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Maatschappelijk verslag

Inleiding
Ook in 2021 heeft Stichting Cedin met haar dochterondernemingen een belangrijke maatschappelijke
bijdrage geleverd. Kinderen, leerlingen, ouders, leerkrachten en vele opdrachtgevers hebben daarvan
geprofiteerd. De medewerkers van Cedin heeft het werk, inkomen en voldoening opgeleverd. Omdat
ook het financiële resultaat goed is, kan worden gesteld, dat drie hoofddoelen: tevreden klanten,
tevreden medewerkers en een gezond rendement zijn gerealiseerd. Daarmee is de uitgangspositie
voor 2022 goed.
In de jaarcijfers is te zien, dat de organisatie in veel opzichten heeft geprofiteerd van wat in begin van
de Coronacrisis, in 2020, is geleerd. De wendbaarheid in dienstverlening, het inspelen op onder meer
de extra ruimte die het onderwijs heeft gekregen voor het inkopen van diensten en producten, beide
hebben Cedin tot aanzienlijke groei, goede prestaties en een goed financieel resultaat gebracht.
Het financieel resultaat van de organisatie is goed. Daarbij moet worden opgemerkt, dat met name
de bijdrage van uitgeverij Eduforce daaraan aanzienlijk was door een sterke, niet voorziene stijging
van de omzet en een goede marge. Overall is door goede sturing op kosten en opbrengsten een
solide resultaat gerealiseerd.
2021 bewijst opnieuw de kracht van de strategische keuzes. Allereerst laat de ontwikkeling van de
praktijken zien, dat het werken in de driehoek Kind – School – Gezin begrepen en gewaardeerd
wordt door inkopende gemeenten, ouders en -niet in het minst- cliënten. De combinatie van
leerlingenzorg, dyslexiezorg en jeugdhulp in lokale praktijken maakt het mogelijk (relatief) dicht bij
huis zorg en hulp te bieden aan kinderen en jongeren, die in hun ontwikkeling extra zorg nodig
hebben. Zorg die school en thuis en waar nodig en mogelijk ouders of verzorgers en leerkrachten met
elkaar verbindt. Daarvan worden alle betrokkenen beter.
In 2021 is ook sterker dan eerder de krapte op de arbeidsmarkt een variabele geworden die invloed
heeft op (het tempo van) de groei van de praktijken. Vacatures blijven regelmatig langer onvervuld
dan gewenst.
In Onderwijs Advies is zichtbaar dat Cedin op alle terreinen van dienstverlening aan het onderwijs
aan naam en vertrouwen wint. Achterliggend is de strategie vasthoudend te werken aan een aanbod
waarin relevantie voor de klant voorop staat en waarbij diensten en producten worden geleverd en
zo mogelijk gecombineerd. In toenemende mate wordt Cedin op initiatief van de klanten uitgenodigd
haar diensten te offreren. Daardoor neemt het aandeel van de dienstverlening buiten de drie
noordelijke provincies verder toe, zowel in onlinedienstverlening als op locatie.
De hiervoor genoemde ontwikkelingen brengen goed tot uitdrukking, hoe Cedin vorm geeft aan haar
strategische keuzes een expertorganisatie te willen zijn, die waarde creëert mét en vóór haar
afnemers, op een wijze waarmee zij zich onderscheidt van kleine organisaties en zelfstandigen. Ook
in andere activiteiten als die van uitgeverij Eduforce en voor overheden (i.c. Onderwijs
Ondersteuning Zieke Leerlingen en op het terrein van Frysk) is Cedin onderscheidend.
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Expertise in onderwijs en jeugdhulp1 en met name ook de combinatie van die twee, biedt
meerwaarde voor onze opdrachtgevers en geeft betekenis aan het onderscheid met andere
aanbieders. Deze succesvolle strategie zal in 2022 leidend blijven.
Zoals uit het voorgaande duidelijk wordt is Cedin in 2021 aanzienlijk gegroeid. Om verdere groei
voldoende te kunnen faciliteren, is in 2021 het versterken van de organisatie op een aantal
onderdelen, van het managementteam tot marketing, voorbereid. Begin 2022 zullen de genomen
besluiten worden geëffectueerd.
2021 is een goed jaar geweest. Het is op zijn plaats deze inleiding af te sluiten met een hartelijk
“dank je wel” aan alle medewerkers die hebben bijgedragen aan de goede resultaten.

1

Sinds de decentralisatie van alle zorg voor jeugd naar gemeenten hanteert het CBS het begrip jeugdzorg als
verzamelnaam voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. De term jeugdhulp omvat alle vormen
van hulp en ondersteuning (lvb, opvoedvragen, opvoedhulp, jeugd-lvb en jeugd-ggz) variërend van licht
ambulant (vaak vanuit een wijkteam, waaronder mogelijk ook gewone opvoedvragen) tot en met intensieve,
zeer gespecialiseerde zorg in een al dan niet gesloten setting (jeugdzorgplus). Bron: NJI.nl
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1 Profiel van de organisatie
1.1. Ons werk
Stichting Cedin is een maatschappelijke organisatie. Zij richt zich op ondersteuning van scholen die
hun kwaliteit willen verbeteren en op kinderen en jongeren met wie het op school niet vanzelf gaat.
Cedin is voortgekomen uit de schoolbegeleiding, zoals die tientallen jaren geleden, gefinancierd door
rijks- en gemeentelijke overheden ontstond. In de kern bestaat de dienstverlening nog steeds uit het
adviseren en met raad en daad ondersteunen van schoolbesturen, directeuren en leerkrachten bij
het realiseren van het best mogelijke onderwijs. Daarbij gaat het om een breed palet aan diensten op
het terrein van schoolontwikkeling, variërend van het adviseren bij een scholenfusie,
teambegeleiding in het werken met combinatiegroepen, coaching van een leerkracht, het
ontwikkelen van een digitale monitoring, enz.
Daarnaast ondersteunt Cedin, als voormalige schoolbegeleidingsdienst ook al decennialang, kinderen
en jongeren met wie het op school ‘niet vanzelf’ gaat. Cedin biedt hun en de betrokken leerkrachten
of schoolteams praktische en effectieve hulp waarbij steeds vaker de wereld van school en thuis
worden verbonden.
In die verbinding is het onderwijs de opdrachtgever voor de diensten aan de leerling en de school.
De diensten aan het kind (en zijn gezin) worden sinds 2015 geleverd vanuit de jeugdhulp in opdracht
van gemeenten. Net als in eerdere jaren is met name in deze dienstverlening een sterke groei te zien.
In vele opzichten, van omzetontwikkeling tot personeelsopbouw, weerspiegelt zich hierin de
strategische keus te werken in de driehoek.
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1.2. Identificatiegegevens

Naam verslag leggende rechtspersoon

Stichting Cedin

Publieksnaam

Cedin

Adres

Lavendelheide 21

Postcode

9202 PD

Plaats

Drachten

Telefoonnummer

088 0 200 300

Identificatienummer Kamer van Koophandel

01106293

E-mailadres

info@cedin.nl

Internetpagina/website

www.cedin.nl

Rechtsvorm

Stichting met dochtervennootschappen en
een kleindochtervennootschap
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1.3.Structuur van de organisatie en verantwoording
Stichting Cedin houdt een aantal rechtspersonen onder zich:
•
•
•

Cedin Holding BV; 100 % dochter van Stichting Cedin
Cedin Vastgoed BV; 100% dochter van Stichting Cedin
Cedin BV; 100 % dochter van Cedin Holding BV

Stichting Cedin vormt een personele unie met de Stichting Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen
Noord. Het werk van deze stichting wordt bekostigd door OCW.
Van de genoemde rechtspersonen verleent Cedin BV (ambulante) geestelijke gezondheidszorg en
jeugdhulp. Meer specifiek gaat het in 2021 om diensten van specialistische GGZ (waaronder
dyslexiezorg) tot opvoedondersteuning.
De organisatie verantwoordt zich met een geconsolideerde jaarrekening op Stichtingsniveau. De
jaarrekening is opgemaakt conform RJ 630.
Vanwege de jeugdhulpactiviteiten wordt door Cedin BV eveneens verantwoording afgelegd via
Jaarverantwoordingzorg.nl. De jaarstukken op Stichtingsniveau worden op dit portaal als bijlage
toegevoegd.
Figuur 1: Juridische structuur Stichting Cedin 2021

2 Kernprestaties
Cedin staat scholen en jongeren bij met raad en daad. Cedin werkt in en vanuit de driehoek Kind –
School – Gezin. Cedin ondersteunt scholen die hun kwaliteit willen verbeteren en kinderen en
jongeren met wie het op school niet vanzelf gaat. Vaak hebben deze jongeren er baat bij als ook de
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thuissituatie wordt versterkt. Doelgroepen zijn dus kinderen en jongeren, educatieve professionals
en ouders/verzorgers.
De dienstverlening omvat een aantal hoofdgroepen:
• onderwijsadvies ;
• leerlingenzorg;
• jeugdhulp, waaronder dyslexiezorg;
• een uitgeverij.
Het werkgebied is historisch gezien Noord-Nederland: Friesland, Groningen en Drenthe. In
toenemende mate worden opdrachten uitgevoerd in andere delen van het land. De uitgeverij heeft
zijn klantengroep in het Nederlands taalgebied. Digitale producten en dienstverlening kennen geen
andere grenzen dan die van het Nederlands taalgebied.
De belangrijkste klantgroepen zijn onderwijsinstellingen in het primair en voortgezet onderwijs,
overheden, waaronder de provincie Fryslân en gemeenten in Friesland, Groningen en Drenthe.
Formatie
Om aan de vragen van de scholen, ouders, kinderen en jongeren te voldoen, zetten
onderwijskundigen, psychiaters, psychologen, orthopedagogen, pedagogen, systeem therapeuten,
activiteitenbegeleiders, maatschappelijk werkers, logopedisten, consulenten zieke leerlingen, het
paramedisch en verpleegkundig team en de ondersteunende diensten zich dagelijks in. In totaal gaat
het om ca. 187 personen (gemiddeld op jaarbasis), die met een gezamenlijke formatie van ca. 122 fte
het werk doen en de omzet realiseren.
Omzet en resultaat
Het totaal van de bedrijfsopbrengsten in 2021 is € 12.936.847; het resultaat € 759.230 na
belastingen.
Projecten
Op jaarbasis werden er 1078 projecten (afzonderlijke opdrachten) uitgevoerd (2020: 847).
Cliënten Jeugdhulp
In 2021 waren er voor jeugdhulp 2169 cliënten in behandeling (2020: 1826).

Dit jaarverslag verantwoordt de prestaties geconsolideerd voor Stichting Cedin en haar (klein-)
dochtervennootschappen.
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In de onderstaande grafieken worden een aantal kerngegevens van Cedin gevisualiseerd.
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3 Maatschappelijk ondernemen
In een bredere context is binnen de organisatie bewustzijn van duurzaam ondernemerschap goed
aanwezig. We noemen enkele voorbeelden van keuzes die mede uit dit bewustzijn voortkomen.
In de eerste plaats ligt in de aard van de onderneming, een stichting actief in onderwijsondersteuning
en jeugdhulp, al het doel besloten een maatschappelijke bijdrage te leveren. Cedin levert diensten en
producten tegen tarieven die redelijk zijn, omdat we genoegen nemen met een maatschappelijk
aanvaardbaar rendement en niet gericht zijn op winstmaximalisatie.
Wij zijn gehuisvest in het Adverium te Drachten. Een architectonisch opmerkelijk complex, waarbij
duurzaamheidsprincipes in vele aspecten tot uiting komen. Dit is terug te vinden in materiaalgebruik,
benutten van actieve en passieve zonne-energie. Ook in gebruik en beheer maken we waar de
gelegenheid zich voordoet vanuit milieuoogpunt duurzame keuzes. Zo zijn bijvoorbeeld de
roltrappen die in het gebouw aanwezig waren vervangen door gewone trappen en wordt er actief
gestuurd op het gaandeweg terugdringen van energiegebruik.
Als erkend leerbedrijf bieden wij jaarlijks studenten van verschillende opleidingsrichtingen een
stageplaats aan. Naast het leer- en ervaringsaspect van de stage komt het ook voor dat we de
stagiaire in aansluiting op de opleiding een reguliere baan aanbieden. Met name voor onze
zorgactiviteiten werken we samen met jong talent dat pas afgestudeerd is. Ieder jaar stellen we
medewerkers aan in een voor hen eerste baan en ieder jaar stromen medewerkers uit naar een
andere werkkring. Hoewel deze mobiliteit niet altijd gelegen komt, zien we die als gezond voor
individu en samenleving. Op deze manier dragen we actief en bewust bij aan het creëren van kansen
op de arbeidsmarkt.
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4 Bestuur, toezicht en medezeggenschap
4.1 Governance
Stichting Cedin kent een Raad van Bestuur en een Raad van Commissarissen. Bestuur en toezicht
richten zich naar de hedendaagse normen voor ‘good governance’. De Raad van Commissarissen
volgt daarbij de code van de NVTZ. De aard van de verschillende activiteiten: onderwijsadvisering,
leerlingenzorg, dyslexiezorg, jeugdhulp en het uitbrengen van onderwijsondersteunende publicaties
en materialen, alle uitgevoerd als private organisatie in het publieke domein, maakt dat er geen
sprake is van een specifieke brancheclassificatie.

