerwaarde bieden vanuit verbinding’. Raster is in verbinding met inwoners van 
jong tot oud. We maken het verschil door te werken vanuit talenten, waarbij we onze unieke positie in de 
haarvaten van de samenleving benutten en gebruik maken van de ervaringen, kennis, vaardigheden en 
netwerken in buurten. 
 
Wij werken gepassioneerd aan deze missie door kennis en ervaringen te delen en samen te werken met 
vele interne en externe partners binnen en buiten Deventer. 
 
Visie: Welzijn en Kinderopvang versterken elkaar fundamenteel 
Raster is gericht op het bevorderen van het welzijn van bewoners, jong en oud, en betrokken op de 
samenleving, vanuit het not-for-profit principe. In onze visie zijn Welzijn en Kinderopvang niet alleen 
onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar versterken ze elkaar ook fundamenteel. We geloven in de 
talenten van alle inwoners, de kracht van sociale verbinding en samenwerking, in buurten waar iedereen 
mee kan doen en zich gewaardeerd voelt. We vinden en ervaren dat de verbinding Kinderopvang en Welzijn 
bijdraagt aan sterkere buurten.  
 
Vanuit onze visie kiezen wij er niet alleen voor om Welzijnswerk en Kinderopvang aan te bieden, maar om 
de divisies te laten werken vanuit gezamenlijk opgestelde wijkplannen. Zodat ze dichtbij elkaar vanuit de 
verschillen elkaar kunnen versterken. We zoeken zoveel mogelijk, intern en extern, de kansen voor 
samenwerking. En benutten deze. 
 
Op het werkterrein van Welzijn zien wij, net als de gemeente, de één-buurt-één-plan aanpak als rode draad 
voor de toekomst. Voor het welzijn van de burger is het van groot belang dat de versnippering van werk en 
voorzieningen stopt. Door met wijkmanagers, Team toegang, Preventieteams (voorlopige naam) en 
bewoners te gaan werken vanuit één-buurt-één-plan aanpak zetten we per buurt in op wat er echt nodig is. 
Dat willen we gaan doen vanuit meerjarige contractafspraken. Zodat we ook daadwerkelijk in buurten 
kunnen zijn. Bekend en gekend kunnen worden, relaties kunnen opbouwen om vanuit vertrouwen stappen 
te zetten met bewoners, jong en oud. We hebben de gemeente in 2019 uitgenodigd hierover met ons in 
gesprek te gaan. Die handschoen is destijds door de gemeente opgepakt. In 2020 hebben we, samen, een 
belangrijke volgende stap gezet door in de subsidieafspraken voor 2021 een aantal langjarige projecten 
onderdeel te maken van onze structurele opdracht. Zodat we geen geoormerkte middelen krijgen om met 
specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld mensen met een licht verstandelijke beperking) aan de slag te gaan, 
maar er kunnen zijn voor iedereen met wie we in de buurt in contact komen, jong of oud, met of zonder 
beperking. 
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Sam&ko, Welzijn en het Bedrijfsbureau 
 
Sinds 2018 hebben we het proces in gang gezet dat ertoe moet leiden dat de inzet vanuit onze divisies en 
het Bedrijfsbureau maximale samenhang vertonen. Daarbinnen zijn belangrijke stappen gezet, zoals het 
opstellen van gezamenlijke wijkplannen Raster Welzijn en Sam&ko en een meer faciliterende inzet van het 
Bedrijfsbureau aan de divisies. Hierdoor hebben collega’s elkaar, intern en in de wijken, beter leren kennen. 
Van daaruit zijn, zeker in 2020, vele mooie dingen ontstaan. Een aantal van deze voorbeelden staat 
gebundeld in onze publicatie ‘Raster in coronatijd’. Eén plus één werd Rasterbreed echt drie. Doordat we 
gepassioneerd en dichtbij bewoners, ouderen, ouders en kinderen werken, bleken we ook in 2020 in staat 
echt contact te maken en betekenisvolle relaties aan te gaan. Niet alleen met bewoners, maar ook als 
collega’s van Sam&ko en Raster Welzijn onderling. Zo hebben we kunnen werken aan ons organisatieprofiel 
en de impact van ons werk weten te vergroten.  
 
Onze divisies Sam&ko en Welzijn werken samen aan sterkere buurten met iedereen die deze ambitie deelt. 
Dat waren in 2020, naast de gemeente, bijvoorbeeld het onderwijs, de Sociale Teams, WijDeventer, de 
GGD, de toeleiders VVE, de politie en diverse zorgorganisaties. In 2020 hebben we ingezet op het 
ontdekken en benutten van talenten en passies in buurten, maar ook binnen onze eigen organisatie. Onze 
medewerkers en vrijwilligers zijn meer dan de competenties die ze voor het uitoefenen van hun functie 
nodig hebben. Vanuit al hun passies en talenten hebben ze in 2020 een stevige plus op hun werk gezet. 
Door nog scherper oog te houden van wat bewoners en collega’s te bieden hebben, kunnen we niet alleen 
meer mogelijk maken, maar dit ook met meer (werk)plezier doen. 
  
Bij het werken aan sterkere buurten gaat onze bijzondere aandacht uit naar mensen die, al dan niet 
tijdelijk, een steuntje in de rug kunnen gebruiken. We benutten daarbij de kracht van mensen die kunnen 
bijdragen. Ons werkveld is de leefwereld van mensen: de driehoek thuis - buurt - school en werk. Onze 
professionals werken vanuit presentie en zijn in contact met kinderen en hun ouders, jongeren, 
volwassenen en ouderen op plaatsen waar ze hun leven leiden. Niet problemen, maar de kracht en 
talenten van mensen, de kansen en positieve voorbeelden in een buurt, zijn leidend in ons werk. Ieder 
talent telt en hoort erbij. Niemand is ‘de facto’ kwetsbaar, maar iedereen kan in een kwetsbare situatie 
belanden. Doel is om daar vandaan te komen, waarbij de persoon in kwestie zoveel mogelijk zelf aan het 
stuur zit, keuzes maakt en eigenaar is van oplossingen. Raster heeft, samen met de partners van De Kern, 
MEE IJsseloevers en Solis de notitie ‘Van Preventie naar Potentie’ geschreven waarin we dit denkframe 
hebben uitgewerkt. Als we wegkomen bij het denken vanuit preventie, luiden we echt de volgende fase in 
het kantelen van het sociaal domein in. Koppel een werkwoord aan preventie, dan zou dat ‘behoeden’ of 
‘beschermen’ zijn. Doe hetzelfde met potentie en je komt uit bij ‘bekrachtigen’ of ‘versterken’. Daar ligt het 
fundamentele verschil in hoe je naar een buurt en bewoners kijkt en welke keuzes je maakt in handelen. 
Vliegen we een vraag van een inwoner aan vanuit kwetsbaarheid, moeten behoeden voor, tekortkomingen, 
ziekte en zorg? Dan is het antwoord geënt op zwaarte, onmacht en zorgindicaties. Focussen we op 
kwaliteiten, kracht, energie en mogelijkheden, dan gaan we met onze inzet versterken wat er (in potentie) 
wél is. We gaan dit denkframe in 2021 verder in de organisatie, en in onze samenwerkingsrelaties, inslijten. 
 
De afgelopen jaren is er meer expliciete aandacht geweest voor de samenwerking tussen onze divisies 
Sam&ko en Welzijn, en de samenwerking met onze partners en opdrachtgevers is, waar mogelijk, 
verbeterd en verdiept. Voor het Kinderwerk en Sam&ko bijvoorbeeld met Sine Limite en de toeleiders VVE, 
en in het bijzonder de gemeente, het onderwijs en de GGD, rondom het steeds weer opnieuw open en 
dicht gaan van de Kinderopvang (en de condities waaronder dat kon gebeuren). Voor het Jongerenwerk 
met onder andere het onderwijs, jeugdnetwerken, de gemeente, Youth for Christ, Deventer Werktalent, 
ROC en Pactum, maar in 2020 ook intensief met handhaving en politie. De toeleiders VVE en Sam&ko 
werken samen met de GGD in de toeleiding en toekenning VVE, maar ook met het BAD, de Sociale Teams 
en gezinscoaches is de samenwerking verstevigd. Het Ouderenwerk en Opbouwwerk hebben in 2020 de 
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samenwerking verdiept met de Voedselbank, maar zijn ook een samenwerking aangegaan met Deventer 
Radio & TV om ouderen beter te kunnen bereiken. In alles wat we doen staan werken vanuit verbinding en 
het maatschappelijk belang voorop. Raster wil een sterke en serieuze partner in de Deventer samenleving 
zijn. 
 
