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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Afgegeven ten behoeve van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aan: Stichting Ambulante FIOM

Verklaring betreffende het financieel verslag

Wij hebben het in dit rapport opgenomen door ons gewaarmerkte financieel verslag 2010 van
Stichting Ambulante FIOM te ‘s-Hertogenbosch gecontroleerd. Dit financieeL verslag bestaat uit de
balans per 31 december 2010 en de exploitatierekening over 2010 met de toelichting, waarin zijn
opgenomen een overzicht van de te hanteren grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opstellen van het financieel verslag dat
het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstelLen van het
activiteitenverslag, beide in overeenstemming met de Subsidieregeling VWS-subsidies.
Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in het financieel
verslag verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in
overeenstemming dienen te zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.
Het bestuur is tenslotte verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk
acht om het opmaken van het financieel verslag en de naleving van de relevante wet- en
regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of
fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over het financieel verslag op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht,
waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het voor de Subsidieregeling VWS-subsidies
geldende Controleprotocol instellingssubsidie. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende
ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke
mate van zekerheid wordt verkregen dat het financieel verslag geen afwijkingen van materieel
belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over
de bedragen en de toel.ichtingen in het financieel verslag. De geselecteerde werkzaamheden zijn
afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeetsvorming, met inbegrip van het inschatten
van de risico’s dat het financieel verslag een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van
fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne
beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van het financieel verslag en het
getrouwe beeld daarvan alsmede voor de naleving van de relevante wet- en regelgeving, gericht op
het opzetten van controlewerkzaamhedert die passend zijn in de omstandigheden.

Statutair8evestid te Eindhoven en ingeschreven in hel handelsregister onder nummer 17171186
hfl0 Audit En Assurance SV. Is lid van 800 International lid, een rechtspersoon naar Engels recht roet beperkte aansprakelijkheId,
en maakt deel uit van het wereld.nijde netwerk van juridisch zelfrtandige organisaties die onder de ranrn “BOlT’ optreden.
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Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doet een oordeel tot uitdrukking te brengen over
de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit. Een controle omvat tevens het evalueren
van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiëLe verslaggeving en de gebruikte
financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting
gemaakte schattingen, alsmede een evaLuatie van het ai.gehete beeld van het financieel verslag.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controte-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeeL te bieden.

Oordeel
Naar ons oordeel geeft het financieel verslag een getrouw beeld van de grootte en cle samenstelling
van het vermogen van Stichting Ambulante FIOM per 31 december 2010 en van het resultaat over
2010 in overeenstemming met de Subsidieregeling VWS-subsidies.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in dit financieel verslag verantwoorde baten, lasten en
batansmutaties over 2010 voldoen aan de eisen van financiëLe rechtmatigheid. Dit houdt in dat de
bedragen in overeenstemming zijn met de met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen
bepalingen, zoals die in het Controleprotoco[ instelLingssubsidie zijn opgenomen, en met de nader
gesteLde subsidieverplichtingen.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Verder melden wij dat het activiteitenverstag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is
met het financieel verslag.

‘s-H ‘to 7 april 2011

Audit Assurnce B.V.
ampns HP7P.
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DEEL 1

JAARVERSLAG DIRECTIE

VOO1 WMRMERRINGSDOELEINDEN

BDOAudjt &Assunce 8,V.

fl7 APR 2011
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1. Jaarverslag directie

De Stichting en daartoe behorende voorzieningen
Stichting Ambulante Fiom is statutair gevestigd te ‘s-Hertogenbosch en kent
een drietal districten met 9 regionale vestigingen en 1 landelijk bureau.
Daarnaast worden er op verschillende locaties activiteiten ontplooid; t.w. Goes en Lelystad

District Noord
Groningen, Leeuwarden en Zwolle

District West
Alkmaar, Leiden en Breda

District Zuid
Nijmegen, Eindhoven en Maastricht

De directie heeft in haar inhoudelijke jaarverslag een opsomming gegeven van de
Fiom-activiteiten. Daarvoor wordt verwezen naar de gedrukte of digitale versie van het
verslag.

Mevrouw C.P.M. van Kessel,
Algemeen directeur.

7april2011

VOOR WMRMERKINGSDOELEINOEN

BDO Audit a Assurance B.V,

‘ fl7APR2Ü11
1

paraat



Doc.. 12

DEEL 11

BESTUUR EN VASTSTELLING JAARREKENING

VOOR WMRMERKINGSDOEWNDEN
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Ii. Bestuur en vaststelling jaarrekening

Samenstelling directie en bestuur per april 2011

De directie is verantwoordelijk voor het opstellen en vaststellen van de
jaarrekening en het bestuur is verantwoordelijk voor het goedkeuren ervan.

Naam Functie

Directie

mevr. C.P.M. van Kessel Algemeen directeur

Bestuur

dhr. drs. M.J.M. Petit Voorzitter
dhr. drs. J.R. van de Kamp cmc Secretaris
mevr. P. Verhagen Penningmeester
dhr. Prof. dr. R. R. Ganzevoort bestuurder
mevr. drs. A.E.A.M. Miedema rm bestuurder
mevr. drs. R.G.M. Havekes-Menting bestuurder

VOOR WMRMEKNGSDOELEINDEN
DO Audft Assurance B.V,

111 APR 2011

B1OrOdb&n LLd d.d. LLJJr.V,,201
-..,..,.. 2
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DEEL III

JAARREKENING

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN

BDO Audit & A5surnce B.V.

datum fl7APR2DÎ1
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111.1 Balans per 31 december2010

ACTIVA

31 december2010 31 december2009
€ € €

Vaste activa

Materiële vaste activa 277152 323041

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 94.372 173.579

Liquide middelen 953 495 1181 478
1.047.867 1.355057

Totaal 1 325 019 1 678 098

PASSIVA

31 december 2010 31 december 2009
€ € € €

Eigen vermogen 385 688 394 751

Voorzieningen 228 425 258 309

Kortiopende schulden en
overlopende passiva 710 907 H 1 025 038

Totaal 1 325 019 1 678 098

VOOR WAARMERKINGSDOEIEINDEN

BDOAudlt ftAssurance D.V.

t” O7APR?.O11
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Kasstroom uit operationele activiteiten

Exploitatieresultaat Fiom resultaat

Aanpassingen voor:

afschrijvingen

mut. Voorz. / (corr.) reserves

90930

-29.884

-9.063

61.046

Doc. 12

77.621

60.785

127.648

138.406
Veranderingen in vlottende middelen:

vorderingen

kortiopende schulden excl. exploitatieresultaat

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

79.207 -119.485

-314.131 361.059
-234.925 241.574

-182.942 507.628

Investeringen in materiële vaste activa -63.066

Desinvesteringen materiële vaste activa 18.025

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten .. -45.041

-72.746

-72.746

Mutatie geldmiddelen 227.983 434.882

Liquide middelen 1 januari

Liquide middelen 31 december
Toename

1.181.478

953.495
-227.983

746.596

1.181.478
434.882

VOOR WMMERKNQSDOELEINOEN
BDO Audft Assurônce &V,

da’tmi 07APR 20[i
Bedb biiûfn2(.LtJ4 dU.i!I2

paraat
6

fl.3 Kasstroomoverzicht
2010

€ €
2009

€ €
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111.4 Algemene toelichting en waarcleringsgrondslagen

ALGEMEEN

Algemene waarderingsgrondslag
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van
het resultaat, is de verkrjgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden
activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van
voorgaand jaar.

Schattingen
Bij het opstellen van de jaarrekening maakt de leiding van de huishouding, overeenkomstig
geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen die medebepalend zijn voor
de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.

Vergelijkende cijfers
De cijfers voor 2009 zijn, waar nodig geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2010 mogelijk
te maken.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVP

Materi!e vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffings- of vervaardigingskosten.
verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De jaarlijkse afschrijvingen worden
berekend op basis van een vast percentage van die kosten overeenkomstig de geschatte
economische levensduur.
De afschrijvingspercentages die gehanteerd zijn, staan vermeld in de desbetreffende bijlage.

Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. De vorderingen hebben een verwachte
looptijd van maximaal één jaar.

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd op nominale waarde en staan, voor zover niet anders
vermeld, ter Vrije beschikking van de stichting.

Voorzieningen
De voorzieningen worden opgenomen voor de nominale waarde.

Kortlopencie schulden
De kortlopende schulden worden gewaardeerd op de nominale waarde en hebben een verwachte
looptijd van maximaal één jaar.
De post premie egalisatie WGA ERD ziet op een looptijd van 3 jaar; te beginnen op 1 juli 2009.

VOOR W.4RMEKINGSOOELEINO

BDO Audft a Assurance B.V.

da1mi fl7APR2O11
Beliorefld bl befnr2! d.dÇL,J,Ç1.”
paraat ....
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GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan
het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor
vermelde waarderingsgrondslageri.
Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Verliezen worden in
aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking
hebben.
De overige bedrijfskosten worden opgenomen tegen uitgaafprijs.

Baten
De baten zijn voor wat betreft het budget van het ministerie van VWS berekend aan de hand van de
voorschriften voor de bekostiging/subsidiëring, danwel voor wat betreft de overige opbrengsten
gebaseerd op het gefactureerde of doorberekende bedrag voor geleverde goederen en diensten.
Baten en lasten uit voorgaande jaren (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) die in dit
boekjaar zijn geconstateerd, zijn aan dit boekjaar toegerekond.

Waarderingsgrondslag van de afschrijvingen
De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende materiële vaste
activa.

Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde
(te betalen) interest.

GRONDSLAGEN VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en de rekening-courant schuld/vordering
bij de bankier.
Koersverschillen en ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de
kasstroom uit operationele activiteiten.

AFRONDING EN

De individuele bedragen zijn rekenkundig afgerond op hele euro’s, hierdoor kunnen (summiere)
afwijkingen ontstaan.

VOOR WMWEFKNGSDOEIEINDEN
BOO Audft a Assurnce eN.

datum

Brd.d,L)J&C)1/
8pafaat
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Materiële vaste activa

Stand per 1 januari2010

____________ ________

Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen t/m 2009

Boekwaarde

Mutaties in de boekwaarde in 2010

Investeringen
desinvesteringenlverkoop
afschrijving desinvestering
Afschrijvingen materiële vaste activa
Afschrijvingen dosinvestering en

Saldo

Stand per 31 december 2010

Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen

Boekwaarde

Afschrijuingspercentages

Vorderingen en overlopende activa

Vordering WGA!ERD Goudse verzekeringen
Nog te vorderen NS projectgelden
Onderhanden werk ISS
Nog te ontvangen bedragen
Vooruitbetaalde bedragen
Premie egalisatie WGA ERD
Dubbele betalingen / voorschotten
Borg somm en

De overlopende transitone (nog te ontvangen) kunnen als volgt worden gespeclficeerd:

NTO project ZonMw
Verzekeringen
Ziekengeld
F.v.Lanschot - Rabo rente
GBA vordering div. Instanties
NTO project Xonar
Diversen

Onderhoudsabonnement Exact/BNF
Abonnementen
Verzekeringen
Licentiekosten
Webadvies
Overig

Liquide middelen

VOOR WMRMERKINGSDOEWNDEN
Banken

8DOAudlt &Assurence B.V.Giro
Kas

1flT5 Toellchtinq op dé bIa’ïS. .1

Gebouwen Verbouw
:

31.12.2010 31.12.2009
€ €

1O.1.c +1O.2.g —

1O.1.c +1O.2.g

De ovenlopende transitonia(vooruitbetaald) kunnen als volgt worden gespecificeerd: 31,12.2010 31.12.2009
€ €

31.12.2010 31.12,2009
€ €

1 1 L 1.181.478
dat 07APR 2û11

Beborond t btn-t i1J.S(L6 11
paraf 9
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Eigen vermogen

Het verloop van de reserves was in het verslagjaar als volgt:

Algemene reserve

Egalisatiereserve

Bestemmingsreserve

Correcties
Stand voorgaande Resultaat Stand

01.01.2010 jaren bestemming 31.122010
€ € €

10.1.0 +10.2.g

Algemene reserve
De Algemene reserve bestaat uit de Vrij besteedbare middelen van de Stichting Ambulante
Fiorn en haar rechtsvoorgangers.

Overige kortiopende schulden en overlopende passiva

Cliëntenfondsen
Kruisposten
Schulden terzake van pensioenen
Schulden terzake van projecten
Belastingen en premies sodale verzekeringen
Nog te besteden projeotgelden (derden) doorlopende projecten
Overlopende schulden
NTB accountantakosten
Personeelsrekening
Nog te betalen salaris
FIOM-DNA-DATABANK
Overige schulden

Overlopende passiva

- Vakantiegeld- en dagenverplichting (inclusief sociale lasten)

10.1.c

Egallsatiereserve
Tot en met 2006 werd jaarlijks het niet bestede deel van de door het ministerie van VWS verstrekte
instellingssubsidie gereserveerd in de zogenaamde Risicoreserve.
In verband met gewijzigde wetgeving omtrent rio VWS-subsidies is de opgebouwde risicoreserve
met ingang van 1januari 2007 gewijzigd in een egalisatiereserve.

Voorziening groot onderhoud

Het verloop van de voorziening was in het verslagjaar als volgt:

Stand Stand
01,01.2010 Dotaties Onttrekkingen 31.12,2010

€ 6 € 6
Voorziening groot onderhoud

De onderhoudsvoorziening dient ter egalisering van de onderhoudskosten van gebouwen in
eigendom en huurpanden. Dotalie geschiedt op basis van opgestelde onderhoudsplannen.
Voor 2011 is er een nieuw onderhoudsplan opgesteld (na verbouwing van de zolder in het pand In Den Bosch)

De kortlopende schulden en overlopende passiva kunnen als volgt worden gespecificeerd:

VOOR WMMERKINGSDOELElNDEN
DDOAudlt aAss.wnce a.V.

07APR 201i

paraat

31.12.2010 31.12.2009
€ 6

10



Nog te besteden projectgelden; doorlopende projecten
Betreffen subsidiegelden verstrekt voor projecten van de Stichting Ambulante Fiom,
De financiering van deze projecten vindt geheel plaats met niet-VWS gelden.
De nog te besteden subsidiegelden kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Een eventueel batig saldo gaat rechtstreeks naar de algemene reserve.

Doorlopende projecten:
Jonge Moeders Groningen
Info & ontmoetingspunt JM Groningen
Implementatie pakket zwanger en dan Leeuwarden
Jonge Moeders Zwolle
Tienermoeders BDIJ Groningen
Sense Noord
Verbonden door adoptie Zwolle
Jong en moeder Alkmaar
Tienermoederconferentie Alkmaar
Jonge moeders Nijmegen
Jem & kids
Project ‘Point” Nijmegen
Project “Xonar” Maastricht
Adoptie (na)zorgsite
Onderzoek ATA Zon MW

Doc. 12

Schulden ier zake van projecten

Projecten VWS
Projecten derden L “‘ 1

VOOR WMRMRKINGSDOELEIND
800 Audit a Assurnce LLV,

dabi 07APR Wil
C1 /

11

Stand (Ep1odtle) Stand
0101.2010 Baten Lasten 31.12.2010

€ € € €

Voor bovenstaande projecten geldt dat de financiering is gegarandeerd door diverse fondsen.
Een negatief saldo is declarabel, eventueel in een volgend jaar. Er is dus geen exploitatietekort.