4.2 Raad van Bestuur
Algemeen
Stichting Cedin kent een één hoofdige Raad van Bestuur2 die wordt gevormd door dhr. H. Wilbers.
In zijn hoedanigheid van bestuurder van Stichting Cedin vertegenwoordigt hij tevens het bestuur van
elk van de (klein-) dochtervennootschappen, die Stichting Cedin volledig houdt.
De bestuurder is qualitate qua tevens bestuurder van de Stichting Onderwijsondersteuning Zieke
Leerlingen Noord (waarmee Stichting Cedin een personele unie vormt) en bestuurslid van de
Stichting Vonkt.
Taak, beoordeling en beloning
De Bestuurder heeft conform de statuten de dagelijkse leiding gevoerd en zorg gedragen voor
inhoudelijke, bestuurlijke, juridische, organisatorische en financiële borging van de activiteiten van
Cedin.
Over het gevoerde beleid is verantwoording afgelegd aan de Raad van Commissarissen.
De Raad van Commissarissen beoordeelt het functioneren van de bestuurder en stelt de beloning en
overige arbeidsvoorwaarden vast.
Nevenfuncties
De bestuurder had in 2021 onderstaande nevenfuncties:
•
•
•

Voorzitter Bestuur Vereniging CVO Noord Fryslân
Voorzitter Raad van Toezicht SKO Flevoland/Veluwe
Voorzitter Raad van Commissarissen Kids First

De nevenfuncties zijn verenigbaar met het bestuur van Stichting Cedin. Zij worden gehouden met
toestemming van de Raad van Commissarissen. Van belangenverstrengeling of de dreiging daarvan is
in het verslagjaar geen sprake geweest.

2

Hierna: Bestuurder
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4.3 Raad van Commissarissen
Taak
De taak van de Raad van Commissarissen is toezicht te houden op het beleid en het functioneren van
de Bestuurder en op de algemene gang van zaken in de Stichting en haar (klein-)
dochtervennootschappen. Daarnaast beoordeelt de Raad van Commissarissen verzoeken tot
goedkeuring van voorgenomen besluiten van de Bestuurder, zoals de vaststelling van de begroting,
de jaarstukken, het aangaan of verbreken van duurzame samenwerkingen, nemen van
deelnemingen, het doen van grote investeringen en andere, statutair bepaalde onderwerpen. Ook
geeft de Raad van Commissarissen gevraagd of ongevraagd advies.
Samenstelling
De Raad bestond in 2021 uit de volgende commissarissen:
•
•
•
•
•
•
•

Dhr. H. Kox MA MBA
Mevr. drs. M.P. Visser RA
Dhr. drs. B. Derksen
Mevr. drs. S.T. Snijder
Mevr. drs. J.IJ. Westera
Dhr. B. Plandsoen
Dhr. S. Renkema

voorzitter vanaf 12 januari 2017 tot 1 juli 2021
lid vanaf 12 januari 2017, herbenoemd per 2021
lid vanaf 1 maart 2020 tot 1 maart 2021
lid vanaf 1 maart 2020
lid vanaf 1 maart 2020; voorzitter vanaf 1 juli 2021
lid vanaf 1 juli 2021
lid vanaf 1 juli 2021

Overleg
In het verslagjaar voerde de Raad van Commissarissen regelmatig overleg, zowel in vergadering op
locatie als digitaal (via Teams) en zowel in aanwezigheid van de bestuurder als onderling. De
auditcommissie kwam viermaal bijeen en de remuneratiecommissie kwam driemaal bijeen en had
daarnaast een gesprek met de OR en het jaargesprek met de bestuurder.
De wisseling van voorzitter en de werving van een tweetal nieuwe leden, kostte de nodige tijd. In het
verslagjaar is met de bestuurder onder andere gesproken over de strategische visie op de langere
termijn, marktbewerking, krapte op de arbeidsmarkt en uitbreiding van het management.
Naast het hiervoor genoemde kregen ook de reguliere onderwerpen als jaarstukken, begroting,
kwartaalrapportages, risicoanalyse en andere zaken aandacht.
Buiten de vergaderingen was er regelmatig contact tussen de voorzitter van de Raad van
Commissarissen en de bestuurder.
Vergoeding
De leden van de Raad van Commissarissen ontvingen een vergoeding voor hun werkzaamheden in
2021, gebaseerd op de door de Raad vastgestelde jaarbedragen: € 7.500, - voor het voorzitterschap
en € 5.000, - voor het lidmaatschap.
Nevenfuncties
De heer H. Kox MA MBA
• lid Raad van Toezicht Alfacollege Groningen
De heer drs. B. Derksen
• Penningmeester Noordelijke Online Ondernemers (NOO)
• Lid Raad van Toezicht Forum Groningen
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•

Lid investeringscommissie van de Investerings- en ontwikkelingsmaatschappij voor NoordNederland (NOM)

De heer B. Plandsoen:
• Lid RvC Woongroep Marenland
Mevrouw drs. S.T. Snijder:
• geen nevenfuncties
De heer S. Renkema:
• geen nevenfuncties
Mevrouw drs. M.P. Visser RA
• lid RvC Team050
Mevrouw drs. J. IJ. Westera
• Voorzitter Raad van Toezicht Kids2B Kinderopvang

4.4 Ondernemingsraad
Cedin kent een ondernemingsraad. Deze raad wordt door en uit de medewerkers gekozen en voert
haar taken uit overeenkomstig de Wet op de Ondernemingsraden.
In 2021 werd periodiek overleg gevoerd met de bestuurder over de algemene gang van zaken en
over specifieke onderwerpen als arbeidsvoorwaarden, het personeelsbeleid, de begroting en de
beleidsplannen zoals weergegeven in de strategiekaart, de jaarstukken 2020, enz.

4.5 Cliëntenraad
Vanwege de activiteiten in de Jeugdhulp kent Cedin een cliëntenraad. Leden van de raad zijn
personen die gelet op hun werk en of ervaring goed in staat zijn de belangen van de jeugdige cliënten
van Cedin te vertegenwoordigen
De raad is in 2019 ingesteld en kent reglementair drie tot vijf leden. In het verslagjaar kende de raad
vier leden.
De raad kwam in 2021 driemaal bijeen. Behalve aan het uitwisselen van informatie over de algemene
gang van zaken, jaarstukken, begroting, etc. besteedde de raad meer in het bijzonder tijd aan enkele
thema’s: kwaliteitszorg, de leerervaringen uit de Coronacrisis en in het bieden van GGZ-diensten aan
volwassenen binnen de driehoek Kind – School – Gezin en dyslexiezorg.
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5 Beleid, inspanningen en prestaties
5.1 Kwaliteit
5.1.1 Kwaliteitszorg
Cedin werkt stelselmatig aan het op peil houden en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van
haar dienstverlening. Dat doet de organisatie dagelijks door te werken volgens het bepaalde in het
kwaliteitszorgsysteem van de organisatie. Uiteraard hanteren de professionals afhankelijk van het
werk dat zij doen, de kwaliteitsnormen die gelden vanuit externe normen, bijvoorbeeld die van het
NIP of de NVO.
Daarnaast onderwerpt Cedin zich aan externe toetsingen door erkende, certificerende organisaties.
Dat zijn de volgende.

Cedin is Cedeo gecertificeerd. De erkenning wordt om de 2 jaar
verleend op basis van regelmatig klanttevredenheidsonderzoek onder onze klanten. Het onderzoek
in 2021 heeft de erkenning voor de komende twee jaar bevestigd.

Certiked
Cedin heeft haar processen zodanig ingericht dat de organisatie functioneert conform de norm ISO
9001:2015.
Ook in 2021 wees de namens Certiked (gespecialiseerd in kwaliteitsborging bij kennisintensieve
bedrijven) uitgevoerde audit uit, dat Cedin haar kwaliteitsmanagement uitstekend op orde heeft en
in de praktijk aan de ISO-norm voldoet.
Cedin heeft ervoor gekozen het model waarmee Certiked werkt ook te gebruiken als basis voor de
jaarlijkse strategiekaart (in combinatie met de begroting), de halfjaarlijkse beoordeling daarvan, en
eveneens voor de halfjaarlijkse management review.

Het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie is een onafhankelijk
instituut dat ernaar streeft dat ieder kind met lees- en spellingsproblemen op een uniforme en
kwalitatief goede manier gediagnosticeerd en behandeld wordt door een team van gespecialiseerde
behandelaren. Om de kwaliteit van de dyslexiezorg voor ieder kind te waarborgen dienen deze
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behandelaars gecertificeerd te zijn door het Kwaliteitsinstituut Dyslexie. Cedin is in bezit van dit
keurmerk.
5.1.2 Klachten
Indien een cliënt of een opdrachtgever een (formele) klacht heeft, dan kan deze de klacht melden
volgens de klachtenprocedure die Cedin kent. Klachten worden vastgelegd in een klachtenregister.
In alle gevallen worden klachten besproken door het Managementteam, dat in elk van zijn
vergaderingen de vraag aan de orde stelt of er klachten zijn gemeld. Klachten worden zo snel en
goed als mogelijk in overleg met de klager afgedaan. In de praktijk komt het zelden tot melding via
de formele klachtenprocedure. Als cliënten of opdrachtgevers ergens ontevreden over zijn, wordt dit
veelal in direct contact met een medewerker van Cedin aangekaart. In goed overleg wordt
beoordeeld en afgesproken wat er nodig is om het ongenoegen weg te nemen. Vrijwel altijd weten
betrokkenen met elkaar tot goede afspraken te komen en is er geen reden voor een formele klacht.
In 2021 werden geen formele klachten gemeld.
5.1.3 Calamiteiten
Als jeugdhulpaanbieder moet Cedin calamiteiten onverwijld melden bij de Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd. Een calamiteit is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die
betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van of een ernstig schadelijk gevolg
voor een cliënt heeft geleid. In 2021 hebben zich in de organisatie geen calamiteiten voorgedaan.
Alle informatie over klachten, de procedures en de regelingen is opgenomen op de website van
Cedin.

5.1.4 Personeelsbeleid
Groei personeelsbestand
In 2021 heeft Cedin in totaal 41 nieuwe medewerkers aangenomen. Op een personeelsbestand van
ongeveer 185 personen is dat een aanzienlijk aantal. We hebben in 2021 veel aandacht besteed aan
het werven van collega’s. Ter ondersteuning van dit proces hebben we veel energie gestoken in
andere vormen van werving en in onze arbeidsmarktcommunicatie. Zo hebben we het onderdeel
‘werken bij’ op de website verbeterd, hebben we de opzet van de personeelsadvertenties vernieuwd
en zijn kanalen waarlangs we werven verbreed.
Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt zijn we er redelijk goed in geslaagd nieuw personeel te
werven. Toch merken we dat vacatures langer open staan dan we gewend waren, waardoor we niet
altijd op tijd kunnen voorzien in de personeelsbehoefte. Hierdoor duurt het langer voordat we
cliënten in de zorg kunnen helpen en bij onderwijsadvies vindt de uitvoering van de projecten later in
tijd plaats.
Ten opzichte van voorgaande jaren hebben we in 2021 meer nieuwe collega’s aangenomen
waardoor het totale personeelsbestand is gegroeid en de formatie met 6 fte (1 fte is 36 uur) is
toegenomen. Daarnaast hebben we de benodigde groei kunnen realiseren met eigen mensen die we
een uitbreiding van hun contractomvang hebben geboden.
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We zien dat het aantal collega’s dat Cedin verlaat ten opzichte van voorgaande jaren een dalende
trend laat zien. Dat is een goede ontwikkeling omdat het een teken is dat we de medewerkers beter
aan Cedin weten te binden. Voor het binden en boeien van medewerkers bieden we de collega’s veel
ruimte en mogelijkheden zich te professionaliseren en daarnaast hebben we de arbeidsvoorwaarden
met een structurele loonstijging per 1 januari 2021 en een verbeterde pensioenvoorziening
verbeterd. Tot slot is de uitstroom van pas afgestudeerde basis psychologen/orthopedagogen in
2021 aanzienlijk teruggedrongen doordat we deze groep bij Cedin een loopbaanperspectief kunnen
bieden dat goed aansluit bij hun behoefte en ambitie.
Ondanks de lastig te vervullen vacatures voor praktijkhouder, zijn we er in Drenthe in geslaagd om
praktijkhouders te vinden voor onze nieuwe zorgpraktijk in Assen en in de bestaande praktijk in
Emmen.
Professionalisering
Cedin hecht veel waarde aan de professionalisering van haar medewerkers. Op jaarbasis wordt
daarom behoorlijk in de (persoonlijke en professionele) ontwikkeling geïnvesteerd. Uit de
onderstaande tabel blijkt dat ca. 16% van de totale loonsom aan professionalisering wordt besteed.
Ten opzichte van 2020 is dat een stijging van 0,6%. De uitgaven voor professionalisering bestaan uit
out-of-pocket kosten (14%) en productieverlies (86%). Ten opzichte van 2020 zien we dat er in
verhouding meer tijd toegekend is aan professionalisering.
Opleidingskosten
16%

Salariskosten

Opleidingskosten

In de praktijk
In het kader van de SKJ of BIG registratie zijn we net als in de voorgaande jaren doorgegaan met het
organiseren van supervisie voor de orthopedagogen en psychologen. Daarnaast hebben we de
collega’s die werkzaam zijn in de zorg ruim de gelegenheid geboden voor het volgen van
geaccrediteerde scholingen en intervisiebijeenkomsten. In 2021 hebben collega’s voor de
medewerkers in de zorg een aantal vakinhoudelijke scholingen ontwikkeld. Deze hebben we ter
accreditatie voorgelegd aan het NVO, NIP en SKJ. De scholingen zijn door deze instanties erkend
waardoor de collega’s na het volgen ervan punten voor hun herregistratie kunnen krijgen. Dat is
goed nieuws omdat het bijdraagt aan de deskundigheidsbevordering en het de mogelijkheid biedt de
inhoud bedrijfsspecifiek te maken. Het betreft de onderstaande drie scholingen:
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▪
▪
▪

Dyscalculie
Systeem gericht werken
Handelingsgerichte diagnostiek.