De ondersteunende diensten die op Bureau Beestenmarkt actief zijn (Communicatie en Marketing, de 
Facilitaire Dienst/ICT, de Financiële Administratie (inclusief de Salarisadministratie), HR, Klantenservice en 
Roosterbeheer, Kwaliteit en het Secretariaat), hebben in 2020 gedaan wat nodig was. Daarbij stond het 
ondersteunen van de divisies centraal. Het Bedrijfsbureau blijft ook in 2021 werken aan een situatie waarin 
collega’s van de divisies ervaren dat het dé faciliterende partij is waarop ze kunnen rekenen en bouwen: 
dienstbaar, betrokken, proactief, enthousiasmerend en duidelijk naar elkaar. Waarbij gevraagde en 
ongevraagde feedback normaal zijn; sterker nog: gewaardeerd worden. Omdat we zo samen verder komen. 
Het Bedrijfsbureau speelt een rol in bij het intern delen van kennis en ervaringen. Medewerkers weten van 
elkaar wat de werkzaamheden zijn en waarom zij hun werkzaamheden uitvoeren. Daarbij is het werk er 
altijd op gericht om onze financiële huishouding gezond te houden. Neemt niet weg dat we scherp moeten 
blijven, zeker zo lang de pandemie aanhoudt. Dit houdt in dat het Bedrijfsbureau werkt volgens de Planning 
& Control-cyclus en met een sluitende begroting en exploitatie. Het geeft actueel inzicht in de financiën 
(Financiële Administratie) maar ook personele kengetallen zoals ziekteverzuim en formatie (HR). Het zorgt 
voor tijdige en juiste managementinformatie zodat de bestuurder en het management van Sam&ko en 
Welzijn hiermee de eigen processen en die binnen de organisatie kunnen beheersen. 
 
Governance 
Raster Welzijn kent een governance regeling die is gebaseerd op de Governance Code van de 
brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland. Voor Sam&ko is dit de Governance code Kinderopvang. 
Jaarlijks evalueert de Raad van Toezicht het eigen functioneren en vindt er een evaluatiegesprek plaats met 
de bestuurder. In dit gesprek worden de resultaten en prestaties van Raster besproken en beoordeeld. 
 
Risicomanagement 
Sinds het aantreden van bestuurder Jolanda Knorren, mei 2017, is het risicomanagement in de organisatie 
breed opgezet en uitgewerkt. In de daaropvolgende jaren hebben alle werkplannen risicoparagrafen 
gekregen voor de organisatie, de divisies Welzijn en Sam&ko en het Bedrijfsbureau. Ook in 2020 is dit het 
geval geweest. Zeker door corona en in relatie tot Kinderopvang wisten we niet wat er op (korte) termijn 
op ons af zou komen. We waren echter voorbereid en bleven actief op de steeds veranderende situaties 
inspelen. Om de continuïteit van de organisatie te waarborgen en ons marktaandeel te behouden. De 
aandacht voor risicomanagement vergroot intern ook de bewustwording. De volgende stap is dat het zich 
nog meer gaat vertalen naar het eigen handelen. Dit start bij bewustzijn en onderkennen van risico’s en 
maatregelen op strategisch niveau bij de Raad van Toezicht, Bestuur en management. Ons 
risicomanagement richten we op: 
 
1. het realiseren van onze strategische doelen 
2. de effectiviteit en efficiëntie van onze bedrijfsprocessen 
3. de betrouwbaarheid van de verslaglegging 
4. het voldoen aan wet- en regelgeving 
 
Verantwoording over de realisatie wordt afgelegd via kwartaalmanagementrapportages. In 2021 gaan we 
voort op de ingeslagen weg en blijft ons risicomanagement op alle niveaus stevig op de agenda staan. Om 
risico’s eerder te kunnen signaleren willen we de stuurinformatie verder verbeteren. Dit is nodig om op de 
verwachte krimp in de Kinderopvang nog beter te kunnen anticiperen. 
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Financiële instrumenten 
Het voornaamste risico met betrekking tot financiële instrumenten in de balans zijn de vorderingen in 
rekening-courant en debiteuren. Het kredietrisico wordt periodiek gemonitord. De bedragen in de balans 
geven het maximale debiteurenrisico weer. Er vinden geen transacties in afdekkingsinstrumenten plaats. 
  
Toekomstparagraaf 
Tot corona zagen we al een tijd dat met name in de Kinderopvang de vraag naar Kinderdagopvang en 
Buitenschoolse opvang toenam. Dit als gevolg van economische groei en wijzigingen in het overheidsbeleid. 
Waar we in 2019 nog verwachten dat deze trend zich zou doorzetten in 2020, is een en ander nu minder 
duidelijk. Neemt niet weg dat de trend die met deze ontwikkeling samenhangt, de fikse arbeidsmarktkrapte 
in Kinderopvang, onze aandacht blijft vragen. We blijven daar creatief op inspelen en dit vormt 
tegelijkertijd een dilemma omdat we een krimp in de Kinderopvang verwachten. Extra aandacht voor onze 
medewerkers, het stagebeleid en een nieuw ICT-platform, Werken bij Raster, maken onderdeel uit van 
onze arbeidsmarktstrategie. Die is zowel gericht op werving als op behoud. Daarnaast hebben we in 2020 in 
de ontwikkeling van inhoudelijke samenwerking van integrale kindcentra met het onderwijs een nieuwe 
impuls gegeven met het Uitnodigingsdocument ‘Kindcentra: droom en bouw met ons mee!’. Dat bevat 
onze visie op educatieve buurten en is een uitnodiging aan partners om mee te bouwen en dromen, met 
alles wat ze te bieden hebben. In 2021 gaan we het voortouw nemen in de ontwikkeling hiervan. Binnen 
Welzijn verwachten we als gevolg van corona extra vraagstukken op het gebied van Welzijn. Inhoudelijk en 
procesmatig willen we met de gemeente de komende jaren stappen blijven zetten richting ontwikkeling en 
samenwerking, vanuit meerjarige afspraken. Zodat we continu in de buurt kunnen zijn, aanwezig en in 
verbinding, om zo ons profiel te verstevigen en de basis in buurten te versterken. 
 
De investeringen voor 2021 zijn naar verwachting in lijn met die in voorgaande jaren. De uitgaven aan 
onderhoud van onze panden, zowel eigendom als huur, zijn grotendeels voorzien in onze voorziening groot 
onderhoud. Er is in verband met aankoop van het pand Sam&koos een extra investering voorzien van € 
30.000 met betrekking tot het verduurzamen van het pand en zo’n 
€ 95.000 aan (achterstallig) onderhoud. Het ligt in de lijn der verwachting dat de definitieve aankoop van de 
gemeente van Sam&koos, die past binnen de strategie van Kinderopvang, uiterlijk mei 2021 rond is. 
Aanvullende grote investeringen worden uitsluitend gedaan op basis van een solide business case.  
 
Corona 
De Nederlandse overheid heeft op 12 maart 2020 de eerste maatregelen aangekondigd om de verspreiding 
van het coronavirus in Nederland te beperken. Daarna zijn er nog op diverse momenten aanvullende 
maatregelen getroffen. Deze raken ook Stichting Raster en Raster Kinderopvang BV. Wij volgen de 
ontwikkelingen rondom het virus op de voet. Er is een ‘Interventieteam’ ingericht onder leiding van de 
Bestuurder, bestaande uit het hoofd HR, de divisiemanager Welzijn & Kinderopvang en de manager 
Bedrijfsvoering, dat tijdens de eerste en tweede coronagolf dagelijks contact had over eventueel te nemen 
maatregelen. Bij de tweede Lock down in december 2020 zijn we, naast het Interventieteam gestart met 
een ‘Corona-overleg’ voor managers van de divisies en het Bedrijfsbureau. Zij hebben twee keer per week 
een digitaal overleg waarin de belangrijkste zaken direct in samenhang gedeeld en opgepakt worden.  
 
Voor Raster Kinderopvang BV geldt dat van overheidswege aan de hele kinderopvangbranche de maatregel 
werd opgelegd te sluiten, behalve voor ouders met een zogenaamd cruciaal beroep. Ten tijde van het 
verschijnen van de jaarrekening zijn de kinderopvanglocaties weer open voor kinderen van 0-4 jaar. 
Daarnaast is er BSO noodopvang, waar kinderen in 2021 ook ‘gecohorteerd’ (in groepen die zoveel mogelijk 
bestaan uit leerlingen van een en dezelfde school) worden opgevangen. Deze noodopvang is voor kinderen 
van ouders met een cruciaal beroep en voor kinderen in een kwetsbare (thuis)situatie. De laatste groep kan 
hier, in overleg met de gemeente Deventer, gebruik van maken. Op 20 maart 2020 heeft de overheid 
aangekondigd dat ouders die hun kind(eren) vanwege de coronacrisis tijdelijk niet naar de Kinderopvang of 
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BSO kunnen brengen hun geld terugkrijgen van de Rijksoverheid en van de kinderopvangorganisatie. De 
ouders is opgeroepen de facturen van de Kinderopvang te blijven betalen. Wij hebben hierover intensief 
contact met de ouders, onze klanten van de Kinderopvang. Per mail, via de ouderapp, via onze websites en 
middels telefonisch contact vanuit onze Klantenservice. Wij zijn van mening dat wij op dit moment, met 
deze maatregelen, het maximale doen om de omzetderving voor Raster Kinderopvang BV te beperken. Wij 
monitoren de ontwikkeling hiervan uiteraard zorgvuldig en volgen ook de landelijke ontwikkelingen op de 
voet  
 