31.12.2010 31.12.2009
€
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Schulden ter zake van pensioenen

PGGM: afrekening pensioenpremie boekjaar
PGGM: afrekening pensioenpremie oude jaren

31.12.2010 31.12.2009
€

31.246j 1 39.780.!
Belastingen

Loonheffingen december
Omzetbelasting (BTW)

Overige schulden

L

_
_

23!731 2O1081j

Ontwikkeling digitaal aanbod
Accounla ntskosten
Deskundighelclsbevordering
UWV: te verrekenen ziekengeld
Automatiseringswerk/systeemontwikkeling
Burobehoeften en dwkwerk
Diensten van derden
Afrek. telefoon- en portokosten
Diverse personeelskosten
PR
Verzekeringen
Projecten
Kopieerkosten
Diversen

85.737 199776

Vakantiegeld- en dagenverplichting

Vakantiegeld- en dagenverplichting
Opslag voor sociale lasten

Maastricht, Stationsstraat
Nijmegen. Sint Annastraat
Zwolle, Emmastraat
Leiden, Haven
Breda, Nonnenveld
Eindhoven, Ploegstraat
Leeuwarden, Harllngerstraatweg
GronIngen, Poststraat
Alkmaar, Gedempte Nieuwesloot

Pensioenregeling:

verlenging op:
1-okl-13 *

1-feb-12
1-sep-12
1-sep-12
1-jan-13
1-mei-13
l-jul-13
1-ckt-13
1-nov-15

De pensioenregeling bij het PGGM betreft een toegezegde pensioenregeling. De Stichting heeft,
ingeval van een tekort bij het Pensioenfonds, geen andere verplichting dan die van hogere
toekomstige pensioenpremies.
Het bestuur van het PGGM heeft besloten om da oramia (inni. rbeldsongeschiktheidspensioen)
voorhetjaar2olovasttestellenop

Niet in de balans opgenomen verplichtingen:

_____

1
275;5111 L 2467.23.I

Huurcontracten:

Stichting Ambulante Fiom heeft de kredietfaciliteit bij F.van Lanschot Bankiers ad € opgezegd.
hiermee is de krediethypotheek welke was verstrekt op het pand Kruisstraat 1 te ‘s-Hertogenbosch doorgehaald.In (deels) 2010 is er (wederom) geen gebruik gemaakt van dezé faciliteit.
Per 24-12-2010 is er een investering gedaan In communicatie apparatuur t.w.v,
Dit bedrag wordt per 1-1-2011 opgenomen in het overzicht van materiële activa.

1O.tc +1O.2.g

jaarhuur
€
€

1
Voor een deel van bovenstaande huurcontracten gelden ban kgaranties voor in totaal €
waarvan hetzelfde bedrag is afgezonderd op een geblokkeerde bankrekening.

* Het huurcontract is door de verhuurder opgezegd per 1 oktober 2018

da

VOOR WMMERKGOINfJ
BDO Audit & Aisurance B.V.

f17 APR 20H
Beboiende cLd..LLfJ/J,2i’(/

12
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111.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

Instellingssusbisidie ministerie van VWS

De instellingssubsidie van het ministerie van VWS kan als volgt worden gespecificeerd:

_______________

Begroting 2010 Realisatie 2009
f$ — .Loongevoelige kosten

+

Prijsgevoelige kosten
(aanname) OVA

Conform brief VWS/SP12534512009

De subsidie over 2009 is door het ministerie definitief vastgesteld.

Overige bedrijfsopbrengsten

De overige bedrijfsopbrengsten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Realisatie 2010 Begroting 2010 Realisatie 2009
€ €

Projectinkomsten VWS
Projectinkomsten overig
Afdrachtskortingen
International Social Service
Inkomsten tarievenlijst
Inkomsten derden
Servicekosten
Inkomsten onderverhuur
Diversen

_______

30761811 33521511 1980131]
Projectinkomsteri worden niet begroot. De extra projectinkomsten VWS zorgden in 2009 voor een tijdelijke verhoging
van deze post. In 2010 is er een project bij VWS aangevraagd en gehonoreerd: adoptievragen.nl
Inkomsten derden loopt met 64% terug doordat in 2009 de tijdelijke projecten zijn afgesloten.
Dit verklaart onderstaand verschil tussen de doorberekende projectkosten.
Alhoewel de diversen inkomsten in 2010 stijgen t.o.v. de realisatie 2009, zijnde taakstellingen niet gehaald.

Personeelskosten

Bruto salaris
WGA ERD verzekering
Sociale lasten en pensioenpremies

Andere personeelskosten
Af: ziekengeld, subsidie ID etc.

doorberekend naar projecten

________________

VOOR WAARMERKINGSOOaEINOEN

_______________ _______________ ________________

BDOAudlt &Assurance B.V.

_____________ _____________ ______________

Afschrijvingen

Verbouwingen
Inventarissen
Automatisering
Gebouwen (LB en Dordt)

______

Realisatie 2010

•1

—

Realisatie 2010 Begroting 2010 Realisatie 2009
€

datum 07APR 20fl

4.652f 4.721,015 1 4.495.604

Realisatie 2010

€

Begroting 2010 Realisatie 2009

€ €
BehorerKie bij bdt.WLd.&,LfÇ7iJ,2C() — -

______________

paraat ..

90.930 120.900 77.621

Een deel van de investering op automatisering is deels direct naar het resultaat gebrachL i.p.v. activering.

13
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De overige huisvestingskosten worden met name veroorzaakt door de verbouwingskosten van het pand aan de
Kruisstraat en besparing op regionale HV-kosten.
Hogere organisatiekosten ontstonden door saderirig van de:
- hogere advieskosten t.b.v. het plan “Fiom vernieuwt zich
- hogere kosten voor de opzet van de ICT verbindingen en digitale ontwikkeling
- lagere kosten voor de extra Fiompunten
- meer regionale kosten op het gebied van organisatiekosten

Projeatuitgaven VWS en derden

Personeelskosten projectsubsidie VWS
Overige kosten projectsubsidie VWS
Personeelskosten projectsubsidie derden
Overige kosten prcjectsubsidie derden

_______
________________ _______

Incidentele baten en lasten

Boekwinst verkoop pand Dordrecht

_______

Financiële baten en lasten

Overige bedrijfskosten

Huur
Overige huisvestingskosten
Projectuitgaven VWS
Ind. Kosten activiteitenplan
Organisatiekosten

Saldo rentebaten en rentelasten

L.

Bezoldiging en financiele relaties met bestuurders en toezichthouders

Aangezien de bezoldiging inzake de directie van Stichting Ambulante Fiom kan worden
herleid tot een enkele natuurlijke persoon wordt in de jaarrekening conform de Richtlijnen
voor de Jaarverslaggeving (RJ-640) geen informatie hieromtrent verstrekt.
De directie is gevolmachtigd door het bestuur.
Ook in 2010 ontving de voorzitter per kwartaal € 226 aan vacatiegeld; de overige
bestuursleden kregen elk€ 45 per bijgewoonde vergadering.

In het verslagjaar waren op basis van het aantal gewerkte uren gemiddeld 73,7 (2009: 72,2)
personen werkzaam bij de stichting, Op 31 december 2010 waren 107 medewerkers
in dienst (31 december 2009: 105 medewerkers).

VOOH WMRMERI<{NQ0OELEIN0EN
BDOAucflt &Assurance B.V.

dati O7APR211
Behoend8 bij befnL2.i!. dO. 1lLlJ2Öi t
paraaf

Gemiddeld aantal werknemers

1

EE

__

1.021.702 878.100 876.029

riIïti,1 .,

. iI

0

___

___

1 0I 1
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DEEL IV

OVERIGE GEGEVENS

VOOR WMRMERKINGSOOELEINDEN

BDOAudlt aAsurance B.V.

datzn 07APR2011
Behocendebijbefni2 dd4,,LJJ,,Û(f
paraat



IV Overige gegevens

Controleverklaring
De controleverklaring is op de volgende pagina’s hierna opgenomen.

Resultaatbestemming
Er is geen statutaire regeling inzake de resultaatbestemming. De regeling inzake de
bestemming van het resultaat is in de geldende subsidieregelingen opgenomen.
Volgens het besluit van de directie is het resultaat over het jaar 2010
ad. € -9.063 als volgt bestemd:

Resteert ten gunste van de reserves:
Ten gunste van de egalisatiereserve
Ten gunste van de algemene reserve

Doc. 12

€ 9.063-

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die van invloed
zijn op voornoemde cijfers.

da

VOOR WMMERKINGSOOEWNDEN
BDO Audft a Assurance LV.

07 APR 2U

1

Een deel van het resultaat heeft betrekking op de verkoop van pand Dordrecht.
welke voor een deel is gefinancierd door giften van derden €
Hierdoor komt het verlies voor 2010 op: €

101.c +10.2.g

€
€
€
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Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
tav. De Directie Bedrijfsvoering afdeling Subsidies
Postbus 16006
2500 BA DEN HAAG

Overal 10.2.e

‘s-Hertogenbosch, 19april2011.

Dossiernummer: 10.2
Briefnummer VWS-0567-10
Objectnummer 0283388
Subsidienr. : 315370
Betreft : aanvraag subsidievaststelling van de Instellingssubsidie voor het jaar 2010

Geachte mevrouw, heer,

Namens het bestuur van de Stichting Ambulante Fiuom zend ik u de volgende bescheiden
toe:

• De jaarrekening 2010, voorzien van de accountantsverklaring;
• Het inhoudelijke jaarverslag waarin beknopt verslag wordt gedaan van onze

activiteiten in 2010;
• Het wettelijk voorgeschreven formulier aanvraag vaststelling subsidie;

Wij vertrouwen erop hiermee aan de door u gestelde eisen met betrekking tot het volledig
indienen van het verzoek tot vaststelling van de Instellingssubsidie 2010, te hebben voldaan.

Met vriendelijke groet,

Bijlaqen
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Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

> Retouradres Postbus 20350 2500 Ei Den Haag

Het bestuur van de
Stichting Ambulante Fiom Bezoekadres:
Kruisstraat 1 Parnassusplein 5

2511VX DEN HAAG5211 DT s-Hertogenbosch
T 07034079 11
F0703407834Overal 1 O.2.e www.rijksoverheid.n

Contactpersoon

T 070

Ons kenmerk

Datum {VerzendDatum}
Betreft; Aangepast jaarverslag 2010 Objectnummer

Subsidienummer
315370

Geacht bestuur, Bijlagen

Met uw brief van 19april 2011, VWS-0567-10j heeft u een aanvraag tot Uw brief

vaststelling van de instellingssubsidie voor het jaar 2010 ingediend. 19 apni 2011

Onderdeel van deze aanvraag tot vaststelling was het inhoudelijk jaarverslag.
Het Fiom jaarverslag 2010 is nu zeer uitgebreid en beschrijvend van aard. Dat
maakt het voor mij lastiger om te bepalen of u datgene waarvoor u de subsidie
heeft aangevraagd, daadwerkelijk heeft bereikt. Ik verzoek u daarom voor
1 september 2011 een nieuw verslag in te dienen waarin u de door de Fiom
bereikte doelstellingen strak en bondig formuleert, onderbouwd met feiten en
cijfers. Op basis van dat nieuwe verslag zal ik uw aanvraag tot vaststelling van de
subsidie beoordelen.

Ik verzoek u ook in de toekomst uw doelstellingen in de subsidie aanvraag meer
SMART’ te maken en de in het daaraan gekoppelde jaarverslag bereikte
doelstellingen strak en bondig te formuleren, onderbouwd met feiten en cijfers.

Hoogachtend,

de Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
namens deze,
de directeur Publieke Gezondheid,

.

prof. dr. M.C.H. Donker

SMART; Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden Pagina 1 van 1
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Fiom
Jaarverslag 2010

Voor u ligt het jaarverslag 2010 van de Fiom, de landelijke Organisatie met jarenlange ervaring op het
terrein van onbedoelde zwangerschap en adoptieproblematiek.
U kunt hierin lezen wat er van onze ambities, weergegeven in het activiteitenplan voor 2010, in
concrete activiteiten is gerealiseerd. Voortdurend vinden er op onze aandachtsterreinen
maatschappelijke ontwikkelingen plaats. Door op deze ontwikkelingen in te spelen, ontstaan er op
deelactiviteiten marginale veranderingen ten opzichte van de begroting.

De levensvragen waarop de Fiom ondersteuning heeft geboden, hebben te maken met:
(on) bedoelde zwangerschap;
tienerouderschap;
zwangerschapsverlies;
ongewenste kinderloosheid en
adoptie(na)zorg, waaronder ook (inter)nationale zoekacties.

Als Fiom staan we midden in de samenleving. Mensen uit alle lagen van de bevolking maken gebruik
van onze dienstverlening bij het weer op de rails krijgen van hun leven. Of het nu gaat om een
onbedoelde zwangerschap, een miskraam, een kinderwens die maar niet vervuld wordt of een
zoektocht naar biologische familieleden, de Fiom is specialist in deze problematiek en biedt
laagdrempelige, professionele hulp. Verdergaande (psychosociale) problemen op de langere termijn
worden hiermee voorkomen. Hierdoor kunnen onze cliënten na vaak ingrijpende gebeurtenissen, op
een goede manier blijven deelnemen aan de maatschappij.

Op basis van deze gespecialiseerde psychosociale hulpverlening ontwikkelen wij ook nieuwe
methodieken en preventieactiviteiten zodat cliënten zo snel mogelijk (weer) het heft in eigen hand
kunnen nemen. De Fiom wisselt haar expertise uit met andere (internationale) organisaties.
De Fiom zet haar expertise in op vier verschillende kerntaken: hulpverlening, gerichte
preventieactiviteiten, deskundigheidsbevordering en expertiseoverdracht en onderzoek en
ontwikkeling.

Vernieuwing
Het afgelopen jaar stond in het teken van de vernieuwing van de Organisatie. Met het doel de Fiom
een slagvaardige, flexibele organisatie te laten blijven die voor iedereen goed bereikbaar en
laagdrempelig is en activiteiten op maat biedt. Verschillende externe en interne ontwikkelingen van de
afgelopen jaren vormden hiertoe de aanleiding. De toenemende vraag naar digitale hulpverlening, de
noodzaak van een verbeterde landelijke bereikbaarheid en de mogelijkheden om internationaal te
gaan samenwerken, zijn een aantal van de ontwikkelingen waar we als Fiom in mee willen gaan. Deze
vernieuwingsslag heeft ook impact gehad op de rollen en bevoegdheden binnen de Organisatie. Al
lang bestaande functies als districtsmanager of districtsstaffunctionaris verdwenen terwijl nieuwe
functies ontstonden met meer nadruk op inhoud en kwaliteit van het werk. Al met al behoorlijke
veranderingen die gelukkig niet tot gedwongen ontslagen hebben geleid.

Door de veranderingen in de organisatie kunnen wij voor onze cliënten maar ook voor de landelijke
overheid en onze partners in het veld een slagvaardige, landelijk opererende, gespecialiseerde
instelling blijven.