Om de “wij-kennis” binnen het bedrijf te vergroten, hebben we voor de pedagogen/ambulant
begeleiders een intern scholingsprogramma ontwikkeld. Het programma hebben we zo
samengesteld dat het aansluit bij de hulpvragen waarmee cliënten bij Cedin terecht komen. Door het
volgen van het programma worden de pedagogen/ambulant begeleiders inhoudelijk en methodisch
toegerust op hun specifieke vakgebied. Ook bevordert het programma de samenhang tussen de
vakgebieden.
Ten opzichte 2020 is het aantal lesbezoeken in Goodhabitz gedaald tot 761. Hierin speelt mee dat er
een verzadiging is van het online werken als gevolg van de Corona. De populairste trainingen van
2021 waren:
- lastige gesprekken;
- doen waar je blij van wordt;
- tel tot 10.
In 2021 hebben we met de coach van Goodhabitz gesprekken gehad voor het ontwikkelen van een
aantal leerlijnen die aansluiten bij de ontwikkeling van het bedrijf. Zo is er een leerlijn gemaakt
gericht op werkgeluk en op online digitaal werken.

Arbeidsomstandigheden en verzuim
Ten opzichte van 2020 is het verzuim in 2021 met ongeveer 0,7% gedaald. In 2021 bedroeg het
verzuim bij Cedin gemiddeld 1,6%. Het verzuim is daarmee 3,5 punten lager dan het gemiddelde
ziekteverzuim in Nederland. Cedin heeft 187 medewerkers in dienst. Het verzuim vergelijken we
daarom ook met wat gebruikelijk is voor een onderneming tot 250 medewerkers. Het landelijk
gemiddelde verzuim bij deze ondernemingen is 4,7%. Met een verzuim van 1,6%, heeft Cedin een
zeer goede score.
De positieve cijfers van Cedin zijn een indicatie dat collega’s ondanks de relatieve grote
bedrijfsomvang zeer betrokken en loyaal zijn naar het bedrijf en haar cliënten. Zowel de collectieve
activiteiten die Cedin voor medewerkers organiseert als de kleinschalige omvang van de teams
dragen hieraan bij.
De verzuimfrequentie is met 0,86 bij Cedin netjes en net iets lager dan in 2020. Het aantal nulverzuimers bedroeg in 2021 45% en is daarmee vergeleken met het jaar daarvoor iets gestegen.
Het verzuim bij Cedin kenmerkt zich als langdurig en niet-frequent (gedrag). Het langdurige verzuim
is bij Cedin het hoogst. In 2021 is het percentage langdurige verzuim ten opzichte van het jaar
daarvoor gestegen maar nog aanmerkelijk lager dan in 2019. Over het algemeen slagen we er goed in
medewerkers ondanks hun klachten/beperkingen te betrekken bij het werk.
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Verzuim
5,8
5,1
4,8

4,6

3,9

2,4
2
1,8

1,8

1,7
1,32

1

1,04
0,67

0,42
EERTSE KWARTAAL

TWEEDE KWARTAAL
ZVP 2019

DERDE KWARTAAL

ZVP 2020

ZVP 2021

VIERDE KWARTAAL
ZMF

Het ZVP (ziekteverzuimpercentage) is het gemiddeld aantal dagen dat een medewerker ziek is.
ZMF (Ziekteverzuimfrequentie) is het gemiddeld aantal keren dat een medewerkers zich ziekmeldt.

Verdeling verzuimoorzaken
Van het gemiddelde verzuim van 1,6 is 26% kort-, 26% midden langdurend en 48% langdurig. Van
55% van de verzuimgevallen is de diagnose onbekend. Dat de diagnose niet bekend is, komt doordat
de duur van het verzuim te kort is voor een consult bij de bedrijfsarts. Ongeveer 20% van de
medewerkers verzuimt vanwege psychische klachten. Een ander deel van de medewerkers verzuimt
als gevolg van klachten aan het ‘handelings- en bewegingsapparaat’ (5%), zoals rugklachten en RSIachtige verschijnselen als gevolg van overbelasting van nek, schouders en armen. Tot slot behoort
20% van het verzuim tot de categorie ‘restklachten’.
De verzuimbegeleiding is zowel vanuit de werknemer als de werkgever sterk proactief. Daar waar het
verantwoord was en de gezondheid het toeliet, zijn de werkzaamheden (gedeeltelijk) hervat. In alle
gevallen gebeurt dat in goed overleg tussen medewerker en leidinggevende.

Bedrijfshulpverlening
De bedrijfshulpverleners (BHV’ers) zijn medewerkers die bij een ongeval of calamiteit direct ter
plaatse kunnen zijn om in die belangrijke eerste minuten snel tot actie over te gaan.
Met uitzondering van de valse brandmeldingen is de BHV in 2021 op het plakken van een pleister na
niet actief geweest.
Vanwege de Covid-19 hebben de BHV’ers in 2021 niet deel kunnen nemen aan de herhalingscursus.
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Werkkostenregeling
De Werkkostenregeling is een fiscale regeling waarin beschreven is op welke wijze bedrijven in fiscale
zin met vergoedingen en verstrekkingen dienen om te gaan. Binnen de vrije ruimte van de
Werkkostenregeling is het voor werkgevers mogelijk om op een fiscaal aantrekkelijk manier
secundaire arbeidsvoorwaarden aan te bieden.
Door de Covid-19 kon in 2021 het geplande bedrijfsuitje met alle medewerkers niet doorgaan. Wel
hebben we alle teams gefaciliteerd zodat zij in een kleiner verband met elkaar iets leuks konden
doen. De teams hebben daar op creatieve manier invulling aan gegeven. De andere medewerkersbijeenkomsten zoals de ‘startdag’ kon gelukkig wel fysiek plaatsvinden. Het thema van de
startbijeenkomst was dit jaar werkgeluk. We hebben als gastspreker Arjan Banach uitgenodigd om
ons te inspireren over werkgeluk. Daarnaast was er tijdens de start bijeenkomst gelegenheid om met
elkaar informeel te socialiseren. Door een opleving van Covid kon de jaarafsluiting helaas niet fysiek
plaatsvinden. Met een online ganzenbord hebben we onder begeleiding van de kerstman en zijn
engel een mooi onlinebijeenkomst gehad. Zes teams streden voor de overwinningen van het spel,
maar de mooiste winst was het gezellige en sportieve online samenzijn.
Als waardering voor de inzet in wederom een ongewoon jaar hebben we in 2021 de collega’s nu en
dan met attenties verrast. Het beschikbare bedrag van de vrije ruimte hebben we verruimd.
Vanwege de Covid-19 hebben we de besteding van die middelen verbreed, zodat we collega’s met
het budget konden ondersteunen bij het inrichten van een thuis werkplek. Deze regeling is o.m.
gebruikt voor de aanschaf van zaken als een fiets, mobiele telefoon, laptop/tablet, bureau en
bureaustoel.
Salarisverhoging & resultaatdeling
Met ingang van 1 januari 2021 hebben we een algemene salarisverhoging doorgevoerd en daarnaast
ontvingen de collega’s in december een eindejaarsuitkering als waardering voor hun bijdrage aan het
resultaat van onze organisatie.
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5.2 Financieel beleid
5.2.1 Hoofdlijnen financieel beleid
Doelstelling
Stichting Cedin (en haar rechtsvoorgangers) zijn opgericht vanuit een maatschappelijke doelstelling
die in de statuten, laatst gewijzigd met ingang van 1 januari 2021, als volgt wordt omschreven:
“Het doel van de stichting is het ondersteunen van jongeren, opvoeders en professionals die met hen
werken in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling, alsmede al hetgeen daarmee verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin, zulks onmiddellijk of middellijk
en mitsdien zelfstandig dan wel in samenwerking met één of meer anderen, waaronder mede
begrepen de met haar in een groep verbonden rechtspersonen.
In alledaagse woorden richt de organisatie zich erop scholen van dienst te zijn die hun kwaliteit
willen verbeteren en kinderen, jongeren te helpen met wie het in de ontwikkeling niet goed gaat.
Na de stelselwijziging in de jaren 2006 en 2007, waarin Stichting Cedin zich van een (grotendeels)
door de overheid gefinancierde (publieke) organisatie moest omvormen tot een privaat
gefinancierde organisatie, heeft de Stichting om diverse redenen een aantal dochterondernemingen
opgericht, zulks binnen de kaders van lid 2 van het hiervoor aangehaalde statutaire artikel. De tekst
daarvan luidt:
“De stichting is bevoegd deel te nemen in, zich financieel te interesseren bij-, en het bestuur of
toezicht uit te oefenen over andere ondernemingen of rechtspersonen, zulks onmiddellijk of
middellijk en mitsdien zelfstandig dan wel in samenwerking met één of meer andere rechtspersonen,
organisaties of ondernemingen.” (Artikel 2: Doel, lid 2).
Per 01-01-2021 zijn een aantal eerder opgerichte vennootschappen door fusie tot Cedin BV
opgeheven.
Eerder in deze jaarstukken zijn de onder Stichting Cedin vallende rechtspersonen genoemd
(paragraaf 1.3).
Resultaat
Stichting Cedin streeft naar een positief resultaat met als doel de continuïteit van de onderneming en
haar activiteiten ten behoeve van de samenleving.
Risico’s
Als organisatie loopt Cedin altijd risico’s. Een deel daarvan wordt gemitigeerd door
beheersingsmaatregelen, in concreto veelal een zodanige inrichting van processen dat risico’s
worden voorkomen, onder meer door functiescheiding en ingebouwde controles.
Daarnaast zijn er risico’s die geaccepteerd en afgedekt worden. Jaarlijks maakt de organisatie voor
deze risico’s een risico-inventarisatie. Dat is ook gebeurd in 2021. Op de terreinen: omgeving,
organisatie, financieel, beheersing, juridisch, personeel, ICT en inhoudelijk zijn in totaal 57 risico’s
geïdentificeerd.
Van de 57 geïdentificeerde risico’s hebben 45 een financiële impact, die binnen 1 jaar effect kan
hebben op de exploitatie. Voor deze risico’s is ook een netto-impact bepaald. Die toont de geschatte
financiële impact ná maatregelen bij optreden van het risico. De totale impact van deze risico’s vormt
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de basis voor de bepaling van de (minimale) weerstandscapaciteit. Op grond van deze analyse is de
benodigde weerstandscapaciteit bepaald op: € 1.213.000. Daar tegenover kan Cedin uit eigen
middelen voldoende buffervermogen stellen.
De overige 12 risico’s vormen niet-acute risico’s, al kan de impact (zeer) groot zijn. Op deze risico’s
zullen altijd maatregelen worden genomen. De netto-impact kan pas worden bepaald als er zicht is
op die maatregelen en het daarvan verwachte effect.
Op grond van de indeling in klassen kunnen de risico’s geplaatst worden in een risicokaart. De
nummers in de risicokaart corresponderen met de aantallen risico’s die zich in de desbetreffende
klasse van de risicokaart bevinden.
De risicokaart 2021 van Cedin ziet er als volgt uit:

RISICOKAART CEDIN
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Netto impact
Klasse 1Bruto
x> € impact
1.000.000

•
•
•

5

Klasse 1 x> € 1.000.000

4

X € 500.000 - € 1.000.000

3

X € 100.000 - € 500.000

2

X € 10.000 - € 100.000

1

x < 10.000

0

x geen financiële impact

1
3
12
2

3

7

9

9
12

Een risico dat in het groene gebied zit, vormt geen direct gevaar voor de continuïteit van de
organisatie.
Een risico dat een score heeft die in het oranje gebied zit, vraagt om aandacht.
Een risico dat een score heeft die in het rode gebied zit, vereist permanente aandacht om te
voorkomen dat de continuïteit van de organisatie wordt bedreigd. Die dreiging kan acuut of niet
acuut maar in alle gevallen is de impact zo groot dat handelen noodzakelijk is.