Voor de Stichting Raster geldt dat wij in nauw overleg zijn met de gemeente Deventer over de wijze waarop 
wij onze taak in Deventer gedurende de periode van maatregelen vervullen. Dit betekent dat er met grote 
regelmaat contact is over welke activiteiten wij vanuit onze divisie Welzijn uitvoeren. Een groot deel van 
onze werkzaamheden loopt digitaal door. Er zijn contacten met kinderen en jongeren via alle mogelijke 
digitale sociale media en we zetten actief in op het ondersteunen van diverse vrijwillige platforms. Het 
beroep van sociaal werk is toegevoegd aan de lijst met cruciale beroepen: het gaat hier dus om 
beroepsgroepen die in de huidige omstandigheden vragen om continue bezetting. De invulling hiervan 
bespreken we in nauw overleg met onze opdrachtgevers. Wij schatten in dat wij, ook met deze 
maatregelen, het maximale doen om ervoor te zorgen dat de omzetderving voor Stichting Raster beperkt 
zal blijven. Wij monitoren dit uiteraard zorgvuldig en volgen ook hier de landelijke en lokale ontwikkelingen 
op de voet. Het eigen vermogen en de liquiditeit van onze organisatie zijn op niveau, waardoor wij in staat 
zijn eventuele tegenvallers die in 2020 ontstaan op te vangen. Deze coronacrisis en de maatregelen die 
ermee samenhangen zijn uniek en uitzonderlijk. Wij kunnen redelijkerwijs op dit moment de gevolgen 
hiervan voor 2021 niet exact duiden. Dat er sprake zal zijn van krimp is onvermijdelijk maar de hoogte 
daarvan kunnen wij op dit moment niet inschatten.  
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Personeel 
Formatie 
In onderstaande tabel is het aantal medewerkers en het aantal Fte per 31 december 2020 weergegeven, 
gespecificeerd naar bedrijfsonderdeel.  
 

  

Personeelsbestand Raster 
Aantal medewerkers Aantal Fte 

2020 2019 2018 2020 2019 2018 
Welzijn 79 61 65 50 44 45 
Bedrijfsvoering 18 17 16 10 13 12 
Raster 97 78 81 61 57 57 

 
In 2020 is het totaal aantal Fte medewerkers iets toegenomen. De totale salarislasten zijn dien 
overeenkomstig toegenomen echter in relatie tot ontvangen subsidies en kinderopvang opbrengsten 
afgenomen. Gezien COVID-19 en de daarmee samenhangende lockdowns is enige voorzichtigheid ten 
aanzien van aangaan van nieuwe dienstverbanden gewenst en zijn derhalve een 9 tal functies middels ZZP-
overeenkomsten ingevuld. 
 
Verzuim  
Raster streeft naar goede arbeidsomstandigheden en gezonde werknemers. Ziekteverzuim wil Raster tot 
een minimum beperken. Om dit te bereiken werkt Raster samen met Care2Work, een gecertificeerde 
organisatie gespecialiseerd in verzuimbegeleiding.  
 
De in het overzicht genoemde getallen betreffen het voortschrijdende verzuimpercentage en de 
voortschrijdende meldingsfrequentie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het verzuimpercentage voor 2020 is bij Raster binnen elke divisie toegenomen. Dit komt voornamelijk door 
de stijging van het verzuimpercentage bij Sam&ko met ruim 2% door meerdere langdurige ziektegevallen. 
Het verzuimpercentage bij Welzijn is dit jaar niet verder gedaald in vergelijking met voorgaande jaren. Het 
verzuimpercentage voor Bedrijfsvoering is weliswaar gestegen ten opzichte van vorig jaar, maar nog steeds 
relatief laag.  
Dit past in het beeld van de flink lagere verzuimfrequentie voor 2020. Voor alle bedrijfsonderdelen is deze 
gedaald. Daarnaast zijn medewerkers vaak vanuit huis werkzaam geweest waardoor zij zich minder snel 
ziek hebben gemeld. 
 
Scholing, deskundigheidsbevordering, training 
In de begrotingen van de divisies wordt jaarlijks 3% van de personeelskosten voor scholing, 
deskundigheidsbevordering en trainingsdoeleinden gereserveerd.  
Vanwege corona zijn het merendeel van de individuele en collectieve fysieke scholingsintenties 

  

 Verzuimcijfers, exclusief zwangerschap 
 Verzuim % Meldingsfrequentie 
 2020 2019 2018 2020 2019 2018 

Welzijn  6,46 6,5 7,5 0,25 0,6 0,8 
Sam&ko  7,56 5,5 6,1 0,64 0,9 0,8 
Bedrijfsvoering  3,22 2,0 5,8 0,57 0,8 0,4 
Raster  7,03 5,5 6,4 0,55 0,8 0,8 
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doorgeschoven naar een later moment. De verplichte trainingen voor bijvoorbeeld EHBO zijn in 2020 online 
aangeboden en ook de themabijeenkomsten hebben doorgang gevonden voor medewerkers met een VVE 
certificaat. 
Medewerkers hebben digitaal bijeenkomsten en cursussen gevolgd, maar deze hebben een mindere 
financiële impact dan ‘live’ bijeenkomsten en cursussen.   
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Samenvatting financieel beleid  
We vinden het belangrijk dat ons financieel beleid de inhoud van ons werk ondersteund. Om een 
betrouwbare samenwerkingspartner te zijn voor onze stakeholders en bewoners van Deventer werken we 
vanzelfsprekend continu aan een gezonde financiële positie. Dit betekent dat financiën en inhoud met 
elkaar afgestemd worden, dat we gedurende het jaar onze financiële positie bewaken en dat we solvabel 
genoeg zijn om te kunnen inspelen op ontwikkelingen om ons heen. In 2020 vertaalt zich dit in een positief 
resultaat voor Raster Kinderopvang BV en Stichting Raster. Na aftrek van de incidentele baten is er sprake 
van een kleine stijging in het resultaat. 
 
Het resultaat van Raster uit gewone bedrijfsuitoefening (na belastingen) over 2020 bedraagt 
€ 1.011.451 positief (2019: € 472.258). Het resultaat na belastingen is, afgerond op duizendtallen,  
als volgt te verdelen: 
 

Welzijn en Bedrijfsvoering (Stichting Raster) €    331.049 
Sam&ko (Raster Kinderopvang BV) €    680.031 
Raster Beheer BV €            371 
Totaal € 1.011.451 

 
Het resultaat van Stichting Raster bedraagt over 2020 € 331.049 positief. De totale omzet van Stichting 
Raster nam toe in 2020 ten opzichte van 2019 met ongeveer 8,5%.  
De personele lasten zijn niet in dezelfde mate gestegen als de omzet. Hierin speelt mee dat een aantal 
sleutelposities in 2020 niet het gehele jaar ingevuld waren en er als gevolg van lockdown er minder aan 
deskundigheidsbevordering is uitgegeven. De activiteitenkosten zijn afgenomen als gevolg van lockdown en 
sluiting van locaties, deze bewegen normaal gesproken mee met de inhoud.  
 
Het resultaat na belastingen van Sam&ko bedraagt over 2020 € 680.031 positief. Binnen Sam&ko zien we 
wederom een forse groei van de omzet. De omzet zien we in 2020 het meest groeien bij de 
Kinderdagverblijven (+15%), daarnaast neemt de omzet Buitenschoolse Opvang toe (+ 4%) en Peuterspelen 
(+12%). De personele kosten zijn minder hard gestegen dan de omzet. Als gevolg van corona en lock downs 
is er uiteindelijk bij de Kinderopvang zo’n 2,1% lagere personeelslasten ten opzichte van de omzet 
gerealiseerd dan in 2019. De uitvoeringskosten zijn als gevolg van sluiting van locaties 0,6% lager ten 
opzichte van de omzet dan in 2019. Het resultaat is als gevolg van een compensatie vanuit het UWV voor 
transitievergoedingen met € 105.000 eenmalig positief verbeterd. De voorgenomen 
resultaatbestemmingen zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening 2020. 
 
Bestuur & management 
Stichting Raster wordt bestuurd door de bestuurder, die in haar hoedanigheid als bestuurder ook de 
bestuurder van Raster Beheer BV en Raster Kinderopvang BV is. Toezichthoudend orgaan is de Raad van 
Toezicht. In 2020 hebben we te maken gehad met de nodige personele mutaties in het hogere 
management. Momenteel loopt er een intern traject waarbij we analyseren hoe we de organisatie het 
beste, duurzaam en toekomstbestendig, verder kunnen inrichten. 
 
De Directie en het Management van Raster werden in 2020 gevormd door: 
• mevrouw J. Knorren, bestuurder; 
• de heer T. Rosdorff, divisiemanager Welzijn en Kinderopvang;  
• mevrouw M.T. Luijting, manager Bedrijfsvoering-controller tot september 2020; 
• de heer E, Stevens, manager Bedrijfsvoering a.i. vanaf september 2020.  
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Ondernemingsraad 
 
De samenwerking met de Ondernemingsraad (OR) is open en constructief. In 2020 zijn vijf 
overlegvergaderingen gehouden. De kwartaalrapportages dienden veelal als onderlegger voor het 
bespreken van de algemene gang van zaken binnen onze organisatie. 
 