Landelijk, regionaal en lokaal
Cliënten en intermediairs hebben we zoveel mogelijk op lokaal niveau bereikt. In een laagdrempelig
hulpaanbod op maat heeft de Fiom onder andere vorm gegeven door op meer plaatsen dan
de eigen bureaus bereikbaar te zijn. Bijvoorbeeld tijdens spreekuren in ziekenhuizen of op de
recent geopende uitvoeringslocaties in Goes en Lelystad. De vernieuwde Organisatie maakt het
mogelijk om voortaan in meerdere steden/regio’s aanwezig te zijn. Met haar innovatieve
onlinehulpaanbod gaat de Fiom mee in de trend die zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld:
het zoeken naar informatie en hulp via het internet. De organisatie heeft hierin flink geïnvesteerd
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en blijft dit ook doen met de visie dat onhinehulpverlening geen vervanging is van de face-to-face
hulpverlening. Met deze mix van online- en offline dienstverlening bereiken we op deze wijze een
doelgroep die niet naar onze locaties komt. Het is een, nu al bewezen, effectieve toevoeging en het
zorgt ervoor dat het werk
van de Fiom voor iedereen in Nederland toegankelijk blijft.

Internationaal
Op internationaal gebied is de Fiom met name door de Nederlandse afdeling van International Social
Service (ISS-Nederland) actief. Deze speciale afdeling biedt internationale dienstverlening en geeft
advies en informatie bij vragen en problemen op het gebied van: het afstand doen ter adoptie; hulp bij
inter-landelijke adoptie; opsporing en zoekacties; ouderlijk gezag; omgangsregelingen; ontvoering van
kinderen door één van de ouders; kindermishandeling; huwelijk en echtscheiding; pleeggezin- en
vakantieplaatsingen; asielaanvragen en vluchtelingenproblematiek; problemen in verband met
jeugdmigratie; nationaliteitsvraagstukken en gezinshereniging. ISS-Nederland is een schakel tussen
overheidsinstellingen en organisaties voor maatschappelijke dienstverlening in Nederland en in het
buitenland. De afdeling is onderdeel van een internationaal netwerk met medewerkers en
correspondenten over de hele wereld.
Mede dank zij dit netwerk wordt jaarlijks over de gehele wereld service verleend, waarbij in totaal zon
150.000 mensen betrokken zijn. Het Algemeen Secretariaat van ISS is gevestigd in Genève.

Cliëntenraad
De cliëntenraad wordt gevormd door mensen die gezamenlijk representatief zijn voor de cliënten op
de aandachtsgebieden van de Fiom. De raad streeft ernaar de gemeenschappelijke belangen van
cliënten te behartigen.
De raad bestond in 2010 uit vijf personen. Er zijn twee leden afgetreden, waarvoor twee nieuwe leden
in de plaats zijn gekomen. Opmerkelijk is dat door deze vernieuwing in de raad de adoptiedriehoek
volledig vertegenwoordigd is: een afstandsmoeder, een adoptiekind en een adoptieouder. In 2010
kwamen in de cliëntenraad onder meer aan de orde: de organisatievernieuwing, digitalisering,
tienermoeders Aruba/BES-eilanden, onderzoek naar afstandsmoeders (ZonMw) en het activiteiten-
plan 2011.
Dec

Cliënttevredenheidsonderzoek
Na afloop van een hulpverleningstraject krijgen cliënten de mogelijkheid een vragenlijst in te vullen die
gebruikt wordt voor het cliënttevredenheidsonderzoek. In 2010 zijn van april tot en met december de
volgende resultaten (gemiddelden over alle locaties) gemeten:
- Bereikbaarheid : 8
- Het gesprek met de maatschappelijk werker : 8,5
- De kwaliteiten van de Fiom medewerkers : 8,5

Locaties en faciliteiten : 7,5
Maatschappelijk rendement : 7,5
Wachttijden : 8,5
Rapportcijfer algemeen

ibestond in 2010 uit:

8
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Bestuur
Het bestuur heeft zich in 2010 vooral gericht op de organisatievernieuwing ‘Fiom vernieuwt zich’, de
governancecode en het bestuursmodel. Bij de vernieuwingsplannen heeft het bestuur zich
geconcentreerd op de hoofdlijnen: de overeenstemming van de plannen met de missie, de
toekomstbestendige visie en goed werkgeverschap. Extra accent werd door het bestuur in 2010
gelegd op de communicatie met de Organisatie tijdens verschillende overlegmomenten met
betrokkenen bij de Fiom.
De organisatievernieuwing van de Fiom heeft ook bij het bestuur geleid tot een reflectie op het eigen
functioneren en geresulteerd in de keuze voor betrokken en actief op afstand. Betrokken bij de missie,
visie en doelstelling van de Fiom. Actief in informatieverwerving en -verwerking en communicatie met
stakeholders. Op afstand door zich te richten op de hoofdlijnen en beschikbaar te zijn als
sparringpartner voor de directeur. Medio 2011 zal deze bestuursfilosofie met de stakeholders
besproken worden om deze keuze eind 2011 te formaliseren in een Raad van Toezicht.
Het bestuur bestond in 2010 uit:

- mevrouw J.W. Achttienribbe-Buijs, voorzitter,
- de heer drs. J. R. van de Kamp, secretaris,
- de heer drs. H.W.J.J.M. van den Eerenbeemt, penningmeester,
- de heer prof. dr. R.R. Ganzevoort, lid,
- mevrouw drs. A.E.A.M. Miedema, lid,
- mevrouw drs. R.G.M. Havekes-Menting,
- mevrouw C.P.M. van Kessel, directeur.

Mevrouw Achttienribbe-Buijs en de heer van den Eerenbeemt zijn per 1 januari 2011, wegens het
verstrijken van hun uiterste zittingstermijn, opgevolgd door de heer drs. M.J.M. Petit, voorzitter en
mevrouw P. Verhagen, penningmeester.

Ondernemingsraad
De ondernemingsraad heeft zich in 2010 gebogen over verschillende instemming- en
adviesaanvragen o.a. met betrekking tot de vernieuwing van de Fiom. Onderwerpen die aan de orde
zijn geweest: de wijziging in de organisatie van de Fiom met betrekking tot de verdeling van de
bevoegdheden binnen de Fiom, wijziging functieprofielen, formatie, het inzetten van de deelprojecten
om tot de uitvoering van het plan ‘Fiom vernieuwt zich’ te komen, het aantrekken van een extern
adviseur, sociaal plan, contract Verzuim Reductie, instellen beleid omtrent alleenwerken, scholing en
professionalisering 2010, reis- en verblijfkosten, landelijke telefooncentrale, begroting 2010,
kwartaalrapportages, financieel jaarverslag, accountantsverklaring, vervolg- en overgangsmaat
regelen, nieuwe overlegstructuur en de conceptbegroting 2011 ten behoeve van de subsidieaanvraag
bij VWS.

i in 2010 uit:

Personeel
De Fiom heeft op 31 december 2010 104 medewerkers in dienst. Zij vullen samen 73,7
fuiltirnereenheden in. De meeste medewerkers werken op basis van een parttimedienstverband,
waarbij het uitgangspunt is om arbeidsovereenkomsten aan te gaan voor minimaal 24 uren per week.
Het uitvoerend werk wordt voor het grootste deel uitgevoerd door maatschappelijk werkers,
preventiewerkers en beleidsmedewerkers. Daarnaast is er leidinggevend en ondersteunend personeel
zoals management, staf (financiën, HR, PR & communicatie) en secretariaat werkzaam. Tevens heeft
de organisatie nog drie vertalers in dienst.

De ondernemin
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Dit jaar is het verzuimpercentage gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. In 2010 is het percentage
verzuim 5,18% terwijl dit in 2009 nog 3,15% bedroeg. Aangezien de verzuimfrequentie slechts in
geringe mate is gestegen (van 135 naar 1,40), zit de stijging met name in het langerdurend verzuim.

De meeste Fiom-medewerkers hebben deelgenomen aan specifieke studiedagen, interne scholing,
onderlinge contactdagen, uitwisselingsdagen, intervisie en coaching om zo de eigen deskundigheid te
bevorderen. Deze deskundigheid wordt in eerste instantie primair gekoppeld aan de uitvoering van de
werkzaamheden voor het activiteitenplan.

In 2010 ging het onder meer om:
KOT (oplossingsgericht werken) voor preventiewerkers;
digitale hulpverlening (abortusverwerking) voor maatschappelijk werkers;
effectief leiderschap voor alle medewerkers;
masterclass New Communication voor de afdeling PR & communicatie.

Op de navolgende pagina’s vindt u de activiteiten die in 201 hebben plaatsgevonden. Per activiteit
wordt het resultaat aangegeven, dit als aanvulling op het eerder ingediende activiteitenverslag 2010.

Met vriendelijke groet,

C.P.M. van Kessel
Directeur



(on)bedoelde zwangerschap - uitvoering Doc. 1 742.895
Uitvoering: hulpverlening, preventie en signalering Resultaat 2010 waarde

Individuele en! of systeemhulpverlening (via e-mail, chat en 1350 hulpverleningstrajecten aan vrouwen en mannen

face-to-face) aan vrouwen en mannen die begeleiding nodig zodat zij een weloverwogen besluit hebben kunnen

hebben om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen nemen ten opzichte van ouderschap, abortusingreep of

over het al dan niet uitdragen van een zwangerschap. afstand ter adoptie.

Dit aanbod is in heel Nederland beschikbaar online en

door middel van spreekuren op locatie.

OBZU € 435.211

81 hulpverleningstrajecten aan vrouwen en mannen

Individuele en! of systeemgerichte hulpverlening (via e-mail , zodat zij een weloverwogen besluit hebben kunnen

chat en face-to-face) aan zwangere vrouwen! recent nemen ten opzichte van afstand ter adoptie.

bevallen vrouwen en! of aan eventueel de partner of

verwekker, die het voornemen hebben uitgesproken om

afstand te gaan doen van hun kind volgens een vastgesteld

OBZ U protocol. € 60.730

12 hulpverleningstrajecten aan vrouwen en mannen

Individuele en! of systeemgerichte hulpverlening (via e-mail , zodat zij een weloverwogen besluit hebben kunnen

chat en face-to-face) aan vrouwen en mannen die nemen over het al dan niet zwanger worden.

begeleiding nodig hebben om een weloverwogen beslissing

te kunnen nemen over het al dan niet zwanger gaan worden

OBZ U (eiceldonatie, invriezen eicel! zaadcel, donorschap). € 10.102

19 hulpverleningstrajecten aan vrouwen en mannen

Individuele en! of systeemgerichte hulpverlening (via e-mail , zodat zij een weloverwogen besluit hebben kunnen

chat en face-to-face) aan vrouwen en mannen die nemen ten opzichte van prenatale screening, prenatale

begeleiding nodig hebben om een weloverwogen beslissing diagnostiek en/’of het wel/’niet uitdragen van de

te kunnen nemen over het al dan niet gebruik maken van zwangerschap.

prenatale screening, prenatale diagnostiek en het wel! niet

OBZ U uitdragen van de zwangerschap. € 12.942

Individuele en! of systeemgerichte hulpverlening (via e-mail , 223 hulpverleningstrajecten aan vrouwen en mannen

chat en face-to-face) aan vrouwen die een abortus hebben waardoor een aanzet tot het verwerken van de

laten uitvoeren en aan mannen van wie de partner een abortusingreep is gerealiseerd. De cliënt kan het

abortus heeft ondergaan, die voor verwerking begeleiding verwerkingsproces op eigen kracht voortzetten.

nodig hebben. Inclusief groepshulpverlening.

OBZU € 118.504

Individuele en! of systeemgerichte hulpverlening (via e-mail , 167 hulpverleningstrajecten aan vrouwen en mannen

chat en face-to-face) aan vrouwen en mannen die tijdens de waardoor een aanzet tot het verwerken van het

zwangerschap of rondom de geboorte een kind hebben zwangerschapsverlies is gerealiseerd. De cliënt kan het

verloren en die voor verwerking begeleiding nodig hebben. verwerkingsproces op eigen kracht voortzetten.

Inclusief groepshulpverlening.

OBZ U € 90.017

Individueel, systeem en groepshulpverlening aanbieden aan Er is een opzet gemaakt met een Fiom bureau van de

vrouwen die zwanger zijn geraakt door incest en deze Grote Steden voor gezamenlijk hulpverlening. Cliënten

ervaring willen verwerken, komen op andere hulpverleningsvragen binnen en zijn

niet specifiek op dit onderwerp geregistreerd.

OBZU € 376

Preventieactiviteit over voorkoming van zwangerschap en de 702 personen zijn geîiformeerd over hoe zij een

keuzemogelijkheden bij een onbedoelde zwangerschap aan zwangerschap kunnen voorkomen en over de

hoogrisicogroepen (met name tieners) in gemiddeld 1,5 uur. keuzemogelijkheden indien ze toch onbedoeld zwanger

OBZ U zijn. € 15.013

€ 742.894
geoffreerde waarde € 882.883
Verschil gerealiseerd € 139.989-



Doc. 15

(on)bedoelde zwangerschap - strategie € 267.846

Strategische taken: coördinatie, protocollering, Resultaat 2010
deskundigheidsbevordering en signalering waarde

1.785 vragen van (potentiële) cliënten en intermediairs
Informatie, consultatie en signalering, verwijzing en advies zijn adequaat beantwoord.
aan (potientele) clienten en deelnemers, verwijzers,

OBZ S overheden, studenten (digitaal, telefonisch, face-to-face). € 49.701
Deskundigheidsbevordering van (semi)professionals, die op 210 (Semi) professionals waaronder de
het gebied van (on)bedoelde zwangerschap werken, door verpleegkundigen van Centra voor Seksuele Gezondheid
middel van voorlichting of training op maat. Gemiddeld die verantwoordelijk zijn voor de triage, kunnen op het
duurt een voorlichting 2 uur en gebied van onbedoelde zwangerschap consulteren of zijn

in staat de Fiom-expertise te gebruiken.
OBZ S € 41.416

In samenwerking met SANL wordt verder gewerkt aan het Het lespakket ‘zwanger en dan’ sluit aan bij de behoefte
uitgeven van het lespakket ‘Zwanger ... en dan?’ in van de gebruiker. De coördinerende GGD-en zijn
aansluiting op het lespakket ‘Lang leve de liefde’. In de geïiformeerd over dit lespakket. Ook is een aparte les
tussentijd blijft de Fiom ‘Zwanger ... en dan?’ aanbieden in gemaakt voor het ROC, leerlingen zijn wat ouder en
de regio en op basis van deze praktijkervaring aanpassen. hebben vaker te maken met onbedoelde zwangerschap.

In 2011 zal het nieuwe (digitale) lesprrogramma klaar
zijn en onderdeel uitmaken van het lesprogramma ‘Lang
leve de liefde’. Dit naar aanleiding van een uitgevoerd
behoefteonderzoek.