De risicokaart biedt informatie over de mate en urgentie van aandacht die beheersing van risico’s
van het management vraagt.
Tot slot is er een groep risico’s die het best afgedekt kunnen worden door verzekeringen. Cedin heeft
zich verzekerd tegen aansprakelijkheidsrisico’s. Er zijn polissen voor: bestuurdersaansprakelijkheid,
beroepsaansprakelijkheidsverzekering en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
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Renterisico’s
Ter financiering van de aankoop van het pand aan de Lavendelheide 21 te Drachten is er een
hypotheek aangegaan bij de Friesland Bank op 9 april 2008, hetgeen ook als zekerheid is verstrekt.
Op 3 januari 2014 is de lening onder dezelfde condities overgenomen door de Rabobank. De looptijd
bedraagt 27 jaar, tot 1 juni 2035. Het intrestpercentage is per 1 december 2018 verlaagd van 3,25%
naar 2,45% (4 jaar vast). Vanaf december 2014 wordt er maandelijks € 10.833 afgelost.
Financiële instrumenten
Er zijn geen financiële instrumenten aanwezig ter afdekking van rente-, koers- en valutarisico’s.

5.2.2 Financiële positie
Het jaar 2021 is afgesloten met een resultaat na belastingen van € 759.230 (2020 € 2.076.203).
De omzet is in 2021 toegenomen van € 11.035.797 in 2020 naar € 12.936.847 in 2021. Deze stijging
komt met name door een toename van de jeugdhulp-activiteiten en omzetgroei in Uitgeverij
Eduforce. De omzet van de uitgeverij nam sterk toe tot € 1.656.100 (2020: € 1.044.412).
Ultimo 2021 bedroeg het saldo liquide middelen € 3.324.808 (2020: € 1.829.005).
Voor een analyse van de financiële positie van de bedrijvengroep volgt hieronder een aantal
belangrijke kengetallen. Opgemerkt dient te worden dat de omvang van balansposten in de loop van
een jaar kan fluctueren en dat de waarde per balansdatum aanmerkelijk kan afwijken van een
willekeurige andere in het verslagjaar gekozen datum. Kengetallen kunnen hierdoor zijn beïnvloed.
Onderstaand volgt een samenvatting van de balans per 31 december 2021 met de overeenkomstige
cijfers per 31 december 2020:
31-12-2021
31-12-2020
 in %
Activa
€
€
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vaste activa

56.422
4.454.020
0
4.510.442

84.885
4.318.135
0
4.403.020

-34%
3%
0%
2%

Voorraden
Onderhanden projecten
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen
Vlottende activa

215.618
547.399
637.508
3.324.808
4.725.333

175.107
1.479.066
572.660
1.829.005
4.055.838

23%
-63%
11%
82%
17%

Totaal activa

9.235.775

8.458.858

9%

5.752.739
67.137
1.354.197

4.993.509
57.723
1.744.193

15%
16%
-22%

Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
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Kortlopende schulden

2.061.702

1.663.433

24%

Totaal passiva

9.235.775

8.458.858

9%

Werkkapitaal
Op basis van de voorgaande balans kan een opstelling worden gegeven van het werkkapitaal. Onder
werkkapitaal wordt verstaan het geheel van vlottende activa verminderd met de kortlopende
schulden. De omvang van het werkkapitaal geeft informatie over de liquiditeitspositie van de
onderneming.
31-12-2021

31-12-2020

 in %

Voorraden
Onderhanden projecten
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen
Vlottende activa

215.618
547.399
637.508
3.324.808
4.725.333

175.107
1.479.066
572.660
1.829.005
4.055.838

23%
-63%
11%
82%
17%

Af: Kortlopende schulden
Werkkapitaal

2.061.702
2.663.631

1.663.433
2.392.405

24%
11%

Het werkkapitaal is verbeterd ten opzichte van 2020 door m.n. een sterke toename van het saldo
liquide middelen. De kasstroom uit operationele activiteiten is € 2.270.172 positief. Zie hiervoor ook
het kasstroomoverzicht.

Solvabiliteit
Uit de solvabiliteit - de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen dan wel de
verhouding tussen het eigen vermogen en het totaalvermogen - blijkt het weerstandsvermogen van
een onderneming.
31-12-2021
Verhouding eigen vermogen / totaal vermogen
Verhouding eigen vermogen / vreemd vermogen

62%
165%

31-12-2020
59%
144%

Het positieve resultaat heeft de solvabiliteit verder verbeterd t.o.v. 2020.

Liquiditeit
Uit de liquiditeit, zijnde de verhouding tussen vlottende activa en de kortlopende schulden, blijkt in
hoeverre een onderneming aan haar financiële verplichtingen op korte termijn kan voldoen. Met
behulp van onderstaande kengetallen kan een inzicht worden verkregen in de liquiditeitspositie van
de onderneming.
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31-12-2021

31-12-2020

Quick ratio:
Verhouding vorderingen en liquide middelen / kortlopende
schulden

1,92

1,44

Current ratio:
Verhouding vlottende activa / kortlopende schulden

2,29

2,44

Rentabiliteit
De rentabiliteit van het vreemd vermogen geeft de kostenvoet aan van het in een onderneming
werkzaam vreemd vermogen. Met behulp van onderstaande kengetallen kan een inzicht worden
verkregen in de rentabiliteit van het vreemd vermogen in de onderneming.
31-12-2021
1,45%

Rentelasten / vreemd vermogen

31-12-2020
1,37%

De rentabiliteit van het eigen vermogen bestaat uit een rentevergoeding voor het gebruik van het
eigen vermogen en een vergoeding voor het nemen van risico’s (ondernemersrisico). Met behulp van
onderstaande kengetallen kan een inzicht worden verkregen in de rentabiliteit van het eigen
vermogen in de onderneming.
31-12-2021
13%

Resultaat na belastingen / eigen vermogen

31-12-2020
42%

5.2.3 Fiscale positie
De bedrijven binnen de groep deden tot en met 2009, voor zover van toepassing, individueel aangifte
voor de vennootschapsbelasting. Vanaf 1 januari 2010 vormt Cedin Holding BV (tot 01-01-2021 Qdelta BV) samen met Cedin BV (tot 01-01-2021 Cedin Zorg BV en per genoemde datum gefuseerd
met de zustervennootschappen Cedin BV, Cedin Flex BV en Adverium Congressen BV) een fiscale
eenheid voor de vennootschapsbelasting.

Fiscale eenheid
De fiscale eenheid heeft geen verrekenbare verliezen.

De fiscale positie van de fiscale eenheid is als volgt.
Fiscaal resultaat voor belastingen:
Cedin Holding BV
Cedin BV
Fiscaal resultaat fiscale eenheid

€
€
€

5.421
834.462
839.883
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Cedin Vastgoed BV
Cedin Vastgoed BV kwalificeert als fiscale belegging instelling en mag hierdoor gebruik maken van
het speciale tarief van 0% voor de vennootschapsbelasting.
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5.3 Vooruitblik 2022
Algemeen
De verwachtingen voor het jaar 2022 zijn positief. In het verslagjaar zijn diverse interne besluiten
voorbereid die in 2022 zullen bijdragen aan versterking van de organisatie en haar vermogen zich te
blijven ontwikkelen en goed te presteren. Daarbij gaat het onder meer het versterken van het
management.
Extern blijven er onzekerheden, onder meer door het Corona-virus en recent de oorlog in Oekraïne
en de effecten van sancties die daarmee verbonden zijn. Maar naast deze aan de activiteiten van
Cedin vreemde ontwikkelingen, is het beeld van de markt overwegend positief. Het onderwijs
beschikt over veel middelen en politiek is er veel aandacht voor het onderwijs. Voor de jeugdhulp
geldt eveneens dat er veel politieke aandacht is voor vragen rond de organisatie van onderdelen van
de jeugdhulp op gemeentelijk, regionaal of landelijk niveau, maar ook de erkenning dat de financiële
kaders moeten worden versterkt waar het gaat om (zeer) specialistische jeugdhulp.
De jeugdhulp (inclusief dyslexiezorg) is in 2021 goed doorgegroeid en voor het jaar 2022 wordt
verdere groei voorzien. De meeste praktijken bieden daarvoor ruimte en op grond van een breed
heersende wachtlijstproblematiek hoeft het aan de vraag niet te liggen. Cruciaal in het realiseren van
de begrotingsambities is het voorzien in de personele capaciteit. Met name voor de jeugdhulp wordt
het steeds lastiger medewerkers te vinden met de nodige ervaring.
Ook voor onderwijsadvies geldt, dat voor 2022 verdere groei wordt voorzien, zowel in de meer
traditionele dienstverlening als in diverse vormen van onlinedienstverlening. Op dit laatste wordt
geïnvesteerd door het inzetten van enkele nieuwe functionarissen: een contentontwikkelaar en een
data-conversie specialist.
In financiële draagt 2021 bij aan versterking van de liquiditeit en de continuïteit. Voor 2022 ligt er
een op gezonde groei gerichte begroting met een positief resultaat. Cedin gaat het jaar met
vertrouwen tegemoet.
Strategie
Ook in het jaar 2022 zullen de strategische keuzes die eerder zijn gemaakt, richting blijven geven aan
de ontwikkeling van de organisatie. Twee ontwikkelingen die binnen de strategie veel aandacht
zullen krijgen, zijn de volgende.
In onderwijsadvies zal het ontwikkelen van onlinedienstverlening extra aandacht krijgen. Zowel het
ontwikkelen van de diensten zelf, in beginsel met de huidige adviseurs, aangevuld met de
deskundigheid van een contentontwikkelaar, als gerichte marketing, versterkt met het gebruik van
data, moeten bijdragen aan een groeiend aandeel binnen de totale onderwijsdienstverlening.
Daarnaast zal ook in 2022 de personele capaciteit voor onderwijsadvies worden vergroot.
In de Jeugdhulp zal een begin worden gemaakt met het bieden van hulp aan volwassenen-in-dedriehoek. Dat betekent toetreding tot de volwassenen GGZ. Hierna, onder “Ontwikkeling Zorg” wordt
dit verder toegelicht.
Voor de gehele jeugdhulp geldt, dat met name het vermogen het vereiste personeel aan te trekken,
doorslaggevend zal zijn voor het realiseren van de doelstellingen.
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Inrichting organisatie
In 2021 is geconcludeerd dat de groei van de organisatie, jaar op jaar, vraagt dat het
managementteam wordt versterkt. Daarmee kan worden gewaarborgd dat de sturende en stuwende
kracht de komende jaren op peil is.
Kwantitatief wordt de versterking gerealiseerd door de huidige functie van de manager
dienstverlening, eerstverantwoordelijk voor onderwijsadvies en jeugdhulp, te splitsen in twee
functies: die van directeur onderwijsdienstverlening en die van directeur zorgdienstverlening. De
omvang van het MT neemt daardoor toe tot vijf personen. De nieuwe collega zal starten in mei 2022
en vanaf dan zal de herverdeling van taken plaatsvinden. Het MT, dat al sinds 2013 als eenheid
functioneert, zal ruim aandacht schenken aan het creëren van een nieuwe, functionele en collegiale
dynamiek in het team.
Naast de uitbreiding van het team is ook besloten het hoofd personeelszaken niet langer ook
verantwoordelijkheid te laten dragen voor de facilitaire diensten. Het belang van goed en
aantrekkelijk personeelsbeleid, zodanig dat de organisatie erin slaagt in een krappe arbeidsmarkt
voldoende medewerkers te werven en te behouden, vraagt volledige beschikbaarheid van het hoofd
personeelszaken.
Ontwikkelingen
Ontwikkeling Onderwijsadvies
In 2022 zal net als eerder de dienstverlening steeds worden getoetst op relevantie voor klanten. Dat
geldt zowel bij evaluatie van uitgevoerde opdrachten als bij het ontwikkelen van nieuwe diensten. Bij
dat laatste wordt gewerkt in processen waarin de veronderstelde relevantie herhaaldelijk wordt
getoetst aan het oordeel van (potentiële) klanten.
De in 2021 nieuw geworven adviseurs dragen inmiddels naar behoren bij en de vraag van scholen
neemt toe. Beschikbaarheid en in het verlengde capaciteit is in toenemende mate een knelpunt. Ook
in 2022 zullen daarom onderwijsadviseurs worden geworven.
Onderwijs en zorg: onderwijszorg
Cedin zal in 2022 doorgaan inhoud te geven aan haar strategie voor de jeugdhulp. Daarin staat de
driehoek Kind – School – Gezin centraal. De verbinding van leerlingenzorg en dyslexiezorg met het
werk in de jeugdhulp versterkt de dienstverlening aan klanten en cliënten. Daarnaast biedt die
verbinding ook mogelijkheden aan medewerkers tot professionele ontwikkeling en verbreding van
hun inzet. Professionele ontwikkeling, werkplezier en behoud van werknemers voor Cedin gaan hier
hand in hand.
Ontwikkeling Zorg
Cedin werkt in de driehoek kind – school – gezin. In die driehoek spelen ook volwassenen, met name
ouders en verzorgers, een belangrijke rol. Niet zelden is de problematiek van een kind of jongeren
verbonden met die van een volwassene in het systeem. Om in dat systeem effectief hulp te kunnen
bieden, breidt Cedin haar zorgactiviteiten uit met volwassenen GGZ.
Daarmee wordt het mogelijk in de thuissituatie niet alleen het kind of de jongere maar ook de ouder
of verzorger hulp te bieden. De start hiervan vraagt het nodige van de zorgprofessionals maar ook in
de administratieve ondersteuning en verwerking van deze zorg moet de organisatie zich ontwikkelen.
Daar waar kinderen en jongeren via de gemeentelijke route hulp kunnen krijgen, loopt hulp voor
ouders en verzorgers via de verzekeraars.
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Cedin onderhoudt in elk van de drie noordelijke provincies goede contacten met de gemeenten en
de inkooporganisaties. Cedin neemt deel aan diverse bestuurlijke overleggen, marktconsultaties,
enz., deels vanuit belang en deels vanuit overtuiging zo bij te kunnen dragen aan goede
voorzieningen voor jongeren die hulp nodig hebben.
Cedin versterkt haar positie als unieke aanbieder die thuis en school kan verbinden. Ook versterkt de
organisatie zich in haar diensten gericht op het gezin (zie ook hiervoor). Daarmee wordt positie
gekozen ten aanzien van twee ontwikkelingen: enerzijds het verminderen of wegvallen van hulp op
het niveau van begeleiding, die diverse gemeenten naar zich toetrekken en anderzijds de
ontwikkeling (zeer) specialistische hulp bovenregionaal te organiseren en onder te brengen bij grote
zorgaanbieders met de status van ‘systeempartij’.
Uitgeverij Eduforce
Eduforce heeft in 2021 zeer goed gepresteerd in omzet en resultaat. Naast de goede basis die
daarvoor in de afgelopen jaren is opgebouwd, heeft de beschikbaarheid van NPO-middelen ook
bijgedragen aan deze resultaten. Naar verwachting zal de uitgeverij ook in 2022 profiteren van de
gunstige financiële kaders voor het onderwijs.
Intern zal Eduforce zich verder versterken door te blijven doorgaan met het optimaliseren van de
processen, met name de logistieke, zowel in vergroten van capaciteit als in aansturing.
Vastgoed
Cedin is eigenaar van het Adverium, een pand dat om actieve inzet op de exploitatie vraagt. Door de
aantrekkende economie is er regelmatig belangstelling voor het Adverium. Matching van nog
beschikbare verhuurbare ruimte met nieuwe huurders blijft ook in 2022 een doel. Voor de realisatie
wordt net als in de afgelopen jaren een makelaardij ingezet.
Het onderhoud van het gebouw wordt planmatig uitgevoerd. In 2022 worden onder meer de
parkeerterreinen op duurzame wijze vernieuwd.
Arbeidsmarkt
De krapte op de arbeidsmarkt, ook voor beroepen waarin Cedin actief is, neemt toe. Dit heeft twee
effecten waarmee Cedin in het komende jaar -en naar verwachtingen ook de komende jarenrekening houdt. De krapte zal leiden tot een toenemende invloed op de realiseerbaarheid van
plannen die uitgaan van groei van de organisatie in capaciteit. Daarnaast zal er een effect zijn op de
personeelskosten omdat vaker concurrentie wordt verwacht op arbeidsvoorwaarden.
Tot slot
Ook in 2022 zal er hard gewerkt moeten worden om op de verschillende bedrijfsactiviteiten tot
goede resultaten te komen, zowel kwalitatief als in bedrijfseconomische zin. De aandacht voor een
goede balans in de drie doelen: tevreden klanten, tevreden medewerkers en een gezond rendement,
mag niet verslappen. In de afgelopen jaren is een goede basis ontstaan om ook het jaar 2022 met
vertrouwen in te gaan. Wat daarnaast inspireert en motiveert om alles te doen wat nodig is, is dat
Cedin en haar medewerkers een maatschappelijk zeer relevante en gewaardeerde bijdrage leveren.
Henk Wilbers
Directeur / Bestuurder
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Geconsolideerde balans per 31 december 2021
31-12-21