Daarnaast was er tijdens het overleg in 2020 onder meer bijzondere aandacht voor de volgende 
onderwerpen: 
• Raster en COVID-19 
• Doorontwikkeling van de Sociale Teams. Hierbij is regelmatig contact geweest met de 

Ondernemingsraden van de andere moederorganisaties die betrokken zijn bij deze teams.; 
• Verzuim; 
• Jaarurensystematiek, algemeen;  
• Jaarurensystematiek, toepassing tijdens corona 
• Trainingen zoals; EHBO online, Baby VVE 
• RI&E 
• Exitgesprekken; 
• Openingstijden Kinderopvang op 24 en 31 december;  
 
De OR is in juni 2020 op training geweest. 
 
In 2019 is er afscheid genomen van enkele OR leden. Begin 2020 heeft de OR binnen de divisies Welzijn en 
Bedrijfsbureau geworven voor nieuwe OR leden. Hier heeft de OR geen aanmeldingen voor mogen 
ontvangen, Zij is met vijf OR-leden in 2020 doorgegaan. 
  
In 2020 was de samenstelling van de Ondernemingsraad als volgt:  
• mevrouw B. Boelens (pedagogisch medewerker), voorzitter, lid Financiële Commissie. 
• mevrouw M. de Groot (pedagogisch medewerker), vice-voorzitter, lid VGWM Commissie,  

lid PR Commissie. 
• mevrouw L. de Lange (pedagogisch medewerker en kinderwerker Welzijn), secretaris 
• mevrouw H. Ryka (pedagogisch medewerker), voorzitter VGWM Commissie;  
• mevrouw S. Orkman (jongerenwerker/jongerencoach), lid PR Commissie 
 
Buitenlid VGWM Commissie  
• mevrouw P. Niekerk 
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Raad van Toezicht 
 
Algemeen 
Raster werkt volgens de governance code van de Branchevereniging Sociaal Werk Nederland. Daarbinnen is 
de relatie tussen Raad van Toezicht (RvT) en bestuurder vastgelegd. De bestuurder heeft de jaarrekening 
opgesteld en vastgesteld en deze is door de Raad van Toezicht, na accountantscontrole door Hordijk, Kok, 
Laan & Wabeke BV uit Culemborg, goedgekeurd. Kwartaalrapportages van de bestuurder stellen de Raad 
van Toezicht in staat voortgang en ontwikkelingen binnen de organisatie te bewaken. Besluiten van de 
Raad van Toezicht worden vastgelegd in vergaderverslagen. 
 
Samenstelling 
In 2020 bleef de samenstelling van de RvT ongewijzigd. De samenstelling per 31 december 2019:  
• voorzitter : de heer I.M. Matser, geboren 1961 te Uden 

  lid sinds 1 mei 2012, einde tweede verlengde zittingsperiode 30 april 2024 
• vicevoorzitter/ : de heer G.A.J. Berkelder, geboren 10 juni 1955 te Doetinchem 

secretaris  lid sinds 1 januari 2013, einde tweede zittingsperiode 31 december 2020 
• lid : mevrouw B.C. Hegeman, geboren 1969 te Hellendoorn  
     lid sinds 1 februari 2015, einde tweede zittingsperiode 31 januari 2023 
• lid : de heer A.F. Liefers, geboren 1971 te Kampen 

lid sinds 1 april 2017, einde eerste zittingsperiode 31 maart 2021 
• lid : mevrouw H.H. Wiselius, geboren 1961 te Deventer 

lid sinds 1 april 2017, einde eerste zittingsperiode 31 maart 2021 
 
Relevante hoofd- en nevenfuncties RvT-leden 
• G.A.J. Berkelder: teammanager gemeentewerken gemeente Texel 
 directeur Berkelder-advies en interim-management 
 tuinontwerp bij Tuinen van Dorth 
• B.C. Hegeman: CFO Royal Huisman BV 
  lid RvC Wolters Europe BV 
• A.F. Liefers eigenaar Machaon 

 directeur/bestuurder Ondernemershuis Deventer 
 programmamanager DEP - Verbindende Kennisstad 
 voorzitter Stichting Volkshuis Deventer  
 bestuurslid Moedige Dialoog Salland  
 lid Raad van Toezicht Bibliotheek Deventer 

• I.M. Matser president van GISMA Business University (tot juni 2020)  
 CEO van IEDC Bled School of Management (Slovenië) (vanaf september 
 2020) 
 CEO van Academy of Business in Society (Brussel)  
 lid Raad van Toezicht Kunstenlab Deventer  

• H.H. Wiselius directeur/secretaris Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal 
 Domein Centraal Gelderland  
 bestuurslid Pensioenfonds Werk en Re-integratie (PWRI)  
 raadslid gemeente Lochem (tot 13 januari 2020)  
 zelfstandig adviseur en coach 
 

Vergaderingen 
De RvT heeft in 2020 vijfmaal virtueel vergaderd. Zoals gebruikelijk zijn de kwartaalrapportages leidend 
geweest voor de onderwerpen die regelmatig besproken worden en die deel uitmaken van de planning en 
control cyclus. Hierbij gaat het over financiële en niet financiële indicatoren en vooruitzichten. Daarnaast 
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heeft elke vergadering een thema, waar dieper op ingegaan wordt en over het algemeen meer strategisch 
en verkennend van aard is. In 2020 is dat de heroriëntatie geweest op de juridische structuur van Raster. 
Vanaf maart 2020 heeft het coronavirus een dominante rol gespeeld in de RvT vergaderingen en de meer 
frequente (informele) overleggen met de bestuurder. Niet alleen omdat Raster er mee te maken heeft zoals 
elke organisatie, maar bovendien en vooral omdat Raster een belangrijke professionele rol heeft in de 
Deventer maatschappij gezien de opdracht en verantwoordelijkheden in het sociale domein en de 
Kinderopvang. Raster is nog meer dan gebruikelijk een belangrijke spil geweest voor het welzijn van vele 
mensen individueel en in buurten.  
 
Eens per jaar vergadert de Raad van Toezicht zonder de bestuurder. Tijdens deze vergadering wordt 
gereflecteerd op het eigen functioneren van de Raad van Toezicht, zowel individueel als in team verband. 
Tevens wordt de relatie met de bestuurder besproken en worden de ontwikkelbehoeften binnen de Raad 
van Toezicht geïnventariseerd en besproken.  
 
Elk jaar brengt de Raad van Toezicht een werkbezoek aan een activiteit van Raster. Dit gebeurt vanwege de 
inleving in de praktijk en om medewerkers te (leren) kennen binnen de organisatie. Dit jaar heeft dat helaas 
virtueel plaatsgevonden, vanwege de beperkende corona maatregelen. Dit jaar is het een interactieve 
presentatie geweest door de divisie Kinderopvang. Hierin is speciaal aandacht geweest voor de 
Kinderopvang ten tijde van de corona crisis. Ook hier is het indrukwekkend hoe Raster in staat is om 
bevlogen en professioneel haar taak te vervullen binnen de ook voor Raster beperkende maatregelen en 
met gevolgen zoals ziekteverzuim. 
 
Er is o.a. stil gestaan bij de samenwerking met stakeholders en met name de ontwikkelingen rond de 
Sociale Teams, samenwerking met onderwijs in het kader van integrale kindcentra en de interne en externe 
samenwerking op het gebied van community building.  
 
Bezoldiging/WNT 
De honorering van de bestuurder en de Raad van Toezicht is opnieuw getoetst aan de Wet Normering 
Topinkomens en er is vastgesteld dat de honoreringen binnen de wettelijke kaders vallen. 
 