OBZ S € 26.415
Verder doorbreken taboe zwanger door incest door middel In 2010 is een brochure uitgegeven ‘Zwanger door
van informatie en advies en PR. incest’informatie voor hulpverleners over het

verwerkingsproces. De Fiomwil hiermee een bijdrage
leveren aan het zichtbaar en bespreekbaar maken van
het onderwerp. De brochure maakt hulpverleners attent
op het bestaan van zwangerschappen door incest.
Weten dat het voorkomt, kan helpen in het herkennen
van dit soort zwangerschappen en het aanbieden van
hulp aan de vrouwen/meisjes. Naar aanleiding van de
bevalling van een 12-jarige scholiere in Groningen, was
er veel aandacht voor het onderwerp. De Fiom heeft
meegewerkt aan verschillende krantenartikelen (o.a. AD)
en heeft in RTL Nieuws, Editie.nI en Hart van Nederland

verdere uitleg gegeven. Naar aanleiding van dit item
heeft de Fiom ook een persbericht verzonden waaropO
veel media-aandacht kwam.

OBZS € 2.109
In samenwerking met Sense-partners preventieprojecten Signalen die via Sense binnenkomen worden vertaald
ontwikkelen, waaronder projecten voor allochtonen naar preventieprojecten. Met de Centra Seksuele
jongeren. Doorontwikkelen van goede doorverwijzing van de Gezondheid bestaat een intensieve samenwerking. Met
Centra Seksuele Gezondheid naar de Fiom als de pilot zijn 35 meiden en hun moeders bereikt. De
gespecialiseerde partner. Uitvoering pilot ‘Islamitische aanpak is zo uitgewerkt dat deze kan worden
meiden en seksualiteit.’ met St. Meander en GGD! Sense. geinplementeerd in het land.

OBZ € 28.548
Kennis van de Fiom is adequaat overgebracht in o.a.

De Fiom als adviseur bij activiteiten van andere instellingen richtlijn van abortusartsen,
als het gaat om onbedoelde zwangerschap, zoals het

OBZ S meewerken aan de richtlijn abortus van het CBO en NGvA. € 7.999
Deskundigheidsbevordering van (semi)professionals, die op 97 (Semi) professionals (waaronder ziekenhuispersoneel,
het gebied van zwangerschapsverlies werken, door middel verloskundigen, kraamzorg, huisartsen), kunnen ten
van voorlichting of training op maat. Gemiddeld duurt een aanzien van zwangerschapsverleis verwijzen of zijn in
voorlichting 2 uur en een training 4 uur. staat de Fiom expertise te gebruiken.

OBZ S € 22.820



Blijven afstemmen met landelijke organisaties waaronder de Beleid van landelijke organisaties is op elkaar afgcflJ 15
KNOV over aanbod zwangerschapsverlies en onbedoelde zodat een sluitende keten van het aanbod ontstaat en
zwangerschap. knelpunten snel en adequaat opgepakt kunnen worden.

OBZ € 4.628
Voorlichting, begeleiding en consultatie van ROC’s bij Met 22 ROC’s is een structurele relatie opgebouwd,
trajectbegeleiding tienerzwangeren. Voorlichting ROC’s bij zodat zij adequaat kunnen inspelen op de problematiek
preventie tienerzwangerschap. van de tieners. Door middel van gastlessen over

onbedoelde zwangerschap en tienerzwangerschap aan
de leerlingen en voorlichtingen en trainingen aan

OBZ S docenten. € 15.554
Exploratieve ruimte: signaleren van veranderingen op het DVD In blijde verwachting: De Fiom heeft meegewerkt
terrein van onbedoelde zwangerschap en onderzoeken wat aan het tot stand komen van een DVD met verhalen over
dat betekent voor clienten en relevante instellingen, onbedoelde zwangerschap, zuigelingensterfte en

ongewenste kinderloosheid. Erfgoed Brabant heeft de
DVD uitgegeven. De DVD wordt gebruikt bij
voorlichtingen en trainingen aan intermediairs en
besproken binnen hupverleningsgroepen van de Fiom.

OBZS € 23.136
Fiomedia. Vullen en bijhouden kennisbank en informatie Werkprocessen rond OBZ zijn beschreven en samen met
toegankelijk maken voor externen (bijvoorbeeld CJG). andere relevante documenten in de kennisbank

opgenomen, worden steeds aangevuld met als doel

kwaliteitsbewaking en -ontwikkeling. Externen hebben
toegang tot voor hun relevante zaken.

OBZ S € 9.909
Minimaal aanbod in de grote steden blijven aanvullen. Verschillende activiteiten aangevuld zijn aangevuld. Ten

aanzien van preventie (on)bedoelde zwangerschap,
scholing verloskundige ten aanzien van
tienerzwangerschap en zwangerschapsverlies, training
docenten ROC, training school voor verloskundigen.

DBZ S € 7.752
PR-activiteiten, waaronder een folder (on)bedoelde Er zijn twee folders verschenen over onbedoelde
zwangerschap voor clienten en intermediairs. Waar mogelijk zwangerschap: ‘Help ik ben zwanger’, speciaal voor
artikelen plaatsen in publieks- en vakbladen over tieners en ‘Zwanger wat wil ik’, voor vrouwen vanaf 23
(on)bedoelde zwangerschap en zwangerschapsverlies. jaar. Daarnaast is er veel publiciteit gegenereerd voor de

lancering van de website abortusverwerking.nl.
Landelijke dagbladen, vrouwenbladen en vakbladen

hebben hier aandacht aan besteed. Onbedoelde
zwangerschap blijft een onderwerp dat bij tijd en wijle

veel media-aandacht scoort.
OBZ € 27.859

€ 267.846

geoffreerde waarde € 313.702
Verschil gerealiseerd € 45.856-



Ongewenst kinderloos - uitvoering Doc. 15 125.736
Uitvoering: hulpverlening, preventie en signalering Resultaat 2010 waarde
Individuele en! of systeemgerichte hulpverlening aan paren 439 hulpverleningstrajecten aan mensen die ongewenst
en alleenstaanden die definitief kinderloos zijn en daar kinderloos zijn, zijn gerealiseerd, zodat zij een leven
problemen mee hebben en aan mensen die begeleiding zonder kinderen kunnen accepteren.
nodig hebben bij besluitvorming t.a.v. het al dan niet in
medische behandeling gaan. Individueel, systeem en

06K U groepshulpverlening.
€ 103.325

Voorlichting! themabijeenkomsten gericht op (homo)paren 422 deelnemers zijn genformeerd over de medische,
en alleenstaanden met een kinderwens/ juridische en psychosociale aspecten van hun
vruchtbaarheidsproblemen. kinderwens en/of vruchtbaarheids-problemen en de

06K U hulpverleningsmogelijkheden. € 22.410,5

€ 125.736
geoffreerde waarde € 97.994
Verschil gerealiseerd € 27.742

Ongewenst kinderloos - strategie € 211.177
Strategische taken: coördinatie, protocollering, Resultaat 2010
deskundigheidsbevordering en signalering waarde
Informatie, consultatie, signalering, verwijzing en advies aan 1313 vragen van (potentiële) cliënten en intermediairs
(potientele) clienten en deelnemers, verwijzers, studenten, zijn adequaat beantwoord.
overheden en andere instellingen (digitaal, telefonisch, face-

06K S to-face). € 30.315
(Bij)scholing van de beroepsgroepen die te maken patienten, Door voorlichting aan gynaecologen, fertiliteitsartsen,
clienten met vruchtbaarheidsproblemen, gericht op het verpleegkundigen en medisch maatschappelijk werkers
kunnnen signaleren van psychosociale problematiek aan de over het belang van psychosociale begeleiding bij
vruchtbaarheidsproblemen en het adequaat kunnen mensen met vruchtbaarheidsproblemen kunnen zij
doorverwijzen, adequaat doorverwijzen of helpen. De Fiom heeft het

ziekenhuis verder geadvisereerd bij het opzetten van een
spreekuur voor psychosociale begeleiding of het maken
van een ‘begeleidingsprotocol’, waarin zowel de
medische als psychosociale zorg beschreven is.

OGKS € 13.173
Deskundigheidsbevordering van (semi)professionals, gericht In verschillende bijeenkomsten aan aan
op de psychosociale begeleiding van patienten/ clienten met verpleegkundigen, doktersassistenten en medisch
vruchtbaarheidsproblemen. Het betreft o.a. maatschappelijk werkenden, zijn gesprekstechnische
verpleegkundigen van de Centra voor Seksuele Gezondheid aspecten, houdingsaspecten en inhoudelijke
en de beroepsgroepen die betrokken zijn bij de aandachtspunten die specifiek zijn voor deze
netwerkrichtlijn. problematiek getraind. Deelnemers aan de training zijn

na afloop beter in staat om patiënten met
fertiliteitsproblemen adequaat te kunnen begeleiden of
ze door te verwijzen.

06K S € 32.864
Ontwikkeling van landelijk netwerk van hulpverleners met De Fiom is initiatiefnemer en de werkzaamheden van
aanbod voor mensen die ongewenst kinderloos zijn. Het samenwerkingspartners/ketenpartners zijn beter op
Nederlandse netwerk is aangehaakt bij het internationale elkaar afgestemd. Er is een jaarlijks symposium
netwerk ICO (POINT). georganiseerd, twee keer een nieuwsbrief uitgegeven, er

zijn intervisiebijeenkomsten geweest en vier keer per
jaar een bestuursvergadering. In 2011 zal POINT
onderdeel worden van de DSRM (Dutch Society of
Reproductive Medicine) een vereniging van professionals
werkzaam op het gebied van de
voortpiantingsgeneeskunde.

06K S € 49.825



Beinvloeding van politiek en publieke opinie: discussie Consequenties van maatschappelijke ontwikkelinøöc. 15
maakbaarheid van samenleving, beeldvorming en acceptatie voor mensen met een kinderwens zijn bij politiek,
van ongewenste kinderloosheid. publiek en relevante organisaties en instellingen onder

de aandacht gebracht. Via Freya; meewerken aan DVD,
via netwerken; debatten.

OGKS € 860
Fiomedia. Vullen en bijhouden kennisbank en informatie Werkprocessen rond OGK zijn beschreven en samen met
toegankelijk maken voor externen (bijvoorbeeld CJG). andere relevante documenten in de kennisbank

opgenomen en kunnen door Fiommedewerkers worden
gebruikt. Zo nodig worden deze aangevuld met als doel
kwaliteitsbewaking en
-ontwikkeling.
Externen hebben toegang tot voor hun relevante zaken.
Hierdoor kunnen zij eenvoudig een beroep doen op de
deskundigheid van de Fiom.

OGK S € 11.286
Exploratieve ruimte: het ontwikkelen van Het onderwerp ongewenste kinderloosheid is ook
samenwerkingsrelaties met de regionale GGD’en en Centra bespreekbaar in enkele kringen van allochtone vrouwen
voor Seksuele Gezondheid en netwerken van allochtone en van jongeren. Zij weten de weg naar de juiste vorm
vrouwen. Het volgen van nieuwe medische! technologische van hulpverlening te vinden. Er heeft een
en maatschappelijke ontwikkelingen en die vertalen naar (de inventariserend onderzoek plaatsgevonden in 87
aanpassing van) het werk van de Fiom en ziekenhuizen. Deze grootschalige inventarisatie maakt
samenwerkingspartners. duidelijk welke psychosociale begeleiding ziekenhuizen

bieden aan mensen met vruchtbaarheisproblematiek.
Een mooi voorbeeld is het contact met het Medisch
Centrum Leeuwarden. Daar houdt de Fiom iedere twee
weken spreekuur op de fertiliteispoli. Cliënten kunnen
terecht die uitbehandeld zijn en voor besluitvorming
rond prenatale diagnostiek, zwangerschapsverlies. De
Fiom is behalve op de Fiom-locaties hiermee op
meerdere plaatsen in het land bereikbaar.

OGK S € 59.595
PR. Schrijven en publiceren van artikelen, brochures en Zowel het brede publiek als specifieke doelgroepen zijn
andere vormen van voorlichting over actuele ontwikkelingen bereikt. Met de artikelen in o.a. Red, Mijn zorgnet,
in het werkveld van de ongewenste kinderloosheid. De Medisch blad, Freya wordt ook het debat aangezwengeld
folders voor clienten en intermediairs over het Fiom-werk op over de consequenties van maatschappelijke c.q.
het terrein van ongewenste kinderloosheid worden medisch technologische ontwikkelingen voor mensen
geactualiseerd. met een kinderwens, die mogelijk of definitief niet

vervuld kan worden.
OGKS € 13.259

€ 211.177
geoffreerdewaarde € 255.177
Verschil gerealiseerd € 44.000-

Tienerouderschap - uitvoering € 295.259
Uitvoering: hulpverlening, preventie en signalering Resultaat 2010 waarde

1110 hulpverleningstrajecten aan tienerouders en
Individuele en! of systeemgerichte hulpverlening aan grootouders (en eventueel hun sociale omgeving)
tienermeiden die zwanger zijn of net moeder zijn geworden, waardoor zij zelfredzaam zijn en de nieuwe situatie
aan tienervaders en grootouders. Ook kunnen incidenteel accepteren.

TOU U nog themabijeenkomsten plaatsvinden. € 295.259
geoffreerde waarde € 100.889
Verschil gerealiseerd € 194.370



We hebben de laatste jaren door de VWS-projectengelden veel aandacht kunnen geven aan de tienermoeders.D10 115k het in een
aantal gemeenten in Nederland nog niet mogelijk om voor de tienermoeders een juiste begeleiding tot stand te brengen. In een aantal
plaatsen vroeg de deskundigheidsoverdracht extra aandacht. Het aantal hulpverleningsprojecten is hierdoor minder afgenomen
dan we in de planning hadden voorzien. In plaats van de geplande 385 kwamen er nog 1.100 cliënten naar de regionale Fiom
bureaus.ln 2011 willen we dit afbouwen naar 275 face-to-facecontacten, de overigen moeten voor hulp naar de gemeentelijke
instellingen. De onlinehulp vanuit de Fiom zal zeker blijven.

Tienerouderschap - strategie € 350.822
Strategische taken: coördinatie, protocollering, Resultaat 2010
deskundigheidsbevordering en signalering waarde

2.044 vragen van (potentiële) cliënten en intermediairs
Informatie, consultatie, signalering, verwijzing en advies aan zijn adequaat beantwoord.
(potientele) clienten en deelnemers, verwijzers, overheden,

TOU S studenten (digitaal, telefonisch, face-to-face). € 79.220
Verdere realisering van tienermoederinformatie en Er zijn in 4 plaatsen tienermoederopvangspunten
ontmoetingspunten (TOP) in de steden waar al een start is opgericht. In 7 plaatsen is samenhang gebracht in het
gemaakt, met als doel samenhang te brengen in versnipperd versnipperde aanbod. De Fiom heeft hier een initiërende
aanbod voor de doelgroep. en ondersteunende rol geespeeld. Dit heeft geleid tot

diverse samenwerkingsvormen.

TOU S € 34.652
Voorzitten van en deelnemen aan tienermoedernetwerken. In 9 regio’s kwamen gemiddeld 15

deelnemersorganisaties 6 keer per jaar bij elkaar,
waardoor lijnen korter, knelpunten opgelost,
afstemming en doorverwijzen gerealiseerd.
Samengewerkt met ROC’s en de samenwerking van
opvangvoorzieningen voorgezete,. Uitwisseling en
aanbod ontwikkeld voor licht verstandelijk gehandicapte

TOU 5 meiden. € 13.779
Voorzitten landelijk netwerk van regionale Het landelijk netwerk is 3 keer bij elkaar geweest met 12
tienermoederprojecten. organisaties. Jonge Moeder ontmoetingspunten zijn

ontwikkeld. Ook is methodiek ontwikkeld voor
outreachend werken ten behoeve van jonge vaders.