(voor resultaatbestemming)

31-12-20

Activa

Passiva

Vaste activa

Groepsvermogen (8)

Immateriële vaste activa
(1)
56.421
Materiële vaste activa (2) 4.454.020

4.510.441

84.885
4.318.135

4.403.020

Aandeel rechtspersoon
in het groepsvermogen
Aandeel derden

31-12-21

31-12-20

5.752.739
0

4.993.509
0

67.137

57.723

1.354.197

1.744.193

Vlottende activa
Voorzieningen (9)
Voorraden (3)
Nog te factureren
projecten (4)
Debiteuren (5)
Vorderingen en
overlopende activa (6)
Liquide middelen (7)

215.618

175.107

547.399
532.361

1.479.066
386.407

105.147
3.324.808

4.725.334

186.253
1.829.005

Voorziening jubilea

4.055.838

Langlopende schulden (10)
Kortlopende schulden en
overlopende passiva (11)
Hypotheek kortlopend
Crediteuren
Subsidies
Overige schulden

(bedragen in hele euro's)

9.235.775

8.458.858
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129.996
267.921
237.821
1.425.964

2.061.702
9.235.775

129.996
228.290
150.244
1.154.903

1.663.433
8.458.858

Stichting Cedin
Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2021
Realisatie 2021

Begroting 2021

Realisatie 2020

12.936.847

11.812.647

11.035.797

(Bedragen in hele euro’s)

Netto omzet (12)
Som der bedrijfsopbrengsten
Grond- en hulpstoffen (13)
Overige externe kosten (uitbesteed werk) (14)
Lonen en salarissen (15)
Sociale lasten en pensioenen (16)
Afschrijvingen (17)
Overige bedrijfskosten (18)
Som der bedrijfskosten

496.867
473.676
7.277.001
1.480.734
276.952
1.935.478

396.000
387.000
6.864.029
1.564.186
244.461
1.930.425

353.220
417.266
6.369.112
1.062.065
-1.201.750
1.751.698

11.940.708

11.386.101

8.751.611

Bedrijfsresultaat

996.139

426.546

2.284.186

Financiële baten en lasten (19)
Resultaat voor belastingen

50.141
945.998

44.692
381.854

47.506
2.236.679

Belastingen (20)
Resultaat deelnemingen
Aandeel derden

186.768
0
0

36.843
0
0

160.476
0
0

Resultaat na belastingen

759.230

345.010

2.076.203
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2021
Het saldo van de geldmiddelen is toegenomen. De oorzaak hiervan blijkt uit onderstaande analyse
van de kasstromen.
Realisatie
2021
€

Begroting
2021
€

Realisatie
2020
€

996.139

426.546

2.284.186

276.952
9.414
0
0
286.366

244.461
12.483
0
0
256.944

-1.201.750
4.364
0
0
-1.197.386

-64.848
891.156
417.663
0
1.243.971

0
125.000
18.871
0
143.871

-289.278
-64.428
123.170
0
-230.536

-50.157
16
-206.163
-256.304

-44.692
0
-115.612
-160.305

-47.516
10
6.474
-41.032

2.270.172

667.056

815.232

Kasstroom uit investeringsactiviteiten:
Investeringen in vaste activa
Desinvesteringen van materiële vaste activa
Mutatie financiële vaste activa
Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-384.373
0
0
-384.373

-275.000
0
0
-275.000

-332.872
464
0
-332.408

Kasstroom uit financieringsactiviteiten:
Opgenomen langlopende schulden
Aflossingen langlopende schulden
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

0
-389.996
-389.996

-129.996
-129.996

0
-64.998
-64.998

1.495.803

262.060

417.826

Kasstroom uit operationele activiteiten:
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen (en overige waardeveranderingen)
Mutaties voorzieningen
Mutatie aandeel derden
Resultaat aandeel derden
Veranderingen in werkkapitaal:
Mutatie operationele vorderingen
Mutatie voorraad en nog te factureren projecten
Mutatie operationele kortlopende schulden
Correcties overlopende posten winstbelastingen en intrest

Betaalde interest
Ontvangen interest
Vennootschapsbelasting

Kasstroom uit operationele activiteiten

Netto kasstroom / Mutatie geldmiddelen
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Liquide middelen

Stand aanvang boekjaar
Mutaties
Stand ultimo boekjaar
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31-12-21
€

31-12-20
€

1.829.005
1.495.803
3.324.808

1.411.179
417.826
1.829.005
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Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening
Algemeen

Activiteiten
De activiteiten van Stichting Cedin, statutair gevestigd aan de Lavendelheide 21 te Drachten (KvK
nummer 01106293), en haar groepsmaatschappijen bestaan voornamelijk uit:
•
•
•
•

Het bevorderen van de kwaliteit van het onderwijs en aanverwante educatieve instellingen
alsmede het helpen bij de verbetering van de efficiëntie en effectiviteit.
Organisatieadvies dienstverlening en humanresourcesmanagement.
Het begeleiden en behandelen van kinderen en jongeren in de jeugdhulp, dyslexiezorg of
leerlingenzorg.
Het exploiteren van het Adverium.

Groepsverhoudingen
Stichting Cedin staat aan het hoofd van een groep rechtspersonen. Een overzicht van de gegevens
vereist op grond van de artikelen 2:379 en 2:414 BW is onderstaand opgenomen.

Geconsolideerde maatschappijen:
Naam

Statutaire zetel

Aandeel in het geplaatste kapitaal

Cedin Vastgoed BV

Drachten

100%

Cedin Holding BV

Drachten

100%

Cedin BV

Drachten

100% dochter van Cedin Holding BV

Stichting OZL Noord

Drachten

Personele unie met Stichting Cedin

Met ingang van 2021 is de juridische structuur van Stichting Cedin en dochtervennootschappen
vereenvoudigd en heeft er een samensmelting van belangen plaatsgevonden. De vennootschappen
Cedin BV, Cedin Flex BV en Adverium Congressen BV zijn gefuseerd met Cedin Zorg BV, waarbij
Cedin Zorg hernoemd is naar Cedin BV. Daarnaast zijn de activiteiten van Cedin Holding BV
(voorheen Q-delta BV) overgegaan naar Cedin BV. Deze structuurwijziging heeft geen impact op de
cijfers over 2021 en resulteert niet in andere vermogenswaardes.
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Continuïteit
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld op basis van continuïteitsveronderstelling.

Grondslagen voor de consolidatie
In de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Cedin zijn de financiële gegevens verwerkt van de
tot de groep behorende maatschappijen en andere rechtspersonen waarop een overheersende
zeggenschap kan worden uitgeoefend of waarover de centrale leiding wordt gevoerd. De
geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering
en de resultaatbepaling van Stichting Cedin.
De financiële gegevens van Stichting Cedin zijn verwerkt in de geconsolideerde jaarrekening zodat,
gebruikmakend van artikel 2:402 BW, is volstaan met een verkorte winst-en-verliesrekening in de
enkelvoudige jaarrekening. De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen en de andere in
de consolidatie betrokken rechtspersonen en vennootschappen zijn volledig in de geconsolideerde
jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties.
Belangen van derden in het vermogen en in het resultaat van groepsmaatschappijen zijn
afzonderlijk in de geconsolideerde jaarrekening tot uitdrukking gebracht.
Waarderingsgrondslagen van groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen
rechtspersonen zijn waar nodig gewijzigd om aansluiting te krijgen bij de geldende
waarderingsgrondslagen voor de Groep.
De resultaten van nieuwverworven groepsmaatschappijen en de andere in de consolidatie
meegenomen rechtspersonen en vennootschappen worden geconsolideerd vanaf de
overnamedatum. Op die datum worden de activa, voorzieningen en schulden gewaardeerd tegen
de reële waarden.

Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het
nodig dat het bestuur van de rechtspersoon zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en
dat de directie schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen
bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is
de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen
bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten. De volgende waarderingsgrondslagen zijn
naar de mening van het management het meest kritisch voor het weergeven van de financiële
positie, en vereisen een aantal schattingen en veronderstellingen:
-

Inschattingen met betrekking tot waardering van vaste activa (economische levensduur en
restwaarde)

-

Inschattingen met betrekking tot voorzieningen (disconteringsvoet, blijfkans)

-

Inschattingen met betrekking tot de waardering van de onderhanden projecten.
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Algemene grondslagen voor de opstelling van de geconsolideerde jaarrekening
Algemeen
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld op basis van de grondslagen voor financiële
verslaggeving van RJ 630 en Titel 9 Boek 2 BW.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden primaire financiële instrumenten (zoals vorderingen en
schulden) verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen
naar de behandeling per balanspost onder de ‘Grondslagen voor de waardering van activa en
passiva’.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingprijs, verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De
afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op
basis van een vast percentage van de verkrijgingprijs, rekening houdend met een eventuele
residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen
worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een
vast percentage van de verkrijgingprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er
wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet
afgeschreven.
Kosten voor periodiek groot onderhoud worden met ingang van 2019 verwerkt in de materiële
vaste activa op basis van de componentenbenadering.
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Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
De rechtspersoon beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan
een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn,
wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de
realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald
van de kasstroom genererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere
waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare
waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.
De opbrengstwaarde is bepaald met behulp van de actieve markt. Voor de bepaling van de
bedrijfswaarde is bij het contant maken van de kasstromen een disconteringsvoet gehanteerd. Een
bijzonder waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de winst- en
verliesrekening.
Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord
is, niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de
desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen
bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord.

Financiële vaste activa
Deelnemingen
Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt
uitgeoefend, worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, doch niet lager dan nihil. Deze
nettovermogenswaarde wordt berekend op basis van de grondslagen van Stichting Cedin. Als de
nettovermogenswaarde negatief is, wordt de deelneming op nihil gewaardeerd. Daarbij worden
tevens andere langlopende belangen in aanmerking genomen die feitelijk moeten worden
aangemerkt als onderdeel van de netto-investering in de deelneming. Wanneer de vennootschap
geheel of ten dele instaat voor schulden van de desbetreffende deelneming, respectievelijk de
feitelijke verplichting heeft de deelneming (voor haar aandeel) tot betaling van haar schulden in
staat te stellen, wordt een voorziening gevormd. Bij het bepalen van de omvang van deze
voorziening wordt rekening gehouden met reeds op vorderingen op de deelneming in mindering
gebrachte voorzieningen voor oninbaarheid.
Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt
uitgeoefend, worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs en indien van toepassing onder aftrek van
bijzondere waardeverminderingen.
Overige vorderingen
De vorderingen op en leningen aan deelnemingen alsmede de overige vorderingen worden bij
eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk
geachte voorzieningen.
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Voorraden
Voorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen gemiddelde
inkoopprijs. Bij de waardering wordt rekening gehouden met mogelijke incourantheid.

Nog te factureren projecten
Nog te factureren projecten in opdracht van derden bestaat uit het saldo van gerealiseerde
projectkosten, toegerekende winst, en indien van toepassing, verwerkte verliezen en reeds
gedeclareerde termijnen. Nog te factureren projecten worden afzonderlijk in de balans onder
vlottende activa gepresenteerd. Indien het een creditstand vertoont worden deze gepresenteerd
onder de kortlopende schulden.

Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn
gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als
gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op
basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Pensioenregelingen personeel
De voor het personeel geldende pensioenregelingen worden gefinancierd door afdrachten aan de
pensioenuitvoerder. De verschuldigde premie wordt als last in de winst-en-verliesrekening
verantwoord.

Voorzieningen
Algemeen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de
balansdatum bestaan en die het gevolg zijn van een gebeurtenis uit het verleden, 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 contante waarde
van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting en verliezen af te
wikkelen, tenzij het effect van de tijdswaarde van geld niet materieel is, of de voorziening binnen
een jaar afloopt: dan wordt de voorziening gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Voorziening jubileumverplichtingen
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen (exclusief
gratificaties bij pensionering). De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit
te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en
leeftijd. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 3%. In de berekening is rekening gehouden
met een gemiddelde salarisstijging van 1%. Cedin BV kent jubilea momenten bij 5 jaar, 12,5 jaar en
25 jaar in dienst. Stichting Cedin en Stichting OZL kennen jubilea momenten bij 12,5 jaar, 25 jaar en
40 jaar in dienst.

Langlopende en kortlopende schulden
Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde
en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Operationele leasing
Bij de rechtspersoon kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en
nadelen die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de rechtspersoon ligt. Deze leasecontracten
worden verantwoord als operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing
worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt
in de winst-en-verliesrekening over de looptijd van het contract.
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Netto-omzet
Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat
alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico’s zijn overgegaan
op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn
verricht, gebaseerd op de tot dat moment in het kader van de dienstverlening gemaakte kosten in
verhouding tot de geschatte kosten van de totaal te verrichten dienstverlening. De kostprijs van
deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend. De aan de onderhanden projecten toe te
rekenen winst wordt bepaald op basis van de op balansdatum aan het werk bestede kosten in
verhouding tot de naar verwachting aan het werk totaal te besteden kosten. De nettoopbrengstwaarde is gebaseerd op een verwachte verkoopprijs onder aftrek van nog te maken
kosten voor voltooiing en verkoop. Indien het waarschijnlijk is dat de totale projectkosten de totale
projectopbrengsten overschrijden, dan worden de verwachte verliezen onmiddellijk in de winst-enverliesrekening verwerkt. Dit verlies wordt verwerkt in de kostprijs van de omzet.

Pensioenen
De rechtspersoon en haar (klein)dochters hebben pensioenregelingen die worden gefinancierd
door afdrachten aan pensioenuitvoerders, te weten een bedrijfstakpensioenfonds en een
particuliere pensioenverzekeraar. De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de
“verplichting aan de pensioenuitvoerderbenadering”. In deze benadering wordt de aan de
pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de winst- en verliesrekening verantwoord. Aan de
hand van de uitvoeringsovereenkomst wordt beoordeeld of en zo ja welke verplichtingen naast de
betaling van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premie op balansdatum
bestaan. Deze additionele verplichtingen, waaronder eventuele verplichtingen uit herstelplannen
van de pensioenuitvoerder, leiden tot lasten voor de rechtspersoon en worden indien van
toepassing in de balans opgenomen.

Overheidssubsidies
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst-en-verliesrekening in het jaar waarin
de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd
exploitatietekort zich heeft voorgedaan.

Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt
rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen die als
onderdeel van de berekening van de effectieve rente worden meegenomen.

42 / 66

Stichting Cedin
Belastingen
De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het
boekjaar, waarbij rekening wordt gehouden met permanente verschillen tussen de winstberekening
volgens de jaarrekening en de fiscale winstberekening, waarbij actieve belastinglatenties slechts
worden gewaardeerd indien en voor zover de realisatie daarvan waarschijnlijk is.
Stichting Cedin is geen ondernemer in de zin van de vennootschapsbelasting. Vanaf 1 januari 2010
vormt Cedin Holding BV samen met Cedin BV een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.
Cedin Vastgoed BV kwalificeert als een fiscale beleggingsinstelling (FBI).
Voorvoegingsverliezen en daaruit volgende latenties zijn in de enkelvoudige cijfers van de
betreffende entiteiten geadministreerd. De specificatie van de fiscale eenheid is opgenomen in de
enkelvoudige cijfers van Cedin Holding BV. Voor een nadere specificatie wordt ook verwezen naar
de fiscale positie in het verslag van de directie.

Grondslagen voor het opstellen van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Betaalde interest wordt opgenomen onder de
kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt
worden niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.
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Toelichting op de onderscheiden posten van de geconsolideerde balans

Overige
immateriële
vaste activa

Immateriële vaste Activa (1)
Cumulatieve aanschaffingswaarde
Cum. afschr./overige waardeverminderingen
Activa in uitvoering
Boekwaarde per 1 januari 2021

142.317
-57.432
0
84.885

Boekwaarde per 1 januari 2021
Investeringen

Afschrijvingen
Overige waardeverminderingen/terugnemingen
Activa in uitvoering
Boekwaarde per 31 december 2021

-28.464
0
0
56.421

Cumulatieve aanschaffingswaarde
Cum. afschr./overige waardeverminderingen
Activa in uitvoering
Boekwaarde per 31 december 2021

142.317
-85.896
0
56.421
20%

Gehanteerde afschrijvingspercentages

De overige immateriële vaste activa heeft voor € 21.502 betrekking op de nieuwe webshop van
uitgeverij Eduforce, voor € 88.497 op Letterster, voor € 19.558 op de ontwikkeling van SIDI PO en
voor € 12.760 op de ontwikkeling van Scan HB.
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Materiële vaste Activa (2)

49.630
-23.161
26.469

Andere vaste
bedrijfsmiddelen
€
1.656.140
-1.491.549
164.591

Totaal
€
10.232.253
-5.914.118
4.318.135

1.229.820
0
1.229.820

26.469
9.021
35.490

164.591
190.981
355.572

4.318.135
255.120
4.573.255

0
-159.832
0
129.254
2.921.794

0
0
0
0
1.229.820

0
-5.790
0
0
29.700

0
-82.867
0
0
272.705

0
-248.489
0
129.254
4.454.020

7.078.117
-4.156.323
2.921.794

1.626.600
-396.780
1.229.820

1.847.121
-1.574.416
272.705

10.610.490
-6.156.470
4.454.020

3,33 / 10%

0%

58.651
-28.951
29.700
10%

Bedrijfsgebouwen
€
6.899.883
-4.002.628
2.897.255

Terreinen
€
1.626.600
-396.780
1.229.820

Boekwaarde per 1-1-2021
Investeringen

2.897.255
55.117
2.952.372

Desinvesteringen
Afschrijvingen
Overige waardeverminderingen/terugnemingen
Activa in uitvoering
Boekwaarde per 31-12-2021

Cumulatieve aanschaffingswaarde
Cum. afschr./overige waardeverminderingen
Boekwaarde per 31-12-2020

Cumulatieve aanschaffingswaarde
Cum. afschr./overige waardeverminderingen
Boekwaarde per 31-12-2021
Gehanteerde afschrijvingspercentages

Machines en
installaties

20%

Naar aanleiding van een taxatierapport dat in 2013 is opgesteld is de realiseerbare waarde van het Adverium (Lavendelheide 21 te Drachten) ultimo 2012
opnieuw vastgesteld. Dit heeft in 2012 geleid tot een bijzondere waardevermindering van € 3.268.880. Voor de bepaling van de realiseerbare waarde is de
opbrengstwaarde gehanteerd. In november 2020 is het Adverium opnieuw getaxeerd. Deze taxatie heeft in 2020 geleid tot een terugneming van de bijzondere
waardevermindering van 2012 voor een bedrag van € 1.437.498.
In 2019 is voor de verwerking van de kosten van groot onderhoud overgestapt naar de componentenmethode vanwege aangepaste wet- en regelgeving. In
2021 zijn er investeringen in groot onderhoud geweest welke verwerkt zijn onder bedrijfsgebouwen.
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Voorraden (3)

Voorraden Eduforce
Af: Voorziening incourante voorraden

31-12-21
€

31-12-20
€

291.057
-75.438
215.618

258.882
-83.775
175.107

Ten behoeve van uitgeverij Eduforce worden uitgaven op voorraad ingekocht. Daarnaast worden op
geringere schaal ook uitgaven in eigen beheer vervaardigd. De aanwezige ingekochte voorraden zijn
opgenomen op de balans. De voorziening voor incourante voorraden is op basis van historische
verkoopgegevens gemaakt inclusief een individuele inschatting.

Nog te factureren projecten (4)

Nog te factureren projecten

31-12-21
€

31-12-20
€

547.399
547.399

1.479.066
1.479.066

Het saldo Nog te factureren projecten bestaat voor € 1.197.648 (2020: € 1.810.169) uit nog te
factureren projecten en voor € 650.249 (2020: € 331.103) uit vooruit gefactureerde projecten.

Debiteuren (5)

Debiteuren
Af: Voorziening dubieuze debiteuren

31-12-21
€

31-12-20
€

532.361
0
532.361

386.407
0
386.407

31-12-21
€

31-12-20
€

105.147
105.147

186.253
186.253

Overlopende activa (6)

Overige overlopende activa

De looptijd van de vorderingen bedraagt minder dan 1 jaar.
De reële waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde ervan, gegeven het kortlopende
karakter ervan en het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd.
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Liquide middelen (7)

Rekeningen courant
Spaarrekeningen

31-12-21
€

31-12-20
€

2.524.788
800.020
3.324.808

1.478.995
350.010
1.829.005

Het verloop van de liquide middelen wordt nader toegelicht in het kasstroomoverzicht.
De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de rechtspersoon.