Dankwoord 
De Raad van Toezicht heeft veel respect voor wat Raster en haar medewerkers in 2020 gerealiseerd 
hebben. Dat respect heeft wel een bijzondere lading ten tijde van de coronacrisis. Het grenst aan het 
ongelofelijke hoe Raster binnen de bekende beperkende maatregelen professioneel, creatief en betrokken 
haar rol gespeeld heeft in de Deventer gemeenschap. Meer dan ooit is gebleken dat Raster een belangrijke 
organisatie is die van Deventer een fijne stad om te wonen maakt. Dat Raster zich van haar beste kant heeft 
laten zien in deze crisis is geen toeval. Dat kan Raster, omdat Raster al jaren diepgeworteld is in (de wijken 
van) Deventer en omdat de medewerkers van Raster het vertrouwen hebben van de Deventenaren.  
De Raad van Toezicht wil dan ook de Raster medewerkers van harte danken voor het geweldige werk dat in 
2020 verzet is. Met trots en een diepe buiging! 
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Balans per 31 december 2020  
(bedragen in € na resultaatbestemming) 
 

 31 december 2020   31 december 2019 
ACTIEF         
         
Vaste activa         
         
Materiële vaste activa         
Bedrijfsgebouwen en terreinen 1.226.001     1.238.860   
Andere vaste bedrijfsmiddelen 109.759     131.665   

   1.335.760     1.370.525 
         
         

Financiële vaste activa         
Beleggingen 2.268     2.268   
Deelnemingen 3.430.850     2.750.448   
   3.433.118     2.752.715 
Vlottende activa         
Vorderingen en overlopende activa 191.500     433.893   
Liquide middelen 2.095.641     1.795.965   
   2.287.141     2.229.858 
         

   7.056.019     6.353.098 
         

         
PASSIEF 31 december 2020   31 december 2019 
         
Eigen vermogen         
Raster Kinderopvang BV en Beheer BV 3.412.850     2.732.448   
Raster Welzijn en Centraal Bureau 2.215.783     1.884.735   
   5.628.633     4.617.183  
         

Voorzieningen   162.165     142.241 
         
Langlopende schulden   144.998     169.165 
         
Kortlopende schulden        
Crediteuren 112.743     119.505   
Schulden aan kredietinstellingen 24.167     24.167   
Belastingen en sociale verzekeringen 223.013     221.391   
Overige schulden en overlopende passiva 760.300     1.059.446   
   1.120.223     1.424.509 
         

   7.056.019     6.353.098 
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Winst- en verliesrekening 2020 
(bedragen in €) 
 

 rekening 2020 %   rekening 2019 % 
Omschrijving       
       
Netto omzet 4.165.590 76.4%   4.110.417 78,3% 

Overige opbrengsten 1.286.858 23,6%   1.140.229 21,7% 

Som van de bedrijfsopbrengsten 5.452.448 100,0%   5.250.646 100,0% 

       
Personeelslasten 3.334.746 61,2%   3.210.307 61,1% 

Sociale lasten en pensioenlasten 784.792 14,4%   726.757 13,8% 

Afschrijvingen 82.901 1,5%   82.853 1,6% 

Huisvestingslasten 272.966 5,0%   252.421 4,8% 

Organisatielasten 456.958 8,4%   538.733 10,3% 

Activiteiten 183.365 3,4%   358.293 6,8% 

Overige lasten 5.671 0,1%   22.995 0,4% 

Som van de bedrijfslasten 5.121.399 93,9%   5.192.361 98,9% 

       
Bedrijfsresultaat 331.049 6,1%   58.286 1,1%  

       
Rentebaten 0 0,0%   3.287 0,1% 

Rentelasten 0 0,0%   0 0,0% 

       
Resultaat uit gewone 
bedrijfsuitoefening voor belastingen 

331.049 6,1%   61.573 1,2% 

 
 
 

Vennootschapsbelasting 0 0,0% 0%   0 0  
Resultaat uit deelneming 680.402 12,5% 7,8%   410.685 7,8  

        
Resultaat na belastingen 1.011.451 18,6% 9,0%   472.258 9,0  
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Waarderingsgrondslagen jaarrekening 
 
Algemeen 
 
Structuur 
Stichting Raster, KvK nummer 41244799, is een stichting naar Nederlands recht met zetel in Deventer. 
Stichting Raster is moedermaatschappij van Raster Beheer BV (100%), KvK nummer 08141554, eveneens 
gevestigd in Deventer. Raster Beheer BV is voorts de moedermaatschappij van Raster Kinderopvang BV 
(100%), KvK nummer 08141555, gevestigd in Deventer. Deze jaarrekening bevat alleen de Stichting Raster.  
 
Fiscale eenheid 
Sinds 1 april 2011 is er tussen Stichting Raster en Raster Kinderopvang een fiscale eenheid voor de 
omzetbelasting. Dit is gebaseerd op het feit dat de door de Stichting Raster aan Raster Kinderopvang BV 
geleverde interne prestaties meer dan 50% van de omzet (exclusief budgetsubsidie) bedragen.  
 
De intern geleverde prestaties bestaan uit verhuur van eigendoms- of huurpanden, verrichte prestaties 
door het Centraal Bureau of andere medewerkers van Stichting Raster en de levering van extern ingekochte 
diensten en goederen. Alle contracten voor huur en levering van goederen en diensten worden door 
Stichting Raster afgesloten. De Stichting is dus aansprakelijk voor de naleving van deze contracten. Raster 
voldoet in 2020 aan de voorwaarden gesteld door de inspecteur voor een fiscale eenheid voor de 
omzetbelasting.  
 
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 
 
De balans en winst- en verliesrekening zijn opgesteld conform Titel 9 Boek 2 BW. Voor de balans is 
model D van het Besluit modellen jaarrekeningen 1983 gehanteerd. Voor de winst- en verliesrekening 
model E. Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De waardering van activa en 
passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de 
desbetreffende balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale 
waarde. 
 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts 
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden 
voor het einde van het verslagjaar zijn verwerkt indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend 
zijn geworden. 
 
Stelselwijziging 
Met ingang van boekjaar 2020 worden de overige voorzieningen waarop het effect van tijdswaarde 
materieel is, gewaardeerd tegen contante waarde. Tot 2020 werden deze gewaardeerd tegen nominale 
waarde. Het effect op het vermogen en resultaat is nihil, zowel voor 2020 als de vergelijkende cijfers.  
 
Materiële vaste activa 
 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op kostprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. 
De afschrijvingen zijn gebaseerd op geschatte economische levensduur per activumsoort en worden 
berekend op basis van een vast percentage van de kostprijs.  
 
De afschrijvingspercentages en -termijnen zijn als volgt: 
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Activum  %  jaren 
Gebouwen  2,5%  40 jaar 
Verbouwingen, inrichting, cv installaties  10,00%  10 jaar 
Buitengewoon onderhoud  14,29%  7 jaar 
Inventaris  15,00%  6,5 jaar 
 
Kantoormachines   

20,00%   
5 jaar 

Software  20,00% -30,00%  3-5 jaar 
 
Financiële vaste activa 
 
Leningen u/g 
Dit betreft vorderingen op het personeel in het kader van een fietsplan. De aflossing van deze vordering 
vindt plaats in maximaal twee jaar. Deze vorderingen zijn gewaardeerd op basis van nominale waarde. 
 
Beleggingen 
Dit betreft aandelen in NV Bergkwartier, waarvan Stichting Raster slechts een beperkt aantal aandelen 
bezit. Deze worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde. 
 
Deelnemingen 
De deelneming in Raster Beheer BV, een 100% dochter waarin Stichting Raster doorslaggevende 
zeggenschap heeft, wordt gewaardeerd tegen netto vermogenswaarde. Deelnemingen zonder invloed van 
betekenis worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde, rekening houdend met eventuele impairments.  
 
De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening. 
 
Stichting Raster is enige begunstigde van het resultaat van Raster Beheer BV. Als resultaat uit deelneming 
wordt verantwoord het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds begin boekjaar is 
gewijzigd als gevolg van het door Raster Beheer behaalde resultaat.  
 
Vlottende activa 
 
Vorderingen 
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen 
wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. 
 
Stichting Raster heeft een rekening courant met Raster Kinderopvang BV. Maandelijks worden wederzijds 
verschuldigde bedragen verrekend. Het bedrag op de rekening courant is het verschuldigde saldo per 
31 december. Er wordt geen rente over de verschuldigde bedragen gerekend. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.  
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Voorzieningen 
 
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 
balansdatum bestaan alsmede ter gelijkmatige verdeling van lasten, waarbij het waarschijnlijk is dat een 
uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. 
 
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om 
de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de 
nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te 
wikkelen, tenzij anders vermeld. 
 
Voorziening groot onderhoud 
De voorziening voor groot onderhoud is gevormd ter gelijkmatige verdeling van de groot onderhoudslasten 
van gebouwen die Stichting Raster in eigendom heeft of huurt. De toevoegingen aan de voorziening wordt 
bepaald op basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de 
werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt 
 
Voorziening Transitievergoedingen 
De voorziening Transitievergoedingen is gevormd voor verwachte kosten voor transitievergoedingen 
samenhangend met het aflopen van tijdelijke contracten dan wel boventalligheid. Het uitgangspunt voor 
het bepalen van de hoogte van de voorziening betreffen de te verwachten transitievergoedingen in het 
kader van de Wet arbeidsmarkt in balans.  
 
Langlopende schulden 
 
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten 
die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij 
eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder 
aftrek van transactiekosten. Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke 
aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de 
langlopende schulden in de winst-en-verliesrekening als interestlast verwerkt. 
 
Kortlopende schulden 
 
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende 
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen 
bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de 
nominale waarde. 
 
Grondslagen voor bepaling van het resultaat 
 
Netto omzet 
De netto omzet bestaat uit subsidies, bijdragen van deelnemers aan activiteiten, buffetopbrengsten en 
verhuuropbrengsten activiteitencentra. De opbrengsten hebben betrekking op het boekjaar. Voor zover 
bedragen niet in het boekjaar zijn ontvangen zijn deze als vordering opgenomen op de balans. 
 