TOU S € 4.166
Uitgave, professionalisering en overdracht Jonge lx productie en uitgave landelijke Jonge Moederkrant +

Moederkrant gericht op tienermoeders en voor hen publicatie van de krant op 6 relevante websites.
relevante instellingen. Waardoor fysieke overdracht van de krant niet meer

relevant was.

TOUS € 2.858
Beheer en verdere ontwikkeling van de website Totaal aantal hits: 26.755.663, gemiddeld aantal hits per
www.tienermoeders.nI in samenwerking met relevante dag: 79.867, totaal aantal bezoekers: 350.316,
instellingen, gemiddeld per dag : 1.045, totaal aantal unieke IP

TOU S adressen 114.960. € 38.610
FIOMMEDIA. Vullen en bijhouden kennisbank en informatie Werkprocessen rond tienerouderschap zijn beschreven
toegankelijk maken voor externen (gemeente en relevante en samen met andere relevante documenten in de
lokale instellingen) d.m.v. inhoudelijke helpdeskfunctie kennisbank opgenomen en aangevuld.

TOU S (portal). € 21.112
Groepschat over verschillende onderwerpen onder leiding Tienerouders zijn geiformeerd over verschillende

TOU S van een deskundige. onderwerpen. € 37.423
Deskundigheidsbevordering van (semi)professionals, die op Middels 18 voorlichtingen. 2 kort durende trainingen, 16
het gebied van tienerouders werken, d.m.v. voorlichting of trajecten kennen (semi) professionals op het gebied van
training op maat. onbedoelde zwangerschap verwijzen, consulteren of zijn

in staat de Fiom-expertise te gebruiken.
TOU S € 38.354

8 trajecten overdracht groepswerk door middel van
Expertiseoverdracht d.m.v. het gezamenlijk draaien van een praktische samenwerking (o.a. heft in eigen hand).
groep, themabijeenkomsten en (doorlopende) groepen.

TOU S Voorlichting aan tienermoeders, - vaders en grootouders. € 14.235
Methodiekontwikkeling jonge vaders. In samenwerking met andere organisatiesis de

methodiek ontwikkeld en beschreven op basis van de
uitvoering van groepen op vijf verschillende plaatsen in

TOU S het land. € 8.022



Exploratieve ruimte: signaleren van nieuwe initiatieven in Initiatieven: preventie project vroeg signaleren i.SDbc. 15
het land en die verspreiden via de netwerken. verloskundigen, maatschappelijk werkenden en

kraamzorg. Projecten ten behoeve van outreachend
werk. Contacten met gemeentes waar leemtes in het
aanbod zitten. Verspreiden nieuwe methodieken.

TOU S € 18.369
Forum voor jonge vaders met als doel informatie van, voor Er is een forum voor jonge vaders opgericht, In 2011
en over tienervaders te bijven aanbieden; een bijdrage te worden iitiatieven genomen om het forum meer onder
leveren aan een realistische beeldvorming over tienervaders; de aandacht te brengen van de doelgroep.
te kunnen doorverwijzen naar hulpverlening in de buurt
vanwaar de tienervader woont en een podium te bieden aan
jonge vaders, zodat zij hun mening kunnen maken, van
gedachte kunnen wisselen of vragen kunnen stellen.

TOUS € 1.033
Verder ontwikkelen digitale hulpverlening gericht op Hulpverleners zijn hierop getraind en de hulpverlening

TOU S tienerouders. kan adequaat worden uitgevoerd. € 15.063
Sociale kaart tienermoeders. Tweejaarlijkse update sociale kaart ter bevordering van

een betere afstemming van het hupaanbod op elkaar en
vergemakkelijken een goede doorverwijzing en het
vinden van de juiste hulp. Dit materiaal is ter
beschikking gesteld aan derden via de websites
www.fiom.nl en www.tienermoeders,nl.

TOU S € 16.731
PR. Vervolg geven aan extra activiteiten die in 2009 Gerealiseerd: op cijfers info portaal totaal aantal hits
ontwikkeld zijn op basis van extra geld voorjaarsnota. 336.905, gemiddeld aantal hits per dag 3.743, totaal

aantal bezoekers 7.682, gemiddeld aantal per dag: 85,
TOU S toaal aantal unieke IP adressen 3.989. € 7.195

€ 350.822
geoffreerdewaarde € 368.181
Verschil gerealiseerd € 17.359-

Afstand, Adoptie en Zoekacties - Uitvoering € 1.467.616
Uitvoering: hulpverlening, preventie en signalering Resultaat 2010 waarde
Individuele en! of systeemgerichte hulpverlening aan recent 71 hulpverleningstrajecten aan vrouwen (en
bevallen vrouwen (en hun partner) die hebben besloten partner/directe omgeving) zodat de afstand ter adoptie

afstand te doen van hun kind, zorgvuldig is uitgevoerd volgens een vastgesteld
AAZ U orotocol. € 100.397

Individuele en! of systeemgerichte hulpverlening aan 75 hulpverleningstrajecten aan afstandsouders. Zij
afstandsouders die hulp zoeken bij de verwerking van hun kunnen hun status als afstandsouder hanteren.

AAZ U
afstand. Inclusief groepshulpverlening.

€ 50.424
Individuele en! of systeemgerichte hulpverlening en 212 hulpverleningstrajecten aan adoptieouders waardoor
groepsgerichte preventieactiviteiten aan adoptieouders. zij hun adoptieouderschap kunnen hanteren. (gem. 12,5

uur). Adoptieouders hebben inzicht in en geleerd om te
gaan met leeftijd- en adoptiegerelateerde problemen. De
communicatie met hun kinderen is verbeterd.

AAZU € 183.052
Individuele en! of systeemgerichte hulpverlening aan 313 hulpverleningstrajecten aan geadopteerden
geadopteerden (identiteit, verwerking) die hulp zoeken bij waardoor zij hun adoptiestatus kunnen hanteren.

het hanteren van de adoptiestatus. Inclusief
AAZ U groepshulpverlening. € 178.915

Individuele en! of systeemgerichte hulpverlening aan 1326 hulpverleningstrajecten rond zoekacties zijn
personen met een zoekactievraag naar bloedverwanten tot afgerond (waaronder ook begeleiding bij dossierinzage).

en met de 2e graad (wel! niet adoptiegerelateerd). Cliënten kunnen de resultaten van de zoekactie
.. hanteren.Inloopavonden en thema-avonden: groepsbijeenkomsten

AAZ U van 2 tot 2,5 uur. € 316.597
407 hulpverleningstrajecten aan personen die gevonden

Individuele en! of systeemgerichte hulpverlening aan zijn door een zoekactie kunnen adequaat met deze
personen die gevonden zijn door een zoekactie en daardoor situatie omgaan.

AAZ U behoefte hebben aan psychosiociale begeleiding. € 100.720
Individuele en! of systeemgerichte hulpverlening aan Ongeveer 9 donorkinderen kunnen hun specifieke

AAZ U donorkinderen rondom identiteitsvraagstukken. situatie hanteren. € 6.298



Deze activiteit is niet uitgevoerd, meegenomen in D 1 5Themabijeenkomst. Voorlichting over van basisschool naar algemene voorlichtingen, geen specifieke aanvragerC
AAZ U V.O.; hechting en overgang’, hierop binnen gekomen. €

750 deelnemers hebben meer begrip voor
Themacyclus van drie avonden: ‘Verbonden door Adoptie’. verbondenheid en respect voor elkaar. Hierdoor wordt de

Adoptiedriehoek ‘Triadegroep’: groepshulpverlening voor toestroom tot de hulpverlening beperkt.

leden van de adoptiedriehoek (afstandsouders,
AAZ U adoptieouders en geadopteerden), in 3 thema-avonden. € 64.798

Het verstrekken van informatie over personen, hun 4061 aanvragen zijn afgerond met betrekking tot
verwanten of instellingen uit de LRD/ GBA, in het kader van informatieverstrekking LRD en GBA. 146 schriftelijke
zoekacties. Schriftelijke GBA-aanvragen in het kader van aanvragen zijn afgehandeld in het kader van zoekakties.
zoekacties. Telefonische advisering of dienstverlening in 1 a 528 vragen van (potentiële) cliënten en initermediairs
2 gesprekken. Advisering naar aanleiding van schriftelijke zijn adequaat beantwoord in 1 a 2 gesprekken. 313
verzoeken! e-mail. Aanvragen voor inzage in adviezen zijn uitgebracht tav. advisering schriftelijke
afstandsdossiers uit eigen afstandsarchief en dat van derden verzoeken en email. 170 aanvragen zijn begeleid t.a.v.
Interlandelijke verzoeken waarvan een dossier wordt afstandsdossiers uit eigen archieven en van derden. 298
gemaakt en die intensieve behandeling vragen. interlandelijke intensieve behandelingen van langdurige

en veelvuldige contacten met internationale aspecten
zijn behandeld . 17 personen zijn na counseling
opgenomen in het Fiom contactregister. (Per 31-12-2010
113 personen ingeschreven)

AAZ U € 466.415
€ 1.467.616

geoffreerde waarde € 1.750.126
Verschil gerealiseerd € 282.510-

Afstand, Adoptie en Zoekacties - Strategie € 502.338
Strategische taken: coördinatie, protocollering, Resultaat 2010
deskundigheidsbevordering en signalering waarde

1.488 vragen van (potentiële) cliënten en intermediairs
Informatie, consultatie, signalering, verwijzing en advies aan zijn adequaat beantwoord.
(potientele) clienten en deelnemers, maar ook verwijzers,
studenten, overheden en andere instellingen, via telefoon,

AAZ S Post en de web-site www.fiom.nl! www.adoptievragen.nl € 55.301
Deskundigheidsbevordering van (semi)professionals, die op In het kader van de piot adoptiealertheid bij CJG zijn 2
het gebied van adoptie(na)zorg werken, d.m.v. voorlichting trainingen aan CJG medewerkers uitgevoerd (Alkmaar,
of training op maat. Gemiddeld duurt een voorlichting 2 uur Eindhoven). Door voortijdig beëindigen van de pilot
en een training 4 uur. bleek de ambitie om de resultaten van de pilot te

vertalen naar een scholingsaanbod voor CJG
medewerkers niet haalbaar. In plaats hiervan is tijd
besteed aan toegankelijk maken van informatie over € 63.795

AAZ adoptie voor CJG medewerkers op onze website,

Pilot adoptiealertheid bij CJG, geflankeerd door een Er is zeker tijd gehventariseerd in de pilot. Door de hoge
onderzoek in op dracht van het ministerie van jeugd en werkdruk binnen de CjG’s bleek het praktisch niet
Gezin, haalbaar de expertise over te dragen en is de pilot

AAZ S voortijdig geëindigd.
Website www.adoptievragen.nl. Bij de website kunnen De website is in 2010 achter de schermen ontwikkeld,
potientele clienten en deelnemers, maar ook verwijzers, maar nog niet online gegaan. Tijd is besteed aan focus-
studenten, overheden en andere instellingen terecht voor groepsinterviews, behoefteonderzoek bij de doelgroep,
informatie, advies en (een begin van) hulpverlening op het visieontwikkeling, vullen van de database.
terrein van adoptie(na)zorg. Adoptievragen die binnen zijn gekomen op onze Fiom

website: chat en e-mail: 57 (hulp)vragen over adoptie,
26 over afstand, 200 hulpvragen over zoeken (overlapt
dit niet met een andere rubriek).

AAZS € 37.372
juridische, ethische, praktische en financiele aspecten van Een DNA-database is ingericht.

AAZ S een DNA-database onderzoeken. € 5.033



FIOMEDIA. Vullen en bijhouden kennisbank en informatie Werkprocessen rond AAZ zijn beschreven en samÇ 15
toegankelijk maken voor externen (bijvoorbeeld CiG). andere relevante documenten in de kennisbank

opgenomen.Externen hebben toegang tot voor hun

relevante zaken via adoptievragen.nl

AAZS € 6.470

Uitvoeren en verder ontwikkelen van het plan Activiteiten in het kader van het plan adoptie(na)zorg -

adoptie(na)zorg samen met de Stichting bundelen en toegankelijk maken van adoptiespecifieke

Adoptievoorzieningen. kennis en informatie voor doelgroepen en professionals -

behoefteonderzoek bij doelgroepen, accent op

volwassen geadopteerden - ontwikkelen gezamenlijk

website - behoefte inventarisatie bij professionals o.a.

middels pilot adoptiealert CJG - doorontwikkelen en

samenwerken aanbod adoptieoudercursussen en Goede

Start - landelijke netwerkontwikkeling en deelname

contacten met adoptiespecifieke organisaties,

vergunninghouders en politiek - regionale

netwerkontwikkeling en deelname, voorzitten

adoptieplatforms - deelname Dag van de Geadopteerden

- overleg (beheer) adoptiedossiers - bestuur ADOC -

AAZ S coördinatie Verbonden door Adoptie - ATA protocol. € 68.419

l.s.m. Stichting Adoptievoorzieningen uitgave van 4x per jaar een uitgave van het Adoptietijdschrift met

AAZ S Adoptietijdschrift en deelname aan redactieraad. een oplage van 4.200 exemplaren. € 49.402

De expertise afstand ter adoptie (ATA) inzetten op Met enkele pleegzorginstellingen zijn

langdurige pleegplaatsing. samenwerkingsafspraken gemaakt t.a.v. de begeleiding

van de biologische moeder als een voornemen tot

afstand uitmondt in een langdurige pleegplaatsing.

Verdere inventarisatie zal in 2011 uitgevoerd worden.

AAZS € 1.782
Overleg met rechtelijke macht over de praktische gang van Het ATA-protocol is actueel.

AAZ S zaken adoptieprocedure. € 6.598

Fiom protocol begeleiding wens-! draagouders wordt Het protocol wordt door de Organisatie gebruikt.

AAZS afgerond. € 10.512

Nadere samenwerking klinisch genetisch laboratorium Er is een gestandaardiseerde werkwijze voor de vragen

AAZ S uitwerken en protocol opstellen. van Fiomcliënten naar DNA-onderzoek. € 3.960

17 personen ingeschreven in het Fiom contactregister

Beheer van Fiom-contactregister. Overnemen bestaande per 31.12.2010 in totaal 113 personen. Alle personen die

database van Stichting Donorkind en integreren in Fiom- bij Donorkind geregistreerd staan zijn aangeschreven. In

contactregister (technische aanpassingen en omschrijving 2010 hebben 140 personen zich bij de Fiom

werkwijze). Publiciteit in verband met de overname, ingeschreven.

