
Waterman
In 2016 hangt er liefde in de lucht. Er komt een nieuw 

persoon in je leven en jullie kunnen het gelijk prima vinden 
waardoor de integrale dienstverlening eindelijk van de grond 
komt. Dat wordt echter niet door iedereen gewaardeerd. Eén 

iemand probeert jullie ontluikende liefde te saboteren.

Vissen
Stel je terughoudend op als je gevraagd wordt om te bemid-

delen in een conflict tussen twee bekenden, want je kunt 
je gedwongen voelen partij te kiezen. Lukt dat, dan is er 

veel waardering van de wethouder. Een promotie ligt in het 
verschiet. Verder is 2016 ook een goed jaar voor de liefde.

Ram
Na een heel zwaar 2015 is daar dan eindelijk 2016. Alle 

blokkades waar je de afgelopen jaren tegenaan bent gelopen 
maken nu plaats voor optimisme en zelfverzekerdheid. 

Ook samenwerkingspartners zien deze omslag en zijn bereid 
in jouw oplossingen mee te gaan. Pas wel op voor 

bemoeizuchtige politici.

Stier
Je stelt het komend jaar iemand ongelooflijk teleur. Wat 

een mooie samenwerking leek te worden, loopt uit op een 
mislukking. Verder dreigt het werkbedrijf in financieel 

zwaar weer terecht te komen. Ook het thuisfront verwacht 
een compromis van jou en dat terwijl je zo druk bent met 

wereldse zaken.

Tweelingen
Na een jaar lang bovenop de haverkist gezeten te hebben, 
is daar ineens een financiële meevaller. Budgetten kunnen 

weer omhoog en plannen die al tijden op de plank lagen, 
kunnen eindelijk worden uitgevoerd. Maar word niet over-

moedig! Het komend jaar kan ineens alles weer anders zijn.

Kreeft
Een lang gekoesterde wens gaat in 2016 eindelijk in vervul-

ling. Het is ook een goed jaar voor verbinden en contracten, 
maar dit leidt wel tot veel onduidelijkheid over je positie. 

Door alle zakelijke beslommeringen loop je het risico je 
naasten te verwaarlozen. Aan het eind van het jaar wacht 

nog een amoureuze verrassing!

De Sprank Jaarhoroscoop 
voor het sociaal domein

Leeuw
Door problemen thuis kost het je moeite voldoende aan-
dacht te besteden aan het werk. In het sociaal domein liggen 
een aantal grote uitdagingen op je te wachten, maar als je 
die tot een goed einde weet te brengen, is er veel erkenning. 
Er gaat dan een nieuwe wereld voor je open. 

Maagd
Al aan het begin van het jaar moet je enkele grote knopen 
doorhakken rond de organisatie van de wijkteams. Je hebt 
wat zaken te lang op hun beloop gelaten. Doe je het goed, 
dan ligt er een mooie beloning in het verschiet. Maar laat 
je niet gek maken door het succes. Tegen het einde van jaar 
schiet Saturnus weer langs het firmament en eisen 
financiële perikelen alle aandacht op.

Weegschaal
Mars maakt komend jaar een aantal malen contact met 
liefdesplaneet Venus. Met name het werkbedrijf en het 
voormalige sw-bedrijf strijden om uw aandacht. Maak geen 
overhaaste keuze. Jij staat immers aan het roer. En denk om 
je gezondheid!

Schorpioen
De komende maanden moet je goed op je financiële gezond-
heid letten. Het zijn drukke en spannende tijden en er zijn 
kansen om jezelf onder de aandacht te brengen. Maar leer 
wel nee zeggen, anders trek je het niet. In de tweede helft 
van 2016 doorkruist Jupiter jouw sterrenbeeld; een prima 
gelegenheid voor een fusie.

Boogschutter
De transitie krijgt komend jaar eindelijk zijn beslag. Doordat 
Pluto vanaf mei weer de goede kant op beweegt, ontstaan 
er carrièrekansen. Durf die te pakken maar overleg wel 
met je naasten, want ook voor hen zal jouw besluit grote 
consequenties hebben.

Steenbok
Je had alle hoop gesteld op je vriendin van het ministerie, 
maar dat loopt uit op een grote teleurstelling. In plaats van 
liefde is er koele berekening. Nadat je het hebt uitgemaakt, 
bestookt ze je nog lange tijd met brieven en mails. Maar om 
succesvol te zijn, moet je bij je besluit blijven.
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