Onder overige bedrijfsopbrengsten worden resultaten verantwoord die niet rechtstreeks samenhangen 
met de levering van goederen of diensten in het kader van de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten. 
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Deze opbrengsten worden toegerekend aan de verslagperiode in overeenstemming met de inhoud van de 
overeenkomst. 
 
Subsidies 
Subsidies worden ten gunste van de winst & verliesrekening gebracht in het jaar ten laste waarvan de 
gesubsidieerde uitgaven komen. De subsidies worden opgenomen voor het bedrag dat op grond van de 
vigerende subsidieregelingen en de geldende uitvoeringsovereenkomsten kan worden verwacht.  
 
Overige opbrengsten 
De overige opbrengsten bestaan deels uit opbrengsten voor intern geleverde prestaties aan Raster 
Kinderopvang BV, namelijk verhuur van eigendomspanden en verrichte prestaties door het Centraal Bureau 
of andere medewerkers van de Stichting Raster.  
 
Pensioenlasten 
Het Pensioenfonds Zorg en Welzijn kent een middelloonregeling. Het Pensioenfonds besluit elk jaar of, en 
zo ja in hoeverre, het pensioen kan worden geïndexeerd gelet op de financiële situatie en de te verwachten 
ontwikkeling daarvan. Het Pensioenfonds baseert zich hierbij onder meer op de dekkingsgraad. 
 
De pensioenregeling wordt gefinancierd door afdrachten aan de pensioenuitvoerder. De 
pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de ‘verplichting aan de pensioenuitvoerder 
benadering’. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de winst- 
en verliesrekening verantwoord. Raster is voor haar pensioenverplichtingen verzekerd bij het 
Pensioenfonds Zorg en Welzijn. De afspraken zijn vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst. Voor de nog 
te betalen premies over 2020 is een verplichting op de balans opgenomen. In de pensioenpremies is een 
opslag opgenomen voor uitvoeringskosten en het in stand houden van de (minimaal) vereiste solvabiliteit 
in relatie tot reeds opgebouwde pensioenaanspraken. Daarnaast kunnen in de premie opslagen voor 
indexatie zijn begrepen. Aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst wordt beoordeeld of en zo ja welke 
verplichtingen naast de betaling van de jaarlijks aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie op 
balansdatum bestaan. Indien er sprake is van ontoereikende solvabiliteit van het Pensioenfonds kan Raster 
worden aangesproken via een verhoging van de pensioenpremies. Per 31 december 2020 was de 
dekkingsgraad 99,2% (per 31 december 2019: 97,5%). Ultimo 2020 (en 2019) waren er geen 
pensioenvorderingen en geen verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder 
verschuldigde premie. 
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Toelichting op de balans 
 
ACTIEF 
 
Materiële vaste activa 
 

Overzicht van mutaties in materiële vaste activa Bedrijfsgebouw
en en terreinen 

  Andere vaste 
bedrijfsmiddelen 

        
 

Totaal 

 Gebouwen, 
verbouwing en 
vaste inrichting  Inventarissen 

 
Kantoor-

apparatuur 
Stand per 1 januari 2020        
Aanschafprijs 2.761.422  2.360.645  75.123  325.654 
Cumulatieve afschrijvingen 1.390.897  1.121.785  68.331   200.781 
Boekwaarde 1.370.525  1.238.860  6.792  124.873 
        
Mutaties        
Desinvestering 0  0  0  0 
Afschrijvingen desinvestering 0  0  0  0 
Investering 48.136  23.489  3.915  20.732 
Afschrijvingen 82.901  36.348  4.326  42.226 
        
Stand per 31 december 2020        
Aanschafprijs 2.809.558  2.384.134  79.038  346.386 
Cumulatieve afschrijvingen 1.473.798  1.158.133  72.657  243.008 
Boekwaarde 1.335.760  1.226.001  6.381  103.378 

 
 
 
 

Financiële vaste activa 
 

2020  2019 

    
Beleggingen    
NV Bergkwartier 5 aandelen, nominaal € 453,78 2.268  2.268 
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Deelnemingen 2020  2019 
Deelneming Raster Beheer BV    
Saldo begin boekjaar 2.750.448  2.339.763 
Aandeel in het resultaat 680.402  410.685 
Gedeclareerd dividend 0  0 
Saldo einde boekjaar 3.430.850  2.750.448 
    

 
 

Vlottende activa 
 

2020  2019 

    
Vorderingen en overlopende activa    
Debiteuren subsidies 110.018  269.130 
Debiteuren overig 0  847 
Rekening courant Kinderopvang BV 0  97.454 
Leningen u/g personeel ivm fietsplan, fitness 2.048  1.427 
Vooruitbetaalde bedragen 72.119  55.195 
Diverse nog te vorderen bedragen 7.315  6.552 
Rente opbrengsten 0  3.287 
Totaal  191.500  433.893  
    
    
Liquide middelen    
Kas 3.008  4.283 
Bankrekeningen 434.166  121.502 
Spaarrekeningen 1.658.467  1.670.180 
Totaal 2.095.641  1.795.965 

 
 
De liquide middelen staan ter vrije beschikking. 
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PASSIEF 
 
Eigen vermogen 
 

Raster Kinderopvang BV en Beheer BV 2.732.448  680.402  3.412.850 
      
Raster Welzijn      
Algemene reserve (ex artikel 4.5 ASV, lid 1) 411.042  12.593  423.635 
 411.042  12.593  423.635 
      
Contiteitsreserve 0  263.314  263.314 

      
Bestemmingsreserves      
Bestemmingsreserve Werkontwikkeling 452.485  253.600  706.085 
Bestemmingsreserve Buurtbemiddeling 76.174  14.856  91.030 
Bestemmingsreserve Ziektevervanging 119.666  0  119.666 
 648.325  268.456  916.781 
      
Centraal Bureau      
Algemene reserve 378.966  0  378.966 
 378.966  0  378.966 
      
Bestemmingsreserves      
Bestemmingsreserve egalisatie huisvesting CB  158.068  0  158.068 
Bestemmingsreserve ICT infrastructuur 25.019  50.000  75.019 
Bestemmingsreserve onderhoud gebouwen 263.314  -263.314  0 
 446.401  -213.314  233.087 
      
Totaal eigen vermogen 4.617.182  1.011.451  5.628.633 

 
 
Raster Kinderopvang BV en Beheer BV 
Hier zijn opgenomen de gerealiseerde resultaten die niet zijn uitgekeerd: dit zijn de algemene reserves van 
Raster Beheer BV en Raster Kinderopvang BV. Deze dienen als weerstandsvermogen, dan wel voor 
financiering van nieuwe activiteiten van Raster Beheer BV en Raster Kinderopvang BV.       
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De reserves bestaan daarnaast uit:    
 
Reserves Raster Welzijn 
 
1. Algemene Reserve 

De Algemene Reserve wordt gevormd om uitvoering te geven aan artikel 4.5, lid 1 van de ASV en 
bedraagt 10% van de jaaromzet van Raster Welzijn (subsidie, markt, overig).  
 

2. Continuïteitsreserve 
De continuïteitsreserve dient als financiële buffer om de voortgang van de bedrijfsvoering te financieren 
bij onverwachte grote tegenslagen of bij beëindiging dan wel afbouwen van activiteiten. De Stichting 
heeft hiervoor een risicoanalyse verricht en treft maatregelen om risico’s te beheersen.  
 

3. Reserve Werkontwikkeling 
Deze bestemmingsreserve is bedoeld om toekomstige uitgaven voor beoogde specifieke doelen te 
bekostigen, waarbij aannemelijk is dat de toekomstige middelen daarvoor tekortschieten. Enerzijds gaat 
het om extra impuls te geven aan projecten waarbij wij als Raster een duidelijke meerwaarde kunnen 
geven en anderzijds het maken van een kwaliteitsslag ter verbetering van het dienstverlenende karakter 
van Raster als organisatie in zijn geheel. 
In 2020 is bij deze reserve inzet geweest voor met name extra initiatieven in coronatijd, Samen Raster 
en doorontwikkeling sociale teams (ca € 100.000 voor transformatie ) en Ouderenwerk. 
Voor 2021 is een onderdeel van deze reserve bestemd voor de verdere ontwikkeling Integraal Kind 
Centra en extra inzet op de doorontwikkeling van Preventie lokaal én regionaal. Voor verdere invulling 
(ca 20 % van de reserve) gaan we graag in overleg met de gemeente over de vraagstukken die wij 
gezamenlijk vaststellen en Raster een bijdrage zou kunnen doen.  
 

4. Reserve Ziektevervanging 
Afgelopen jaren is adequate ziektevervanging een kritische succesfactor gebleken in ons werk. Niet altijd 
hebben wij (om financiële redenen) medewerkers kunnen vervangen terwijl dit wel nodig was. Daarom 
is hiervoor in 2016 een bestemmingsreserve ter grootte van 4% van de loonsom gevormd. In 2017 
hebben we hier één reserve ziektevervanging voor gevormd, zodat we de flexibiliteit hebben om deze te 
benutten waar deze het hardst nodig is.  
 