Aandeel van rechtspersoon in het groepsvermogen (8)
31-12-21
€

31-12-20
€

91

91

2.855.215
2.076.203
62.000
4.993.418

2.332.109
523.106

Bestemmingsreserves OZL :
Stand aanvang boekjaar
Resultaat vorig boekjaar
Mutaties
Stand ultimo boekjaar

62.000
0
-62.000
0

62.000
0
0
62.000

Resultaat lopend boekjaar

759.230

2.076.203

0
0
0

0
0
0

5.752.739

4.993.509

Stichtingskapitaal
Overige reserve:
Stand aanvang boekjaar
Resultaat vorig boekjaar
Mutaties
Stand ultimo boekjaar

Aandeel derden:
Stand aanvang boekjaar
Mutaties
Stand ultimo boekjaar

De bestemmingsreserve OZL is in 2021 toegevoegd aan de overige reserve.
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Bestemming van het resultaat

Bestemming resultaat 2020
De jaarrekening 2020 is vastgesteld in de RvC vergadering van 24 juni 2021 conform het daartoe
gedane voorstel. Het resultaat over het jaar 2020 bedraagt € 2.076.203. € 2.076.203 is toegevoegd
aan de overige reserve.

Voorstel bestemming resultaat 2021
De raad van bestuur stelt voor het resultaat over het jaar 2021 ten bedrage van € 759.230 toe te
voegen aan de overige reserve.

Voorzieningen (9)

Voorziening jubilea:
Stand aanvang boekjaar
Mutaties
Stand ultimo boekjaar

31-12-21
€

31-12-20
€

57.723
9.414
67.137

53.359
4.364
57.723

67.137

57.723

Voorziening jubilea:
Het betreft de contante waarde van de toekomstige jubileumuitkeringen aan personeel.
De voorziening jubilea heeft overwegend een langlopend karakter.
Verwachte afwikkeling voorziening:
Kortlopend deel per 31-12-2021
Langlopend >1 tot <5 jaar
Langlopend >5 jaar

3.934
38.809
23.660

Specificatie mutatie voorziening jubilea 2021:
Dotatie
Onttrekking
Vrijval
Mutaties

13.868
-4.454
0
9.414
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Langlopende schulden (10)
€
Hypotheek Rabobank
Hoofdsom
Cumulatieve aflossingen t/m 31-12-2020
Restant hoofdsom per 1-1-2021
Aflossingen in 2021
Restant per 31-12-2021
Kortlopend deel per 31-12-2021
Langlopend deel per 31-12-2021
Langlopend >1 tot <5 jaar
Langlopend >5 jaar

2.600.000
-725.811
1.874.189
-389.996
1.484.193
129.996
1.354.197
519.984
834.213

De hypotheek is aangegaan bij de Friesland Bank op 21 februari 2008, ter financiering van de
aankoop van het pand aan de Lavendelheide 21 te Drachten, hetgeen ook als zekerheid is verstrekt.
De vorderingen uit huurovereenkomsten van Vastgoed BV zijn ter zekerheidstelling verpand. Op 3
januari 2014 is de lening onder dezelfde condities overgenomen door de Rabobank. De looptijd
bedraagt 27 jaar, tot 1 juni 2035. Het intrestpercentage is per 1 december 2018 verlaagd van 3,25%
naar 2,45% (4 jaar vast). Vanaf december 2014 wordt er maandelijks € 10.833 afgelost. Ultimo 2021
is er eenmalig € 260.000 extra afgelost.

Kortlopende schulden (11)
31-12-21
€

31-12-20
€

Hypotheek Rabobank kortlopend

129.996

129.996

Crediteuren

267.921

228.290

Subsidies ten behoeve van projecten

237.821

150.244

Loonbelasting en sociale premies
Pensioenpremies e.d.
Vakantiegeld en –dagen (incl. sociale lasten)
Levensfasemodel
Winstbelastingen
Omzetbelasting
Overlopende passiva

467.971
225.713
53.648
129.906
341.665
290.773
8.191
13.028
141.082
160.477
51.945
62.865
361.462
272.141
2.061.702
1.663.433
Subsidies ten behoeve van projecten betreft vooruit ontvangen bedragen ten behoeve van projecten
die in 2022 en verder zullen worden uitgevoerd.
De looptijd van de kortlopende schulden bedraagt minder dan 1 jaar.
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Kredietfaciliteit
Cedin Holding BV had een kredietlimiet van € 200.000 bij de Rabobank. Deze kredietfaciliteit is per 20
januari 2021 beëindigd.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Huurverplichtingen
Het jaarlijks bedrag van met derden (exclusief groepsmaatschappijen) aangegane huurverplichtingen
van onroerende zaken bedraagt € 138.424.
Te betalen:
Binnen één jaar
Tussen één jaar en vijf jaar
Meer dan vijf jaar

€
129.897
191.245
13.498

Printers
Van Ricoh Business Center Noord BV worden printers met bijbehorende software gehuurd. De
overeenkomst eindigt per 31 mei 2027.
Te betalen:
Binnen één jaar
Tussen één jaar en vijf jaar
Meer dan vijf jaar

€
77.088
308.352
32.120

Leaseauto’s
Bij Friesland Lease is in 2019 een leaseovereenkomst afgesloten. De overeenkomst voor de auto met
kenteken H-485-HL eindigt per 8 januari 2024.
Te betalen:
Binnen één jaar
Tussen één jaar en vijf jaar
Meer dan vijf jaar

€
13.935
13.935
0

Onderlinge aansprakelijkheid fiscale eenheid
Stichting Cedin maakt tezamen met haar dochtervennootschappen (Cedin Holding BV en Cedin BV)
deel uit van de fiscale eenheid voor de omzetbelasting. Uit dien hoofde is Stichting Cedin
aansprakelijk voor alle omzetbelastingschulden van de fiscale eenheid.
Stichting Cedin is geen ondernemer in de zin van de vennootschapsbelasting. Cedin Holding BV vormt
samen met Cedin BV een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.
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Toelichting op de onderscheiden posten van de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
Netto omzet (12)

Realisatie
2021
€

Begroting
2021
€

Realisatie
2020
€

Omzet projecten
Omzet leveringen
Omzet verhuur
Omzet overig

10.911.948
10.380.000
9.672.769
1.656.100
1.100.000
1.044.412
237.307
262.647
225.799
131.491
70.000
92.817
12.936.846
11.812.647
11.035.797
De gerealiseerde omzet projecten over 2021 bestaat o.a. uit de omzet jeugdhulp € 6.250.508 (2020:
€ 5.213.947), de omzet o.b.v. de ontvangen subsidies van de provincie Fryslân m.b.t. meertaligheid
(Frysk) € 940.567 (2020: € 1.101.445) en de omzet o.b.v. de ontvangen subsidie van het ministerie
van OCW t.b.v. de ondersteuning onderwijs aan zieke leerlingen € 403.495 (2020: € 392.709). De
omzet jeugdhulp is toegenomen door de uitbouw van de bestaande praktijken en het openen van
een nieuwe praktijk in Assen.
De omzet leveringen (uitgeverij Eduforce) is in 2021 sterk gestegen door extra uitgaven aan
leermiddelen voor het primair onderwijs als gevolg van de beschikbare NPO-gelden voor het
onderwijs.

Grond- en hulpstoffen (13)

Realisatie
2021
€

Begroting
2021
€

Realisatie
2020
€

Grondstoffen en materialen
Overige externe kosten

319.274
177.593
496.867

264.000
132.000
396.000

221.547
131.673
353.220

De kosten van de inkoop, grondstoffen, materialen en dergelijke, die verband houden met de
leveringen door de uitgeverij Eduforce, worden weergegeven in de bovenstaande rubriek.

Overige externe kosten (uitbesteed werk) (14)

Werk door derden
Accommodatiekosten
Directe projectkosten

Realisatie
2021
€

Begroting
2021
€

Realisatie
2020
€

179.363
20.138
274.175
473.676

120.000
10.000
257.000
387.000

144.726
8.586
263.954
417.266

De overige externe kosten (uitbesteed werk) hebben alleen betrekking op de uitvoering van
projecten ten behoeve van derden.
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Lonen en Salarissen (15)

Realisatie
2021
€

Begroting
2021
€

Realisatie
2020
€

Salarissen
Vakantietoeslag
Bijzondere beloningen
Werkgeversbijdragen
Ontvangen uitkeringen
Uitzendkrachten

6.445.094
6.017.686
5.630.681
481.928
481.415
449.075
19.587
10.000
5.915
428.653
414.928
377.224
-98.261
-60.000
-95.112
0
0
1.329
7.277.001
6.864.029
6.369.112
De lonen en salarissen zijn over 2021 gestegen t.o.v. 2020 vanwege een toename van het aantal
medewerkers, een algemene salarisstijging per 1 januari 2021 en een eindejaarsuitkering.
Het gemiddeld aantal medewerkers over 2021 bedroeg 187 personen (122 FTE (1 FTE is 36 uur)).
Over 2020 bedroeg het gemiddeld aantal medewerkers 180 personen (116 FTE).
De actuele dekkingsgraad voor de pensioenpremies van het ABP bedraagt per 31 december 2021
110,2% en van de PFZW 106.6%.

Sociale lasten en pensioenen (16)

Realisatie
2021
€

Begroting
2021
€

Realisatie
2020
€

Sociale lasten
Pensioenpremies

639.525
698.668
639.362
841.209
865.518
422.703
1.480.734
1.564.186
1.062.065
Per 1 januari 2021 is Cedin BV als gevolg van de structuurwijziging overgegaan naar een andere
pensioenvoorziening. De pensioenpremies zijn over 2021 door deze verbeterde pensioenvoorziening
en de toename van het aantal medewerkers aanzienlijk gestegen t.o.v. 2020.

Afschrijvingen (17)

Realisatie
2021
€

goodwill
Overige immateriële vaste activa
Terreinen
Gebouwen
machines en installaties
Inventaris
Kantoormachines / computers

Begroting
2021
€

Realisatie
2020
€

0
0
10.002
28.463
28.463
26.975
0
0
-458.223
159.832
130.405
-854.936
5.790
4.963
4.963
29.935
28.240
25.300
52.932
52.390
44.171
276.952
244.461
-1.201.750
Naar aanleiding van een taxatierapport dat in 2020 is opgesteld is de realiseerbare waarde van het
Adverium (Lavendelheide 21 te Drachten) ultimo 2020 opnieuw vastgesteld hetgeen in 2020 tot een
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terugneming van de bijzondere waardevermindering van 2012 heeft geleid ten bedrage van €
1.437.498. Voor de bepaling van de realiseerbare waarde is de opbrengstwaarde gehanteerd. Op
basis van het taxatierapport is de waarde verhoogd naar een bedrag van € 3.962.414. De
terugneming van de bijzonder waardevermindering ten bedrage van € 1.437.498 is opgenomen in de
afschrijvingen over 2020.
Overige bedrijfskosten (18)

Realisatie
2021
€

Begroting
2021
€

Realisatie
2020
€

Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Bedrijfskosten
Algemene kosten

478.851
339.597
85.691
542.886
488.453
1.935.478

535.000
310.000
135.000
479.000
471.425
1.930.425

430.015
313.744
105.844
409.523
492.572
1.751.698

De onderscheiden posten in de overige bedrijfskosten vallen uiteen in:
Overige personeelskosten

Realisatie
2021
€

Begroting
2021
€

Realisatie
2020
€

Reiskosten
Arbodiensten
Werving en selectie
Opleidingen en cursussen
Conferenties en symposia
Personeelsactiviteiten
Overige personeelskosten

212.746
13.190
35.410
148.774
1.995
49.795
16.942
478.851

300.000
15.000
20.000
130.000
5.000
40.000
25.000
535.000

206.050
12.201
16.833
150.416
1.553
32.740
10.222
430.015

Realisatie
2021
€

Begroting
2021
€

Realisatie
2020
€

Huisvestingskosten

Huur
Servicekosten
Onderhoudskosten
Onroerend zaakbelasting
Overige huisvestingskosten

122.380
118.000
107.242
-5.514
37.000
39.666
92.035
65.000
79.623
24.453
20.000
20.572
106.244
70.000
66.641
339.597
310.000
313.744
De huur heeft betrekking op de locaties in Assen, Emmen, Franeker, Oude Pekela, Leek, Sneek, Ten
Boer en Zuidhorn.
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Verkoopkosten

Publiciteitskosten
Representatiekosten
Overige verkoopkosten

Bedrijfskosten

Bedrijfsmiddelen
Onderhoud bedrijfsmiddelen
Lidmaatschappen /vakliteratuur
Autokosten

Algemene kosten

Realisatie
2021
€

Begroting
2021
€

Realisatie
2020
€

81.662
129
3.901
85.691

120.000
2.000
13.000
135.000

103.184
195
2.465
105.844

Realisatie
2021
€

Begroting
2021
€

Realisatie
2020
€

156.544
340.479
29.281
16.582
542.886

135.000
295.000
30.000
19.000
479.000

132.710
231.155
28.177
17.481
409.523

Realisatie
2021
€

Begroting
2021
€

Realisatie
2020
€

Accountantskosten
Advieskosten
Assurantiekosten
Telecommunicatie
Verzendkosten
Kantoorartikelen
Kantinekosten
Milieukosten
Vergaderkosten
Kwaliteitszorg
Management fee
Raad van Commissarissen
Kosten betalingsverkeer
Overige algemene kosten