Informeren van alle personen die in het huidige

contactregister van Stichting Donorkind ingeschreven staan,

over de overname. Afronding en implementatie onderzoek

A.AZ S dossiers van afstandsmoeders. € 38.129

Beheer archief Fiom-afstandsdossiers. Beheer 2730 Fiom dossiers zijn via een digitaal bestand op te

afstandsarchief overige organisaties (Rosa Manus, zoeken. In 2010 is 34 keer inzage gevraagd. In de

Valkenhorst). Uitbouwen van archiefbeheerfunctie ten dossiers van Valkenhorst en Rosa Manus is 18 keer

behoeve van derden en digitaliseren van zoekbestanden. inzage gevraagd en begeleiding geboden bij inzage. In

kaart is gebracht waar in Nederland nog afstandsdossiers

zijn opgeslagen en wie deze beheert.

AAZS € 38.151
• Uitzoeken begeleiding bij vaderschapstesten. Kenbaarmaken Samenwerking met het CWZ met betrekking tot DNA

van aanbod aan laboratoria en samenwerkingsafspraken onderzoek vastgelegd in een protocol.

AAZ S maken. € 2.536
Internationaal onderzoek stimuleren naar ethnische Met (inter)nationale relevante partijen is duidelijkheid

dilemma’s die nieuwe ontwikkelingen hebben als alternatief verkregen over de (on)mogelijkheden van dit onderzoek.

voor buitenlandse adoptie. Samenwerking is gezocht met UK donorlink, de enige

bestaande DNA databank door middel van KID verwekte

kinderen en donoren.

AAZS € 4.299



PR-activiteiten voor zoekacties, onder andere door: het Cliëntenfolders gerealiseerd. In december 2010 j5
maken van een nieuwe clientenfolder zoekacties, meer het Fiom-Kid-register en de daaraan gekoppelde Fiom
publiciteit zoeken en meer aandacht voor dit onderwerp op DNA-databank van start. Een persbericht via ANP
de Fiom-site. Clientenfolder over Fiom aanbod perssupport zorgde voor veel media-aandacht. Op
donorkinderen, onder anderen in verband met de overname televisie (Hart van Nederland) op radio (o.a. Radio 1,
van de database van de Stichting Donorkind. Plaatsen van Wereldomroep, Funix) en in landelijke dagbladen en op
artikelen in publieks- en vakbladen, diverse nieuwswebsites. Deze media-aandacht zette

donoren en donorkinderen er toe zich aan te melden bij
het rigister en de bank.

AAZ S € 6.454
Exploratieve ruimte: signaleren van nieuwe initiatieven in Opzetten KID register, 1 februari - 31 december 2010
het land en die verspreiden via de netwerken. ingeschreven 41 donoren en 102 donorkinderen. l.s.m.

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis opzetten van een aan
het KID register gekoppelde DNA databank.Start 1
december 2010 ingeschreven per 31 december 2010 38
donoren en 40 donorkinderen. In december 2010 heeft
de Fiom het beheer gekregen over de dossiers (ongeveer
3.000) van ex-vergunninghouder Flash. In de
voorgestelde aanpassing van de Wet opneming
buitenlandse kinderen ter adoptie (Wobka) wordt de
bewaartermijn van de dossiers verlengd tot 100 jaar. In
verband met uniformiteit van beheer gekoppeld aan een
begeleide inzage bestaat de mogelijkheid dat de Fiom op
termijn het beheer krijgt van alle dossiers vanuit het
buitenland geadopteerden. Hierdoor kan het dossier
door de hulpverlener nader worden toegelicht en is het
ook mogelijk om tijdens de inzage of daarna
psychosociale hulp aan te bieden.

AAZ S € 104.125

€ 502.338
geoffreerde waarde € 580.376
Verschil gerealiseerd € 78.038-



Subsidiebegroting 2010
Doc. 15

2010
Verdeling loongerelateerde kosten
Overhead
Totaal aantal uren

. 82,1% 74,9% Uitvoering:
17,9% 25,1% hulpverlenng, preventie en signalerir

100,0% 100,0% Strategisch:

Percentage van de beschikbare productieve uren dat werd besteed aan:

(0fl)bedoelde zwangerschap, tienerouderschap en ongewenste kinderloosheid: Kosten
(On)bedoelde zwangerschap 25,5% Uitvoering: 73,5% € 742.895

Strategie: 26,5% € 267.846

Tienerouderschap 16,3% Uitvoering: 45,7% € 295.259
Strategie: 54,3% € 350.822

Ongewenste kinderloosheid 8,5% Uitvoering: 37,3% € 125.736
50,3% Strategie: 62,7% € 211.177

€ 1.993.736
Voorwaardescheppende kosten € 666.903

Adoptiedriehoek, nazorg en
(internationale) zoekacties / ISS

Uitvoering: 74,5%
49,7% Strategie: 25,5%

Voorwaardescheppende kosten

€ 2.660.639

Doel Werkellik Tijdverdehnq alle taakqebieden:

66,4%

coördinatie. protocollering
en desk.bevordering 33,6%

1 00,0%

€ 1.467.616
€ 502.338
€ 1.969.954
€ 658.948

Totale kosten van de activiteiten:
€ 2.628.902

Totalen 100,0%
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Overzicht verdeling kostensoorten Fiom 2010

(in)directe loonkosten
huisvestingskosten
organisatiekosten
overige kosten
VWS projecten

Inkomsten verdeling
VWS subsidie
Overige inkomsten
Verkoop pand

Begroot Werkelijk
95,40% 91 ,30%

3,90% 4,90%
0,70% 3,80%

100,00% 100,00%
Begroot Werkelijk

Reken kostprijs ex. voorwaarde scheppend € 62,39 € 56,91

De nacalculatorische kostprijs valt over 2010 lager uit, waarmee ook de individuele waarde van de
activiteit lager gewaardeerd wordt. Met kostprijs wordt hier de directe en indirecte loonkosten
bedoeld! Het voorwaarde scheppend deel (huisvestjng,- Organisatie,- en overige kosten) wordt
opgeslagen over de basis kostprijs, met een vast (nacalculatorische) percentage en neemt daardoor
een groter deel voor zijn rekening dan gepland. In 2010 is een begin gemaakt met het verlagen van
de directe (loon)kosten. Dit wordt zichtbaar door de afname van deze kosten met 2,5 procentpunt.
Omdat er relatief wordt gerekend wordt deze afname verdisconteerd met het voorwaarde scheppend
deel.
Daarnaast zorgt de verkoop van het pand (Dordrecht) en een toename in de overige inkomsten voor
een groter deel binnen de ‘groep’ inkomsten. Hierdoor wordt het VWS subsidiedeel (achteraf)
relatief lager vastgesteld.

Begroot
82,10%

9,80%
7,90%
0,20%
0,00%

100,00%

Werkelijk
79,60%
10,00%
9,20%
0,10%
1,10%

100,00%
1 Voorwaarde

scheooend deel
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Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Het bestuur van de
Stichting Ambulante Fiom Eezoekadres:
Kruisstraat 1 Parnassusplein 5

2511 VX DEN HAAG5211 DT s-Hertogenbosch
T 070 340 79 11
F 070 340 78 34
www. rijksoverheid. ni

Overal 1O.2.e

Datum 5-10-2011
Betreft: Vaststelling instellingssubsidie 2010

Geacht bestuur,

Op 21 april 2011 heeft u een aanvraag tot vaststelling van de instellingssubsidie
2010 ingediend. In reactie daarop laat ik u weten dat ik deze subsidie vaststel op
€ 5.289.541,-.

Dank voor het toezenden van het aanvullende jaarverslag waaruit goed blijkt
welke voorgenomen activiteiten u heeft uitgevoerd en voor welk bedrag. Ik
verzoek u dit inzicht ook in de toekomst in het jaarverslag te geven. Het
jaarverslag is vooralsnog zeer uitgebreid en beschrijvend van aard. Dat maakt het
voor mij lastiger om te bepalen of u datgene waarvoor u de subsidie heeft
aangevraagd, daadwerkelijk heeft bereikt. Ik verzoek u in het vervolg uw
doelstellingen in de subsidie aanvraag meer SMART1 te maken en de in het
daaraan gekoppelde jaarverslag bereikte doelstellingen strak en bondig te
formuleren, onderbouwd met cijfers.
Ondanks dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de begeleiding van
tienerouders, heeft u in 2010 veel meer hulpverleningstrajecten aangeboden aan
jonge ouders dan gepland. Zoals we ook hebben besproken op 26 augustus ji.,
vind ik het van belang dat u doorgaat met overdracht van uw expertise en het
aantal face-to-face consulten verder afbouwt.
Nu Bonaire, St. Eustatius en Saba openbare lichamen van Nederland zijn
geworden2,zijn deze landen ook verantwoordelijk geworden voor de begeleiding
van tienerouders. Ik verzoek u om — indien u voornemens bent uw expertise en
ervaring in te zetten om de eilanden hier bij te helpen — hier vooraf met mij over
in overleg te treden.
Ik vind het een goede ontwikkeling dat u de psychosociale hulpverlening aan
mensen die in behandeling zijn in het ziekenhuis voor ongewenste kinderloosheid,
afbouwt en overdraagt aan het ziekenhuis zelf. Ik ga er van uit dat dit ook
zichtbaar wordt middels een afname van de Fiom inzet op dit gebied in de
toekomst.

1 SMART: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden
2 Voor Aruba geldt dit niet (pagina 10 jaarverslag)

Contactpersoon

T070 —

Ons kenmerk

Objectnummer 0283388
Subsidienummer 315370
Verplichtingennummer
001596-10

Bijlagen

Uw brief
21 aprl 2011

Uw kenmerk
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Financieel commentaar
Bij de subsidievaststelling is bij de totaal gerealiseerde lasten uitgegaan van de
cijfers uit de jaarrekening 2010. Ons kenmerk

Ik verzoek u in de toekomst de cijfers in het aanvraagformulier en de jaarrekening
gelijk te houden.

Egalisatiereserve
Voor zover het bedrag van de verleende subsidie na uitvoering van de
gesubsidieerde activiteiten niet is besteed aan de doeleinden waarvoor subsidie is
verleend kan een egalisatiereserve worden opgebouwd. Ik vertrouw er op dat deze
gelden alsnog worden aangewend voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.

Na vaststelling van de subsidie resteert er een negatief saldo van C 57.531,-.
De hoogte van de egalisatiereserve bedraagt per 31/12 2010 € 372.270,-.

Voor de berekening verwijs ik u naar de bijgevoegde bijlage. Ik verzoek u deze
egalisatiereserve apart in de balans op te nemen.

De subsidie is vastgesteld op grond van:

- de Kaderwet VWS-subsidies;
- de Subsidieregeling VWS-subsidies.

Het vastgestelde bedrag is gelijk aan de aan u verstrekte voorschotten, zodat er
geen verrekening zal plaatsvinden.

Wanneer u vragen heeft over deze subsidievaststelling kunt u contact opnemen met
de op pagina 1 in de kantlijn genoemde contactpersoon.

AWB-procedure

Een belanghebbende kan tegen dit besluit bezwaar maken op grond van artikel
7:1 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit kan door een bezwaarschrift in te
dienen bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, t.a.v. Directie
Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De
termijn vangt aan met ingang van de dag volgend op de dag waarop het besluit is
gedagtekend.

Het bezwaarschrift wordt ondertekend door de indiener en bevat:
• de naam en het adres van de indiener,
• de dagtekening,
• een omschrijving van het bestreden besluit, bijvoorbeeld door vermelding

van het zaaknummer, briefkenmerk en datum of door bijvoeging van een
kopie van het besluit,

• de gronden van het bezwaar.
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Ik verzoek u bij alle correspondentie omtrent deze subsidie uw objectnummer
0283388, verplichtingennummer 001596-10 en subsidienummer 315370 te
vermelden.

Ons kenmerk

Hoogachtend,

de Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
namens deze,
de directeur Publieke Gezondheid,
voor deze,
de teamcoördinator Subsidies,
van de directie Bedrijfsvoering,
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Ons kenmerk

Billage bil briefnummer

Berekening stand van de epalisatiereserve VWS op 31/12/2010
Resultaatbeøaling
Lasten gesubsidieerde activiteiten volgens de
financiële verantwoording € 5.835551,00
Hierop is gecorrigeerd (zie toelichting in de brief) € -

Totaal subsidiabele lasten € 5.835.551,00
Baten gesubsidieerde activiteiten volgens de financiële
verantwoording
Overige baten € 307.618 + € 11.987 + € 168.874 € 488.479,00

Eigen bijdrage € -

Subtotaal € -
Hierop is gecorrigeerd (zie toelichting in de brief) € -

Subtotaal € 488.479,00

Verleend instellingssubsidie € 5.289.541,00

Hierop is gecorrigeerd (zie toelichting in de brief) €

Vastgesteld instellingssubsidie € 5.289.541,00

Totaal Baten € 5.778.020,00

Resultaat over het jaar -/- € 57.531,00
Berekening mutatie egalisatiereserve
Stand egalisatiereserve op 1/1/2010 € 427.107,00

Vastgesteld instellingssubsidie € 5.289.541,00

Begrote overige baten € 259.720,00

Begrote eigen bijdrage € -

Totaal € 5.549.261,00

t4utatie egalisatiereserve:
(Vastgesteld instellingssu bsidie/Totaafl x Resultaat:

(€ 5.289.541,00/€ 5.549.261,00) x -/- € 57.531,00 = / € 54.837,00

Stand egalisatiereserve on 3 1/12/2010 C 372.270,00
(*) Stand mag niet negatief zijn.

het deel dat VWS toekomt ivm de verkoop pand Dordrecht is 77,3°h van € 217.341
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> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Het bestuur van
Stg Ambulante Fiom
Kruisstraat 1
5211 DT ‘s-Hertogenbosch

Overal 1O.2.e

Directie Publieke
Gezondheid
Crissbeheersing en
Infectieziekten

Bezoekadres:
Parnassusplein S
2511 VX Den Haag
T 07034079 11
F 070 340 78 34
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag
www.rijksoverheld. nI

Inhichtinen bil

Datum 19 JULI 2012
Betreft Gevolgen voor uw instellingsubsidie van

subsidiedoorlichting en taakstelling ministerie van VWS

Geacht bestuur,

Jn de brieven over de verlening van uw instellingssubsidie ten behoeve van de
jaren 2011 en 2012 (respectievelijke kenmerken en

is aangekondigd dat ik uw subsidie zal doorlichten en daarbij zalinventariseren welke andere orga nisaties vergelijkbare activiteiten verrichten De
afgelopen maanden is dit gebeurd.
Daarnaast geldt voor het ministerie van VWS voor 2013 een taakstelling.
Met deze brief informeer ik u over de consequenties voor uw instellingssubsidie
voor 2013 en verder.

Senior Beleidsmedewerker

T 070-

cmInvws,
fl1

Kenmerk

Bij lage(n)

Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de datum
en het kenmerk van deze
brief

Bevindingen evaluatie instellingsubsidie Fiom
Fiom is ontstaan in een periode dat er weinig hulp en begeleiding beschikbaar was
voor vrouwen die ongewenst zwanger raakten en deze vrouwen zich in een
maatschappelijk kwetsbare positie bevonden. Fiom heeft in de loop der tijd
daarnaast activiteiten ontwikkeld voor andere doelgroepen zoals
incestslachtoffers, ongewenst kinderloze paren en mensen die begeleiding voor,tijdens of na adoptie wensten.
De positie van de doelgroepen waar Fiom zich op richt is maatschappelijk en
financieel nu beter dan daarvoor en ook het taboe op de verschillende
onderwerpen (onbedoelde zwangerschap, abortus, ongewenste kinderloosheid,
problemen na adoptie) is sterk verminderd. Verder neemt het aantal ongewenste
zwangerschappen af of is redelijk stabiel, net als het aantal adopties.