5. Reserve Buurtbemiddeling 
Deze reserve is in de loop van de afgelopen tien jaren gevormd uit de exploitatie van het autonome 
Project Buurtbemiddeling (Deventer, Olst/Wijhe, Raalte). Deze bestemmingsreserve fungeert feitelijk als 
weerstandsvermogen van dit project en wordt aangevuld met het resultaat 2020 op deze projecten. 
 

Reserves Centraal Bureau 
 

1. Algemene Reserve 
Deze algemene reserve dient als weerstandvermogen om algemene bedrijfsrisico’s, fluctuaties in de 
omzet en onverwachte tegenvallers in de bedrijfsvoering op te kunnen vangen.  

 
2. Reserve ICT infrastructuur 

ICT is het belangrijkste en meest kritische productiemiddel van het Centraal Bureau; en het meest 
kapitaalintensieve tegelijk. Wij vinden het noodzakelijk om hiervoor een bestemmingsreserve aan te 
houden, om acute problemen op te kunnen vangen of extra investeringen mogelijk te maken. Hiervoor 
wordt een reserve ter grootte van plusminus € 75.000 aangehouden.  
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3. Reserve Onderhoud gebouwen 
Het Centraal Bureau voert het beheer van het vastgoed van Stichting Raster. Voor het onderhoud en de 
instandhouding van de panden en toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot panden is een 
reserve onderhoud gebouwen gevormd. Het aanhouden van een specifieke reserve onderhoud 
gebouwen wordt niet meer noodzakelijk geacht. 

 
4. Egalisatie reserve huisvesting Centraal Bureau 

Deze reserve is ontstaan uit de verkoop van het pand Keizerstraat 12-14 en wordt gebruikt om de 
(hogere) huisvestingskosten van de Brinkgreverweg 3 op te vangen. Deze egalisatiereserve wordt in de 
komende jaren ingezet om de verplichtingen ten aanzien van de huisvestingskosten (ook na de krimp 
van de organisatie) te kunnen blijven betalen. 
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Voorzieningen 
 

Omschrijving saldo 
01.01.19 

 dotatie 
2020 

 onttrekking 
2020 

 vrijval 
2020 

 saldo 
31.12.2020 

Groot onderhoud 142.241  33.140  13.215  0  162.166 
Totaal voorzieningen 142.241  33.140  13.215  0  162.166 

 
 
Voorziening groot onderhoud 
De voorziening groot onderhoud is gevormd voor een gelijkmatige verdeling van de groot 
onderhoudslasten van gebouwen. Aan deze voorziening ligt een meerjaren onderhoudsplan ten grondslag. 
In 2021 wordt naar verwachting een bedrag van € 80.000 ten laste van deze voorziening gebracht. 
 
Langlopende schulden 
 

Overzicht van mutaties in langlopende schulden   
    saldo 

01.01.19 
  

aflossingen 
 saldo 

31.12.2020 
Gemeente Deventer    193.332  24.167  169.165 
     193.332    169.165 
Aflossingsverplichting lopend jaar    24.167    24.617 
    169.165    144.548 

 
De lening diverse gebouwen bij BNG Bank is per 15 januari 2016 overgenomen door de gemeente 
Deventer. De aflossing van de restant hoofdsom van deze lening aan de gemeente Deventer vond in zijn 
geheel in 2016 plaats. Hiermee is de gemeentegarantie vervallen. Met de gemeente Deventer is 
overeengekomen dat Raster nog een rentecompensatie betaalt. Ten behoeve van deze rentecompensatie 
is in 2015 een langlopende schuld opgenomen ten bedrage van € 290.000. 
 
De resterende looptijd van de langlopende schulden is als volgt: 

 
Korter dan één jaar (=aflossingsverplichting 2020)   

24.167 
Korter dan vijf jaar 96.669 
Langer dan vijf jaar         47.880 
         169.165 
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Kortlopende schulden 
 

2020  2019 

Schulden aan kredietinstellingen    
Aflossingsverplichting 24.167  24.167 
    

Belastingen en sociale verzekeringen    
Loonheffingen e.d. 220.573  219.967 
Pensioenpremies 1.810  794 
Omzetbelasting 630  630 
Totaal  223.013  221.391 
    

Overige schulden en overlopende passiva    

Saldo verlofrechten 108.425  72.444 
Reservering loopbaanbudget 80.667  60.971 
Rekening courant Kinderopvang BV 60.606  0 
Salariskosten 8.829  23.698 
Huren 45.309  49.478 
Te betalen transitiekosten Sociaal Team 0  99.374 
Overige nog te betalen kosten 71.675  27.058 
Meerjarige projecten* 300.515  424.265 
Nog te besteden middelen Wijkaanpak* 80.899  174.810 
Nog af te rekenen subsidies 0  124.657 
Te betalen transitievergoeding 1.370  1.370 
Vooruit ontvangen bedragen 2.005  1.319 
Totaal 760.300  1.059.446 

 
* deze posten vormen samen onderhanden werk 
 
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 
 
Huurverplichtingen 
Er is voor € 722.000 op jaarbasis aan huurverplichtingen aangegaan, voor zowel de Stichting als voor Raster 
Kinderopvang BV. De looptijd varieert van 0 tot 10 jaar.  
 

Looptijd verplichtingen  
0 – 1 jaar € 292.000 
1 – 5 jaar € 284.000 
>  5 jaar € 146.000 
Totaal € 722.000 

 
Fiscale eenheid 
Stichting Raster vormt samen met Raster Beheer en Raster Kinderopvang BV een fiscale eenheid voor de 
omzetbelasting. Op grond daarvan is de stichting hoofdelijk aansprakelijk voor omzetbelastingschulden.  
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Zakelijke zekerheden 
Er is een bankgarantie afgegeven ten bedrage van € 44.050 voor de huur van het pand aan de 
Brinkgreverweg 3. 
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Toelichting op de winst- en verliesrekening 
 
 
Netto omzet 2020  2019 
    

 Subsidies    

Structurele subsidies 3.175.849  3.095.369 
Project- en overige subsidies 944.050  873.372 
Buffetopbrengsten 4.133  7.342 
Verhuur ruimten 4.648  11.190 
Deelnemersbijdragen activiteiten 36.910  123.145 

 4.165.590  4.110.417 
Overige opbrengsten    

Verhuur Kinderopvang BV 129.409  118.283 
Doorberekeningen Kinderopvang BV 960.611  950.354 
Detachering St. Dagelijks Beheer Kei13 12.000  12.000 
Vrijval voorziening sociaal plan 0  14 
Saldo baten/lasten voorgaande jaren 72.077  20.245 
Uitkering UWV transitievergoeding voorgaande jaren 7.888  0 
Loonkostenbijdragen 11.316  10.964 
Overige 93.557  28.369 

 1.286.858  1.140.229 
 

    

Personeelslasten 2020  2019 
Salarissen 2.951.381  2.935.520 

Mutatie saldo verlofrechten 35.981  -18 

Dotatie voorziening transitievergoeding 0  1.370 

Overige personeelskosten 32.484  36.346 

Diensten door derden 349.811  258.532 

Uitkeringen ziektewet -34.911  -21.444 
 3.334.746  3.210.307 

 
 

Het aantal Fte bedraagt per balansdatum 60  57  
Het aantal medewerkers bedraagt per balansdatum 97  78  

 
De samenstelling is per 31 december 2020: Bestuur: 1 Fte, management: 7 Fte, Welzijn uitvoerend: 43 Fte, 
Bedrijfsbureau uitvoerend: 9 Fte.  
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Sociale lasten en pensioenlasten 2020  2019 
Sociale verzekeringspremies 532.022  471.539 
Pensioenpremies 252.770  255.218 
 784.792  726.757 

 
Huisvestingslasten    
Huren e.d. 131.942  139.112 
Energie 28.657  31.144 
Onderhoud 23.421  19.114 
Dotatie voorziening groot onderhoud 33.140  17.458 
Schoonmaak 24.573  13.800 
Overige huisvestingslasten 31.233  31.793 
 272.966  252.421 

 
Organisatielasten    
Communicatie (telefoon, porti) 52.751  49.092 
Repro/publicaties 24.653  28.336 
Administratiekosten 28.555  19.916 
Kantoorkosten 286.165  259.834 
Advieskosten 27.481  41.153 
Overige organisatielasten 37.353  140.402 
 456.958  538.733 

 
 

Uitvoeringskosten, activiteitenkosten    
Kinderwerk, Jongerenwerk 68.623  129.388 
Leefbaarheid, Wijkaanpak 71.004  93.573 
Ouderenwerk 43.738  135.333 
 183.365  358.293 

 
 

Overige lasten    
Overige lasten voorgaande jaren 17.440  17.440 
Kosten buffetten 5.556  5.556 
 22.995  22.995 
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Wet normering topinkomens / WNT-verantwoording 2020 
 
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 
(WNT) ingegaan: met ingang van 1 juli 2017 Wet Normering Topinkomens genaamd. Deze verantwoording 
is opgesteld op basis van de volgende op Stichting Raster van toepassing zijnde regelgeving. Het 
bezoldigingsmaximum in 2020 voor Stichting Raster is € 201.000. Het weergegeven individuele WNT-
maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het 
dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 
Fte. Het individuele WNT-maximum voor de leden van Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15% 
en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de periode. 
 