95.202
78.000
84.045
40.940
70.000
105.871
21.656
24.000
22.357
94.104
97.000
81.448
85.729
75.000
77.986
40.430
25.000
18.819
12.078
20.000
16.473
7.322
9.000
8.156
966
3.000
1.277
26.557
22.000
18.757
9.708
9.425
9.482
36.521
34.000
40.270
5.673
3.000
1.804
11.567
2.000
5.827
488.453
471.425
492.572
De posten Management fee en Raad van Commissarissen zijn m.i.v. 2021 gerubriceerd onder de
Algemene kosten i.p.v. onder de Lonen en salarissen.
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Honoraria accountant

Realisatie Realisatie
2021
2020
€
€
64.354
25.350
0
5.498
95.202

1. Controle van de jaarrekening
2. Overige controlewerkzaamheden (Jeugdwet/OZL)
3. Fiscale advisering
4. Niet-controlediensten (SBR)

Totaal

Financiële baten en lasten (19)

Betaalde intrest
Ontvangen intrest

58.340
20.207
0
5.498
84.045

Realisatie
2021
€

Begroting
2021
€

Realisatie
2020
€

50.157
-16
50.141

44.692
0
44.692

47.516
-10
47.506

Belastingen (20)
De winstbelastingen bedragen geconsolideerd € 186.768 bij een positief resultaat voor belastingen
van € 945.998. De effectieve belastingdruk bedraagt geconsolideerd 19.7%.
Dit percentage is lager dan het nominale belastingtarief doordat niet alle entiteiten VPB-plichtig zijn
(stichting Cedin en stichting OZL) en Vastgoed BV een FBI is.
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Enkelvoudige jaarrekening
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•

Enkelvoudige balans

•

Enkelvoudige winst- en
verliesrekening

•

Toelichting op de enkelvoudige
jaarrekening

Stichting CEDIN
Enkelvoudige balans per 31 december 2021

(voor resultaatbestemming)

31-12-21

31-12-20

31-12-21

Activa

Passiva

Vaste activa

Eigen vermogen

Financiële vaste activa

5.596.245

4.831.935

Stichtingskapitaal
Overige reserve
Resultaat boekjaar

91
4.945.202
772.818

5.718.111

31-12-20

91
2.851.351
2.093.851

4.945.293

Vlottende activa
Debiteuren
Overlopende activa

10.374
277.338

2.448
11.895

Liquide middelen

400.443

359.011

Voorzieningen
Voorziening jubilea

0

0

Kortlopende schulden
Crediteuren
Overige schulden

(bedragen in hele euro's)

6.284.399

5.205.288

2.500
563.788

566.288

6.284.399
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9.266
250.729

259.995

5.205.288
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Enkelvoudige Winst- en verliesrekening over 2021

(Bedragen in hele euro’s)

Resultaat deelnemingen na belastingen
Overige baten en lasten na belastingen

2021
€

2020
€

764.311
8.507
772.818

2.076.166
17.686
2.093.851

Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld op basis van de grondslagen voor financiële verslaggeving
van RJ 630 en Titel 9 Boek 2 BW.
Voor de algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening, de grondslagen voor de
waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat, alsmede voor de toelichting op de
onderscheiden activa en passiva en de resultaten wordt verwezen naar de toelichting op de
geconsolideerde jaarrekening, voor zover hierna niet anders wordt vermeld.
Financiële vaste activa
Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend,
worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, doch niet lager dan nihil. Deze
nettovermogenswaarde wordt berekend op basis van de grondslagen van Stichting Cedin. Als de
nettovermogenswaarde negatief is, wordt de deelneming op nihil gewaardeerd. Daarbij worden
tevens andere langlopende belangen in aanmerking genomen die feitelijk moeten worden
aangemerkt als onderdeel van de netto-investering in de deelneming. Wanneer de vennootschap
geheel of ten dele instaat voor schulden van de desbetreffende deelneming, respectievelijk de
feitelijke verplichting heeft de deelneming (voor haar aandeel) tot betaling van haar schulden in staat
te stellen, wordt een voorziening gevormd. Bij het bepalen van de omvang van deze voorziening
wordt rekening gehouden met reeds op vorderingen op de deelneming in mindering gebrachte
voorzieningen voor oninbaarheid.
Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt
uitgeoefend, worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs en indien van toepassing onder aftrek van
bijzondere waardeverminderingen.
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Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

Financiële vaste activa

Boekwaarde per 1-1-2021
Mutaties:
Stortingen op aandelen
Stortingen op agio
Onttrekkingen/vervreemding
Resultaat deelnemingen
Dividend deelnemingen
Boekwaarde per 31-12-2021

Cedin Holding BV
€

Cedin Vastgoed BV
€

Totaal
€

2.378.496

2.453.439

4.831.935

0
0
0
657.823
0

0
0
0
106.487
0

0
0
0
764.310
0

3.036.319

2.559.926

5.596.245

De bedrijfsresultaten na eliminatie van intercompany resultaten en na belastingen zijn gemuteerd op de deelnemingen. Er heeft geen betaling van
dividenden plaatsgevonden.
Met ingang van 2021 is de juridische structuur van Stichting Cedin en dochtervennootschappen vereenvoudigd en heeft er een samensmelting van belangen
plaatsgevonden. De vennootschappen Cedin BV, Cedin Flex BV en Adverium Congressen BV zijn gefuseerd met Cedin Zorg BV, waarbij Cedin Zorg hernoemd
is naar Cedin BV. Daarnaast zijn de activiteiten van Cedin Holding BV (voorheen Q-delta BV) overgegaan naar Cedin BV. Deze structuurwijziging heeft geen
impact op de cijfers over 2021 en resulteert niet in andere vermogenswaardes.
De rechtstreeks door rechtspersoon gehouden deelnemingen zijn:
Naam, vestigingsplaats

Aandeel in
geplaatst
kapitaal in %

Cedin Holding B.V., Drachten
Cedin Vastgoed B.V., Drachten

100,00
100,00
59 / 66

Stichting CEDIN
Overlopende activa

Vorderingen op groepsmaatschappijen
Overige vorderingen en overlopende activa

31-12-21
€

31-12-20
€

277.338
0
277.338

11.925
-30
11.895

De vorderingen op groepsmaatschappijen heeft ultimo 2021 voor € 15.524 betrekking op Stichting
OZL (2020: € 11.925) en voor € 261.814 betrekking op Cedin Vastgoed BV (2020: € 0). De looptijd van
de vorderingen is korter dan een jaar. Er zijn geen zakelijke zekerheden gesteld.
Eigen vermogen

Stichtingskapitaal
Overige reserve:
Stand aanvang boekjaar (na verwerking resultaat)
Mutaties
Stand ultimo boekjaar
Resultaat lopend boekjaar

31-12-21
€

31-12-20
€

91

91

4.945.202

2.851.351

4.945.293

2.851.442

772.818

2.093.851

5.718.111

4.945.293

Het enkelvoudig vermogen wijkt af van het geconsolideerd vermogen doordat het vermogen van
Stichting OZL verwerkt is in het geconsolideerd vermogen.
Geconsolideerd vermogen
Vermogen OZL Noord
Enkelvoudig vermogen Stichting Cedin

5.752.739
34.628
5.718.111

Kortlopende schulden

Crediteuren
Loonbelasting en sociale premies
Pensioenpremies ed.
Vakantiegeld en –dagen (incl. sociale lasten)
Omzetbelasting
Schulden aan groepsmaatschappijen
Overlopende passiva
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31-12-21
€

31-12-20
€

2.500
6.073
2.587
7.582
2.195
513.024
32.327
566.288

9.266
6.240
2.427
7.582
2.195
206.088
26.197
259.995
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De schuld aan groepsmaatschappijen heeft ultimo 2021 voor € 0 betrekking op Cedin Vastgoed BV
(2020: € 205.578) en voor € 513.024 betrekking op Cedin Holding BV (2020: € 510).
De looptijd van de schuld aan groepsmaatschappijen is korter dan een jaar. Er zijn geen zakelijke
zekerheden gesteld en over de schuld aan groepsmaatschappijen wordt rente vergoed.
De kortlopende schulden hebben allen een resterende looptijd van korter dan een jaar. De reële
waarde van de kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter
ervan.

Toelichting op de onderscheiden posten van de winst- en verliesrekening

Het enkelvoudig resultaat wijkt af van het geconsolideerd resultaat doordat het resultaat van
Stichting OZL verwerkt is in het geconsolideerd resultaat.
Geconsolideerd resultaat
Resultaat OZL Noord
Enkelvoudig resultaat Stichting Cedin

759.230
-13.588
772.818
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Overige toelichtingen

WNT-VERANTWOORDING 2021 Stichting Cedin
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
(WNT) ingegaan. Omdat Stg. Cedin via één van haar vennootschappen (i.c. Cedin BV) ook op basis van de
Jeugdwet bekostigde activiteiten uitvoert, verantwoordt Stichting Cedin zich onverplicht voor de WNT.
Het bezoldigingsmaximum in 2021 voor Stichting Cedin is € 209.000.
Bezoldiging topfunctionarissen
Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens
leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2021
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

H. Wilbers
bestuurder
1/1 - 31/12
1,0
ja

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

209.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
Bezoldiging

158.965
29.007
187.972

187.972

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al
dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling
Gegevens 2020
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

N.v.t.
N.v.t.

bestuurder
1/1 - 31/12
1,0
ja
157.270
28.784
186.054

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

201.000

Bezoldiging

186.054
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Toezichthoudende topfunctionarissen
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2021
Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag
Bezoldiging
Het bedrag van de overschrijding en de reden
waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan
Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling
Gegevens 2020
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020
Bezoldiging
Bezoldiging
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

H. Kox
voorzitter
1/1 - 30/6

J.IJ. Westera
voorzitter
1/1 - 31/12

B. Plandsoen S.J. Renkema
lid
lid
1/7 - 31/12
1/7 - 31/12

S.T. Snijder
lid
1/1 - 31/12

M.P. Visser
lid
1/1 - 31/12

B. Derksen
lid
1/1 – 28/02

3.750

6.250

2.500

2.500

5.000

5.000

0

15.675

26.125

10.450

10.450

20.900

20.900

3.483

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

3.750

6.250

2.500

2.500

5.000

5.000

0

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

voorzitter
1/1 - 31/12

lid
1/1 - 31/12

lid

lid

lid
1/3 - 31/12

7.500

4.167

4.167

5.000

3.999

30.150

20.100

20.100

20.100

20.100
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lid
1/1 - 31/12

lid
1/3 - 31/12
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Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met
dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen.
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Ondertekening van de jaarrekening

Drachten, 25 mei 2022

Raad van Bestuur:
-

H. Wilbers
Was getekend

Raad van Commissarissen:
-

B. Plandsoen
Was getekend

-

S.J. Renkema
Was getekend

-

S.T. Snijder
Was getekend

-

M.P. Visser
Was getekend

-

J.IJ. Westera
Was getekend
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Overige gegevens

Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat
De jaarstukken worden door de raad van bestuur vastgesteld, na goedkeuring door de raad van
commissarissen conform artikel 14.4 van de statuten.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen bijlage.
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Deloitte Accountants B.V.
Grote Voort 291a
8041 BL Zwolle
Postbus 480
8000 AL Zwolle
Nederland
Tel: 088 288 2888
Fax: 088 288 9993
www.deloitte.nl

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan het bestuur en de raad van commissarissen van Stichting Cedin

VERKLARING OVER DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN JAARREKENING 2021
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Cedin te Drachten gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en
de samenstelling van het vermogen van Stichting Cedin op 31 december 2021 en van het resultaat over
2021 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en RJ 630.
De jaarrekening bestaat uit:
1.

De geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2021.

2.

De geconsolideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2021.

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 het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Cedin zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de
opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.

Verklaring over de jaarstukken opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, naast de
jaarrekening en onze controleverklaring daarbij.
De andere informatie bestaat uit:
•
De overige gegevens
•
Het maatschappelijk verslag

Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853.
Deloitte Accountants B.V. is a Netherlands affiliate of Deloitte NSE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

2206B156CD/DD/1

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
•

Met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

•

Alle informatie bevat die op grond van RJ 630 en Titel 9 Boek 2 BW is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen
bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in RJ 630 en Titel 9 Boek 2 BW en de
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag
en de overige gegevens, in overeenstemming met RJ 630 en Titel 9 Boek 2 BW.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van commissarissen voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met RJ 630 en Titel 9 Boek 2 BW. 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 om haar
werkzaamheden 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 om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het
realistische alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van de stichting.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
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.
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Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden,
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
•

Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang
bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt
groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing.

•

Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van
de stichting.

•

Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan.

•

Het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is.
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de
relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij
onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is
tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er
echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven.

•

Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen.

•

Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van,
het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang bepaald
van de uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het
risicoprofiel van de groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen
geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de volledige financiële informatie of specifieke posten
noodzakelijk was.
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Wij communiceren met de raad van commissarissen onder andere over de geplande reikwijdte en timing van
de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
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