Daarnaast is er voor mensen die te maken hebben met bijvoorbeeld onbedoelde
zwangerschap, abortus, ongewenste kinderloosheid of vruchtbaarheidsproblemen
binnen de reguliere zorg hulpaanbod beschikbaar. Zo hebben de abortusklinieken
zelf een opleiding psychosociale counseling ontwikkeld, die inmiddels ook aan
huisartsen is aangeboden. Daarnaast is counseling een vast onderdeel van een
vruchtbaarheidsbehandeling.
Ditzelfde geldt op lokaal niveau waar in het kader van de Wet maatschappelijke
ondersteuning gemeenten ondersteuningstaken hebben. Het gaat hier bijvoor
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beeld om algemeen maatschappelijk werk, vrouwenopvang en begeleiding en hulp Directie Publiekevoor (tiener)ouders. Gezondheid
Crisisbeheersing enDaarbij geldt dat voor andere groepen met levensvragen of een huipbehoefte bij Infectieziektenmoeilijke omstandigheden en gebeurtenissen geen vergelijkbare activiteiten vanuit de rijksoverheid worden gesubsidieerd. De zwaarte van hun problemen wijkt
K kniet per sé af van de lasten die de doelgroepen waar Fiom zich op richt kunnen enmer

ondervinden.

Ik sta met mijn huidige beleid geen specifiek doelgroepenbeleid voor. Gelet op hetaanbod binnen de reguliere voorzieningen en met het oog op de keuzevrijheid vande burger acht ik het niet langer opportuun om vanuit de rijksoverheid de specifieke activiteiten op het terrein van psychosociale hulpverlening van Fiom te subsid iëren.

Fiom heeft een aantal unieke databanken in beheer. Het gaat hierbij bijvoorbeeldom het Fiom-contactregister, bedoeld voor iedereen die open staat voor contactmet zijn/haar biologische familie en de Fiom-DNA-databank waar zowel donorenals donorkinderen zich kunnen inschrijven. Deze databanken worden regelmatiggeraadpleegd in het kader van zowel internationale als nationale zoekacties.Daarnaast heeft Fiom in de loop der jaren een goede kennisinfrastructuur
opgebouwd. De medewerkers zijn op de specifieke terreinen waarop Fiom actief is(zoals onbedoelde zwangerschap, vruchtbaarheidsproblemen, ongewenstekinderloosheid en adoptie) zeer deskundig, hetgeen hoog gewaardeerd wordt doorde cliënten van Fiom. Ik heb hier veel waardering voor.
Ik vind het belangrijk dat de databanken in stand blijven en dat de in de loop vande jaren opgebouwde kennis van Fiom wordt geborgd.
Op grond van de stukken die recent door u zijn ingediend ten behoeve van devaststelling van uw instellingsubsidie voor 2011 stel ik vast dat een bedrag van€ 2 miljoen hiervoor toereikend is.

Subsidietaakstelling ministerie van VWS
In het Begrotingsakkoord 2013 en de Voorjaarsnota 2012 is aangekondigd dat erdiverse taakstellingen op de rijksbegroting worden doorgevoerd. Voor hetministerie van VWS komen die neer op een bedrag van € 41 miljoen vanaf 2013.Er is besloten de taakstelling in te vullen door een aantal subsidies te beëindigendan wel te verlagen.

Besluit
Gelet op bovenstaande overwegingen besluit ik hierbij de instellingssubsidie voorFiom van maximaal ( 5.253.296,- met ingang van 1 januari 2013 structureel teverlagen met € 3.253.296,- tot ten hoogste € 2.000.000,- (exclusief OVA).

Bij verlaging of beëindiging van subsidies kan artikel 4:51 van de Algemene wetbestuursrecht van belang zijn. Op grond van dit artikel dient de verlaging of beëindiging van een subsidie die voor drie of meer jaren is verstrekt met inachtneming van een redelijke termijn te geschieden. Om aan het gestelde in artikel 4:51van de Algemene wet bestuursrecht te voldoen, verstrek ik u hierbij additioneelvoor de periode van 2013 en 2014 een afbouwsubsidie van in totaal
€ 4.500.000,-. Het gaat hierbij om een bedrag van € 2.750.000,- voor 2013 en€ 1.750.000,- voor 2014.

onder voorwaarde van toekenning van loon- en prijsbijstelling (OVA)
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Vervolg
Directie PubliekeInstellingssubsidie 2011 en 2012 Gezondheid
Crisisbeheersing enVoor wat betreft de vaststelling van de voor 2011 en 2012 verleende
Infectieziekteninstellingssubsidies verandert er in procedureel opzicht niets. De door u

ingediende aanvraag voor de vaststelling van de instellingssubsidie voor het jaar
Kenmerk2011 is inmiddels ontvangen en wordt op de gebruikelijke wijze behandeld.

_______

De instellingsubsidie voor 2012 is in december 2011 aan u verleend en ook deze
zal op de gebruikelijke wijze worden vastgesteld.

Instellingssubsidie vanaf 2013
Zoals gebruikelijk heeft u tot 1 oktober 2012 de tijd om uw aanvraag voor een
instellingssubsidie voor de periode 2013 in te dienen. Hierbij geldt de
Kaderregeling VWS-subsidies. Uiteraard dient u bij het opstellen van de begroting,het activiteitenplan en eventueel een liquiditeitsprognose rekening te houden metde bovenvermelde verlaging van uw instellingssubsidie.
De instellingssubsidie stel ik beschikbaar voor de taken die niet elders worden
uitgevoerd, zoals het beheer van databanken en de kennisinfrastructuur.
Graag treed ik op korte termijn met u in overleg over welke activiteiten met de
resterende instellingssubsidie uitgevoerd kunnen worden.

Wellicht ten overvloede merk ik op dat dit besluit ook gevolgen kan hebben voor
uw eventuele egalisatiereserve. U dient er rekening mee te houden dat de
toegestane hoogte van de egalisatiereserve is gekoppeld aan de hoogte van uw
instellingssubsidie. Verlaging van uw instellingssubsidie betekent dan ook dat de
egalisatiereserve eind 2013 minder hoog mag zijn.

Afbouwsubsidie 2013 en 2014
De afbouwsubsidie wordt op een andere wijze verstrekt dan u gewend bent. Het isgebaseerd op artikel 4 van de Kaderwet VWS-subsidies jo artikel 4:23 van de
Algemene wet bestuursrecht. Een aanvraag en een verantwoording zijn niet nodig.De afbouwsubsidie is bij deze direct vastgesteld op € 4.500.000,-. De betaling vande afbouwsubsidie vindt plaats in de jaren 2013 en 2014. In 2013 wordt aan uw
instelling € 2.750.000,- betaald en in 2014 wordt € 1.750.000,- betaald. De
betalingen zullen als volgt verspreid zijn over het jaar: in januari 8%, februari 8%,maart 8%, april 7%, mei 16%, juni 7%, juli 8%, augustus 8%, september 7%,
oktober 8%, november 8% en december 7% van het jaarlijks te betalen bedrag.

Gelet op de uitkomsten van de evaluatie van de instellingsubsidie van Fiom, zoals
hierboven beschreven, ligt het in de rede dat u met name de activiteiten op het
terrein van psychosociale hulpverlening afbouwt. Daarbij ga ik er vanuit dat de bijFiom aanwezige kennis verder wordt overgedragen aan de reguliere organisaties
zoals huisartsen, klinieken, ziekenhuizen en (welzijns)organisaties op lokaal
niveau. De afgelopen jaren heeft u hier reeds op ingezet en heb ik aangegeven dat
ik ervan uit ga dat u dit voortzet zodat dit leidt tot een afname van het aantal faceto face contacten. In het kader van de afbouw van uw instellingssubsidie vraag ik
u hier op in te zetten.

Aan de afbouwsubsidie verbind ik de verplichting om de kennis en expertise die
Fiom heeft opgebouwd op het terrein van psychosociale hulpverlening,
beschikbaar te stellen aan reguliere organisaties, zoals hierboven aangegeven. Ik
ga er vanuit dat zowel de afbouw van activiteiten, als de overdracht van kennis en
expertise geleidelijk en zorgvuldig zal plaatsvinden.
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AWB-procedure
Directie PubliekeHebt u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens? Belt u dan Gezondheid
Crisisbeheersing eneerst met uw contactpersoon. Naam en telefoonnummer staan rechts op de eerste Infectieziektenpagina van deze brief. Misschien kunnen wij uw bezwaar wegnemen.

Komen we er samen niet uit? Dan kunt u alsnog een bezwaarschrift sturen. Dit
kpnmprk

moet binnen zes weken na de datum die bovenaan deze brief staat. Let op: doedit op tijd, anders kan uw bezwaar niet behandeld worden. Noem in hetbezwaarschrift uw naam en adres, en de datum en het kenmerk van deze brief(dit kenmerk vindt u in cle rechterkantlïjn). Geef aan waarom u het niet eens bentmet de beslissing. Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van eendatum te voorzien. Wilt u zo vriendelijk zijn om een kopie van deze brief mee testuren met het bezwaarschrift.

Het bezwaarschrift stuurt u naar:
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar: (070) 340 59 84.

Ik verzoek u bij alle correspondentie omtrent deze subsidie uw subsidienummer319362 te vermelden.

Ik vertrouw erop u hiermee tijdig en op een passende wijze te hebbengeïnformeerd.

Hoogachtend,
de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
namens deze,
de directeur-generaal Voiksqe’

i
drs. P.H.A.M. Huijts

Pagina 4 ver, 4



Doc. 35

Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stichting donorgegevens ku nstniatige bevruchting en
de Stichting Ambulante FIOM met betrekking tot de begeleiding van donorkinderen en donoren
rondom de verstrekking van persoonsidentificerende donorgegevens

1. Inleiding: wettelijk kader

a. Algemeen
De Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting is op 1juni 2004 in werking getreden. De wet
voorziet in regels inzake de registratie, het beheer en de verstrekking van donorgegevens in geval van
kunstmatige donorbevruchting. Het gaat hierbij zowel om eicel-, zaad- als embryodonatie.
Kunstmatige donorbevruchting wordt gedefinieerd als het beroeps- of bedrijfsmatig verrichten van
handelingen, gericht op het anders dan op natuurlijke wijze tot stand komen van een zwangerschap
met gebruikmaking van:

1. zaad van een ander dan de echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel van de
vrouw of

2. een eicel van een andere vrouw.

( Donor is degene die zaad of een eicel heeft afgestaan ten behoeve van kunstmatige
donorbevruchting

Vanaf de inwerkingtreding van de wet kunnen donoren alleen doneren als zij geen bezwaar hebben
tegen het registreren van hun gegevens en tegen de mogelijkheid dat deze gegevens worden
verstrekt aan hun nakomelingen.

Voor de uitvoering van de wet is de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (verder:
Stichting DKB) in het leven geroepen. De Stichting DKB:

- bewaart en beheert de donorgegevens op een centrale plaats;
- verstrekt de donorgegevens op een zorgvuldige manier aan huisartsen, ouders en kinderen

en zorgt hierbij voor begeleiding en ondersteuning aan ouders, kinderen en donoren;
- geeft voorlichting over de wet.

Uit de wet volgt dat alle gegevens over kunstmatige donorbevruchtirig aan de Stichting DKB moeten
worden overgedragen. Deze verplichting is in het reglement van de Stichting DKB overgenomen in de
zin dat alle aanwezige gegevens moeten worden overgedragen. Deze nuancering is opgenomen als
compromis omdat bij het opstellen van het reglement bleek dat het voor de instellingen moeilijk is om
alle gegevens met name die van vÔÔr de inwerkingtreding van de wet, te achterhalen. Medische
rapporten zijn namelijk gearchiveerd op naam van de moeder en niet op de medische handelingen,
zoals kunstmatige donorbevruchting. In de praktijk betekent dit dat niet alle gegevens worden
overgedragen, maar alleen de gegevens die sinds de inwerkingtreding van de Wet DKB in 2004 zijn
verzameld. De instellingen hebben wel een inspanningverplichting om oude gegevens boven water te
halen als hierom via de Stichting DKB wordt verzocht.

Als een donorkind, een ouder of een huisarts van een donorkind daar om vraagt, kan de Stichting
DKB bepaalde informatie over de donor verstrekken. Welke gegevens kunnen worden opgevraagd,
hangt af van de doelgroep waartoe de aanvrager behoort: kind, ouder of huisarts.

De medische gegevens van de donor kunnen alleen worden opgevraagd door de huisarts van het
donorkind.
Donorkinderen van 12 tot 16 jaar en ouders van donorkinderen tot 12 jaar kunnen de fysieke en
sociale gegevens van de donor opvragen.
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Donorkinderen van 16 jaar en ouder kunnen naast de fysieke en sociale gegevens ook de
persoonsidentificerende gegevens (geslachtsnaam voornamen, geboortedatum en woonplaats) van
de donor opvragen.
De medische, fysieke en sociale gegevens van de donor worden door de Stichting DKB aan de
aanvrager verstrekt zonder bericht aan of toestemming van de donor.
De persoonsidentificerende gegevens van een donor die heeft gedoneerd vÖÖr 1juni 2004 worden
niet verstrekt dan na toestemming van de donor. De Stichting DKB heeft een protocol ontwikkeld voor
de behandeling van aanvragen van donorkinderen vanaf 16 jaar om persoonsidentificerende
donorgegevens, waarbij de donatie heeft plaatsgevonden vô6r inwerkingtreding van de Wet DKB in
2004. (zie bijlage: protocol)
Als de Stichting DKB een aanvraag ontvangt om persoonsidentificerende gegevens van een donor die
heeft gedoneerd n 1 juni 2004, wordt deze donor ook om instemming gevraagd, maar zijn weigering
is niet doorslaggevend. In een dergelijk geval zal de Stichting DKB een afweging maken tussen de
belangen van het kind en de belangen van de donor. De belangen van het kind gaan hierbij in principe
vôôr de belangen van de donor. Deze laatstgenoemde procedure zal uiteraard pas vanaf 2020,
zestien jaar na inwerkingtreding van de Wet DKB in 2004, aan de orde zijn.
Deze samenwerkingsovereenkomst is dan ook uitsluitend van toepassing als er sprake is geweest van
een donatie v6Ôr inwerkingtreding van de Wet DKB in 2004, maar kan, als de tijd daarvoor rijp is,
worden uitgebreid naar donaties vanaf inwerkingtreding van de Wet in 2004.

b. Verstrekking van gegevens
Artikel 3, tweede lid, van de Wet DKB:
De persoonsidentificerende gegevens van de donor worden aan degene die weet of vermoedt dat hij
is verwekt door en ten gevolge van kunstmatige donorbevruchting en die de leeftijd van zestien jaren
heeft bereikt, op zijn verzoek verstrekt, nadat de donor daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

Verstrekking blijft, indien de donor daarmee niet instemt, uitsluitend achterwege indien, in aanmerking
genomen de gevolgen die niet-verstrekking voor de verzoeker zou kunnen hebben, zwaarwegende
belangen van de donor meebrengen dat verstrekking niet behoort plaats te vinden.