Bezoldiging leidinggevende topfunctionarissen 

bedragen x € 1 J. Knorren I.M. Matser G.A.J. Berkelder B.C. Hegeman A.F. Liefers H.H. Wiselius 
Functiegegevens  bestuurder [voorzitter] [lid] [lid] [lid] [lid] 
Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 – 31/12 
Omvang dienstverband (in Fte) 1,0      
Gewezen topfunctionaris? nee      
(Fictieve) dienstbetrekking? ja      
       
Individueel WNT-maximum € 201.000 € 30.150 € 20.100 € 20.100 € 20.100 € 20.100 
       
Beloning € 144.520 € 4.840 € 3.630 € 3.630 € 3.630 € 3.630 
Belastbare onkostenvergoedingen - - - - - - 
Beloningen betaalbaar op termijn € 11.438 - - - - - 
Subtotaal € 155.958 € 4.840 € 3.630 € 3.630 € 3.630 € 3.630 
       
-/- Onverschuldigd betaald bedrag - - - - - - 
       
Totaal bezoldiging 2020 € 155.958 € 4.840 € 3.630 € 3.630 € 3.630 € 3.630 
       
Verplichte motivering indien overschrijding n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
       
Gegevens 2019       
Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 
Omvang dienstverband 2019(in Fte) 1,0      
       
Beloning € 120.359 € 4.840 € 3.630 € 3.630 € 3.630 € 3.630 
Belastbare onkostenvergoedingen - - - - - - 
Beloningen betaalbaar op termijn € 10.960 - - - - - 
Totaal bezoldiging 2019 € 131.319 € 4.840 € 3.630 € 3.630 € 3.630 € 3.630 
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Subsidies 
(bedragen in €) 
 
De volgende subsidiebedragen zijn verantwoord in de winst- en verliesrekening 2020: 
 
Kernopdracht budgetsubsidie 2020  
Gemeente Deventer Sociale Teams 1.209.505 

 Jongerenwerk (jw, vml, Pactum, jw Voorstad) 1.142.449 

 Kinderwerk 259.619 

 Ouderenwerk 124.052 

 Innovatie Welzijn 91.535 

 Enkhuis, Moonlight 85.151 

   
Projectsubsidie 2020   
Gemeente Deventer Onbeperkt Actief 56.364 

 Buurtbemiddeling  38.544 

 Jongerenwerk op school 59.871 

 Toeleiding VVE 105.165 
 Politiekids 2020 22.474 
 Sportbuurtcoaches 63.469 

   
Overige   
Gemeente Deventer LVB-ers doen mee in de wijk 26.063 
Gemeente Deventer Vrijwillige coaches 20.520 
Gemeente Deventer Huiskamer Keizerslanden 29.259 
Gemeente Deventer Extra impuls WijDeventer 88.122 
Gemeente Deventer Extra inzet WijDeventer 10.047 
Gemeente Deventer Buurtbemiddeling Deventer 2020 39.965 
Gemeente Deventer Hotspots Normale leven versterken op straat 70.023 
Gemeente Deventer Girls Talk 2019 0 
Gemeente Deventer Combinatiefunctionarissen totaal 218.865 
Gemeente Deventer Extra Inzet JW 2020 55.500 
Gemeente Deventer Extra kinderwerk voorstad 6.864 
Gemeente Deventer Sociale teams inzet G. van Eijden 64.617 
Gemeente Deventer Armoede onder kinderen in Deventer 22.546 
Gemeente Deventer Fitkids 2.187 
Gemeente Olst-Wijhe Buurtbemiddeling Olst-Wijhe  18.552 
Gemeente Raalte Buurtbemiddeling Raalte  39.488 
GGD IJsselland Moeders in beweging Voorstad 2020 7.727 
Kansfonds Kansfonds; Waardevolle Wijkhuiskamer 1.727 
Oranje Fonds Oranje Fonds MKVJ 2018/2021 (1e jaar) 0 
Oranje Fonds Oranje Fonds MKVJ 2018/2021 (2e jaar) 45.598 
Oranje Fonds Oranje Fonds MKVJ 2018/2021 (3e jaar) 21.558 
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Resto Van Harte KinderResto 2019 2.726 
Sine Limite Individuele Projecten Sine Limite 2020 7.914 
Sine Limite Top Academie Deventer  10.576 
Stichting Leergeld Huiswerkklas het Palet 5.104 
Stichting leergeld Huiswerkklas het Palet 2019/2020 (st leergeld) 4.236 
Tactus Verslavingszorg Op tijd voorbereid en Selfie 2019 37.623 
Tactus Verslavingszorg Op tijd voorbereid en Selfie 2020 4.293 

   
Totaal  4.119.899 

 
 
* Buurtbemiddeling, deels bekostigd door gemeente Deventer, deels door woningcorporaties 
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Ondertekening van de jaarrekening 
 
 
 
 
Bestuurder: 
Deventer, 25 maart 2021 
 
 
 
 
 
J. Knorren 
 
 
Raad van Toezicht: 
Deventer, 25 maart 2021 
 
 
 
 
 
I.M. Matser    B.C. Hegeman    A.F. Liefers 
 
 
 
 
 
 
H.H. Wiselius 
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Hordijk, Kok, Laan & Wabeke, registeraccountants B.V. 

Postbus 390 

4100 AJ  Culemborg 

Telefoon 0345 – 533 291 

Handelsregister 32.094642 

IBAN NL73 ABNA 0460 0605 46 

 

 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

 

 

jSRD91 – V2 

 

 

Aan: de Raad van Toezicht van de Stichting Raster te Deventer 

 

 

A 

Verklaring over de enkelvoudige jaarrekening 2020 

 

Ons oordeel 

 

Wij hebben de enkelvoudige jaarrekening 2020 van de Stichting Raster (Handelsregister 41244799) 

gecontroleerd. 

 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het 

vermogen van de Stichting Raster per 31 december 2020 en van het resultaat over 2020, in overeen-

stemming met het bepaalde in Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW2). 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

 

1. de balans per 31 december 2020 

2. de winst- en verliesrekening over 2020 

3. de toelichting, met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 

en andere toelichtingen. 

 

De basis voor ons oordeel 

 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controle-

standaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden p grond van het voorgaande zijn beschreven in de sectie 

‘Onze verantwoordelijkheden bij het voorbereiden en uitvoeren van de controle van de jaarrekening’. 

 

Wij zijn onafhankelijk van de Stichting Raster, zoals vereist op basis van de ‘Verordening inzake de 

onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten’ (ViO) en andere voor de opdracht relevante 

onafhankelijkheidsregels. Verder hebben wij voldaan aan het bepaalde in de ‘Verordening gedrags- 

en beroepsregels accountants’ (VGBA). 
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Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 

ons oordeel. 

 

B 

Verklaring over het in de jaarstukken opgenomen bestuursverslag 

 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat het bestuursverslag (jaarverslag) 

met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 

 

Wij hebben het bestuursverslag gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 

vanuit de controle of anderszins, overwogen of dat verslag materiële afwijkingen bevat. Met deze werk-

zaamheden, die niet dezelfde diepgang hebben als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening, 

hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. 

 

Het bestuur van de Stichting Raster is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag, 

in overeenstemming met het bepaalde in Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk 

Wetboek (BW2). 

 

C 

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

 

Verantwoordelijkheden van het bestuur 

 

Het bestuur van de Stichting Raster is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van 

de jaarrekening, in overeenstemming met in overeenstemming met het bepaalde in Titel 9 Boek 2 van het 

in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW2). In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een 

zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening 

mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de Stichting in staat is haar werkzaam-

heden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de 

jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen 

heeft de Stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen, en/of als beëindiging het enige realistische 

alternatief is. 

 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden, die zouden kunnen leiden tot gerede twijfel over 

de continuïteit, toelichten in de jaarrekening. 

 

Onze verantwoordelijkheden bij het voorbereiden en uitvoeren van de controle van de jaarrekening 

 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controle-opdracht dat wij 

voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  
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Onze controle is zodanig voorbereid en uitgevoerd dat een hoge mate van zekerheid, maar geen 

absolute zekerheid is verkregen dat eventuele materiële fouten en/of fraude zijn ontdekt. 

 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel als redelijkerwijs kan 

worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op beslissingen die 

gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang 

van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op 

ons oordeel. 

 

Voor nadere informatie over de voorbereiding en uitvoering van accountantswerkzaamheden, ook 

in andere situaties dan die met betrekking tot de jaarrekening van de Stichting Raster, verwijzen wij 

naar de website van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, www.nba.nl. 

 

 

** 

 

Culemborg, 25 maart 2021 

Hordijk, Kok, Laan & Wabeke, registeraccountants B.V. 

 

 

Origineel getekend door: 

Drs Gert-Jan Jordaan RA 
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