Artikel 12, tweede en derde lid, van de Wet DKB:
2. Tot de volledige inwerkingtreding van de wet kan de donor die voorafgaande aan de volledige
inwerkingtreding daarvan zaadcellen of eicellen heeft afgestaan, tegenover de Stichting op schrift
verklaren dat de op hem betrekking hebbende gegevens inzake geslachfsnaam, voornamen,
geboortedatum en woonplaats niet worden verstrekt aan degene die weet of vermoedt dat hij is
verwekt door en ten gevolge van kunstmatige bevruchting of aan diens ouders, indien een verzoek
daartoe wordt gedaan.

3.De in het tweede lid bedoelde gegevens omtrent een donor die een verklaring als bedoeld in het
tweede lid niet heeft afgelegd worden niet verstrekt aan degene die weet of vermoedt dat hij is
verwekt door en ten gevolge van kunstmatige bevruchting of aan diens ouders dan met instemming
van de donor.

De wet is heel duidelijk: als een donorkind van 16 jaar of ouder verzoekt om verstrekking van de
persoonsidentificerende donorgegevens, als de Stichting DKS hierover beschikt en als de donor
hiermee instemt, dan de Stichting DKB de gegevens verstrekken. De wet biedt geen
weigeringsgrond of ruimte voor een belangenafweging door het Stichtingsbestuur als donorkind en
donor beiden positief staan tegenover de verstrekking van de persoonsidentificerende
donorgegevens. Hierbij maakt het geen verschil of de donor heeft gedoneerd vôôr of vanaf
inwerkingtreding van de wet.

Een belangenafweging door het bestuur is alleen aan de orde als een donor die heeft gedoneerd
vanaf inwerkingtreding van de wet in 2004, niet instemt met verstrekking van zijn
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persoonsidentificerende gegevens aan een donorkind van 16 jaar of ouder dat hierom bij de Stichting
DKB verzoekt. Zoals eerder vermeld, zal deze procedure pas vanaf 2020, zestien jaar na
inwerkingtreding van de Wet DKB in 2004, aan de orde zijn.

c. Zorg dragen voor deskundige begeleiding
Artikel 3, zevende lid, van de Wet DKB:
De Stichting draagt zorg voor deskundige begeleiding bi] de verstrekking van de gegevens, bedoeld in
het eerste lid onder b [fysieke en sociale donorgegevens aan donorkinderen vanaf 12 jaar) en in het
tweede lid.

Artikel 4, eerste lid, onder c, van de Wet DKB:
De Stichting heeft tot taak: voorlichting te verschaffen.., alsmede zorg te dragen voor de begeleiding
bij de verstrekking van deze gegevens.

In de Memorie van Toelichting bij de wet (Tweede Kamer, vergaderjaar 1992 — 1993, 23 207, nr. 3)
staat over het zorg dragen voor deskundige begeleiding bij de verstrekking van donorgegevens het
volgende:
Omdat de kennisneming van gegevens omtrent de donor emotioneel de betrokkenen zeer kan
aangrijpen, is in artikel 3, zesde [later zevende] lid, bepaald dat de stichting ervoor zorg draagt dat
deskundige begeleiding wordt verschaft bij het verstrekken van de gegevens. Deze zorg kan zich
uitstrekken tot bij voorbeeld een of meer gesprekken voorafgaande aan de verstrekking van de
gegevens en de eventuele nazorg, zeker wanneer de persoonsgegevens van de donor zijn verschaft.
De taak van de stichting daarbij is in zoverre beperkt dat deze zorg draagt voor een netwerk van
deskundigen die de begeleiding op zich kunnen nemen, zodat degene die om de gegevens vraagt niet
in de kou komt te staan. Het zorg dragen voor die begeleiding impliceert daarom niet dat de stichting
zelf die begeleiding moet verzorgen. Zij kan gebruik maken van bestaande mogelijkheden, zoals het
algemeen maatschappelijk werk.

En in de Nota naar aanleiding van het eindverslag (Tweede Kamer, vergaderjaar 1997 — 1998, 23
207, nr. 10) staat over deze begeleiding:
Blijkens artikel 4, eerste lid, onder c, heeft de stichting ter zake van voorlichting en zorg voor
begeleiding uitdrukkelijk een taak. De stichting kan dan ook als motor fungeren ter zake van het
bevorderen van goede begeleiding. Daartoe zal bij voorbeeld contact kunnen worden gelegd met
instanties die op aanverwante terreinen als hier aan de orde begeleiding en hulpverlening verschaffen.
Gedacht kan bij voorbeeld worden aan de FIOM die, als het gaat om afstandskinderen en het leggen
van contacten tussen deze kinderen en hun moeder, al de nodige ervaring heeft opgedaan.

Het accepteren van begeleiding is geen voorwaarde voor de verstrekking van de
persoonsidentificerende donorgegevens. De Stichting DKB dient zorg te dragen voor deskundige
begeleiding, maar het is aan donorkind en donor of zij hiervan gebruik willen maken. Dit brengt met
zich mee dat donorkinderen en donoren die geen gebruik wensen te maken van begeleiding een
zelfde beslissing van de Stichting DKB tegemoet moeten kunnen zien als donorkinderen en donoren
die wel gebruik maken van begeleiding. Donorgegevens mogen niet worden geweigerd als donorkind
en donor geen gebruik maken van de begeleiding, maar donorgegevens mogen ook niet worden
geweigerd als donorkind en donor wèl gebruik maken van de begeleiding en hulpverleners en/of
bestuursleden van mening zijn dat uit de begeleiding naar voren komt dat het beter zou zijn als de
gegevens niet worden verstrekt.
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2. Keuze voor samenwerking tussen Stichting DKB en Stichting Ambulante FIOM

De Stichting Ambulante FIOM beheert sinds een aantal jaar een eigen KID-register en een DNA
databank. Deze zijn met name bedoeld voor donoren die hebben gedoneerd en donorkinderen die zijn
geboren vôör inwerkingtreding van de Wet DKB in 2004.
Het FIOM-KID-register is bedoeld voor:

- personen geboren dankzij donorzaad die meer willen weten over hun biologische afkomst of
contact willen met de donor en/of halfbroers en haifzussen;

- donoren die hun nakomelingen tegemoet willen komen door hun fysieke en sociale gegevens
beschikbaar te stellen en eventueel open staan voor contact.

Het matchen binnen het KID-register gebeurt handmatig’. Er wordt gekeken naar overeenkomsten
zoals: donorpaspoort; heel specifieke kenmerken; tijd en plaats van donatie en inseminatie. Wanneer
daar een mogelijke match uitkomt, zal er altijd een DNA-test moeten volgen om een mogelijke
verwantschap al dan niet te kunnen bevestigen.

Met de ingebruikname van de FIOM-DNA-databank per december 2010 is de kans op een match vele
malen groter. Hoe meer donoren en donorkinderen zich inschrijven in het FIOM-KID-register en
daarbij hun DNA-profiel laten opslaan in de DNA-databank, des te groter wordt de kans op een match
tussen donor en donorkinci en donorkinderen onderling.

De Stichting Ambulante FIOM verzorgt ook de begeleiding van de donoren en donorkinderen die via
het FIOM-KID-register of cle FIOM-DNA-databank aan elkaar worden gematcht.

Voor bovenstaande activiteiten ontvangt de Stichting Ambulante FIOM een subsidie van het ministerie
van VWS.

Vanwege de ervaring van de Stichting Ambulante FIOM met de begeleiding van donoren en
doriorkinderen die zich bij de Stichting Ambulante FIOM hebben aangemeld voor opname in het
FIOM-KID-register en/of de FIOM-DNA-databank, heeft het bestuur van de Stichting DKB gemeend er
goed aan te doen om de Stichting Ambulante FIOM in te schakelen voor de begeleiding van donoren
en donorkinderen die via de Stichting DKB aan elkaar worden gekoppeld. Hiermee geeft de Stichting
DKB invulling aan de haar wettelijk opgedragen taak zorg te dragen voor zorgvuldige begeleiding bij
de verstrekking van persoonsidentificerende donorgegeveris.

De daarbij te volgen procedure, eisen en beperkingen met betrekking tot de informatie-uitwisseling en
het gebruik van gegevens, en financiële afspraken zijn verder in deze overeenkomst uitgewerkt.

4



Doc. 35

3. Procedure rondom de begeleiding van donoren en donorkinderen

Een donorkind van 16 jaar of ouder kan een aanvraag om persoonsidentificerende donorgegevens
indienen bij de Stichting DKB.

De Stichting DKB koppelt het donorkind aan een donor op basis van gegevens die zij van de
verrichter van de kunstmatige donorbevruchting ontvangt. Hierbij vindt geen DNA-onderzoek plaats.

De precieze procedure rondom de behandeling van een aanvraag van een donorkind van 16 jaar of
ouder om de persoonsidentificerende donorgegevens staat in een behandelingsprotocol beschreven
(zie bijlage).

Als de donor schriftelijk aan de Stichting DKB heeft verklaard dat hij instemt met de verstrekking van
zijn persoonsidentificerende gegevens aan het donorkind dat hierom heeft verzocht, stelt de Stichting
DKB het besluit verstrekking persoonsideritificerende donorgegevens op, gericht aan het donorkind,
en zal de Stichting DKB aan de Stichting Ambulante FIOM vragen om dit besluit en de bijbehorende
donorgegeveris namens haar aan het donorkind te overhandigen en hierbij begeleiding van donor en
donorkind te verzorgen.
De Stichting DKB zal hiertoe schriftelijk contact opnemen met het Landelijk Zoekteam (verder: LZT)
van de Stichting Ambulante FIOM. De Stichting DKB zal hierbij in ieder geval de volgende informatie
aan de Stichting Ambulante FIOM verstrekken:

- datum van ontvangst van de aanvraag;
- tijdspad en verloop van de procedure vanaf de ontvangst van de aanvraag;
- datum van ontvangst van de schriftelijke (positieve) verklaring van de donor en de inhoud

hiervan;
- gegevens van de donor: naam, geboortedatum, woonplaats, contactgegevens;
- gegevens van het donorkirid: naam, geboortedatum, woonplaats, contactgegevens;
- de fysieke en sociale donorgegevens die al door de Stichting DKB aan het donorkind zijn

verstrekt;
- het besluit verstrekking persoonsidentificerende donorgegevens en de bijbehorende

persoonsidentificerende donorgegevens (naam, geboortedatum, woonplaats, eventueel
contactgegevens).

Het LZT van de Stichting Ambulante FIOM laat de Stichting DKB hierop volgend z.s,m. schriftelijk
weten:

- dat het verzoek om begeleiding van de Stichting DKB is ontvangen;
- aan welk regionaal kantoor of aan welke hulpverlener in welke plaats het verzoek is

overgedragen.

De Stichting Ambulante FIOM probeert in ieder geval één gesprek met het donorkind en één gesprek
met de donor te voeren. Deze gesprekken zijn gericht op hoe de gegevens worden overgedragen, wat
de verwachtingen hierbij zijn en welke interne of externe begeleiding gewenst is, gelet op de persoon
en de situatie.

Bij counseling van een 16- tot 1 8-jarige zal getracht worden communicatie met de ouders te
stimuleren.

Als de aanvrager nog thuiswonend is en jongere broers of zussen heeft, wordt hieraan in de
counseling aparte aandacht besteedt en wordt aangestuurd op het informeren van de ouders.

De Stichting Ambulante FIOM zal het besluit en de persoonsidentificerende donorgegevens, namens
de Stichting DKB, in persoon aan het donorkind overhandigen en de donor hiervan van te voren
schriftelijk op de hoogte stellen.
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De Stichting Ambulante FIOM stelt de Stichting DKB z.s.m. schriftelijk op de hoogte van de
overhandiging van de persoonsidentificerende donorgegevens aan het donorkind. Hierbij verstrekt de
Stichting Ambulante FIOM in ieder geval de volgende informatie aan de Stichting DKB:

- datum van de overhandiging van de persoonsidentificerende donorgegevens aan het
donorkind;

• overige informatie die met instemming van donor en donorkind door de Stichting Ambulante
FIOM is verstrekt;

- bij de overhandiging aanwezige personen;
- aantal gesprekken met donorkind;
- aantal gesprekken met donor;
- aantal gesprekken met eventuele andere betrokkenen (bijv. partner van donor, ouders of

broers / zussen van donorkind);
- is de begeleiding hiermee afgesloten?

Indien nazorg heeft plaatsgevonden, stelt de Stichting Ambulante FIOM de Stichting DKB, na
afsluiting hiervan, z.s.m. schriftelijk op de hoogte. Hierbij verstrekt de Stichting Ambulante FIOM in
ieder geval de volgende informatie aan de Stichting DKB:

- aantal nagesprekken met het donorkind;
- aantal nagesprekken met de donor;
- aantal nagesprekken met eventuele andere betrokkenen.
- datum waarop de begeleiding is afgesloten.

(4
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4. Procedure rondom de begeleiding van haifsiblings
en donorkind kan op het aanvraagformulier donorgegevens aangeven dat het interesse heeft in
informatie over en / of contact met kinderen van dezelfde donor, mochten deze zich ook tot de
Stichting DKB wenden.

Indien deze situatie zich ook daadwerkelijk voordoet, zal de Stichting DKB de haifsiblings hiervan
schriftelijk op de hoogte stellen en de Stichting Ambulante FIOM schriftelijk vragen de haifsiblings
hierin te begeleiden en gegevens namens de Stichting DKB uit te wisselen.

De Stichting DKB zal hiertoe schriftelijk contact opnemen met het Landelijk Zoekteam (verder: LZT)
van de Stichting Ambulante FIOM. De Stichting DKB zal hierbij in ieder geval cie volgende informatie
aan de Stichting Ambulante FIOM verstrekken:

- datum van ontvangst van de aanvragen;
- tijdspad en verloop van de procedure vanaf de ontvangst van de aanvragen;
- besluit op de aanvragen;
- de volgende gegevens van de halfsiblings: naam, geboortedatum, woonplaats,

contactgegevens;

Het LZT van de Stichting Ambulante FIOM laat de Stichting DKB hierop volgend z.s.m. schriftelijk
weten:

- dat het verzoek om begeleiding van de Stichting DKB is ontvangen;
- aan welk regionaal kantoor of aan welke hulpverlener in welke plaats het verzoek is

overgedragen.

De Stichting Ambulante FIOM probeert in ieder geval met elke haifsibling één gesprek te voeren. Deze
gesprekken zijn gericht op welke gegevens worden overgedragen, hoe de gegevens worden
overgedragen, wat de verwachtingen hierbij zijn en welke interne of externe begeleiding gewenst is,
gelet op de persoon en de situatie.

Bij counseling van een 16- tot 18-jarige zal getracht worden communicatie met de ouders te
stimuleren.

Als een halfsibling nog thuiswonend is en jongere broers of zussen heeft, wordt hieraan in de
counseling aparte aandacht besteedt en wordt aangestuurd op het informeren van de ouders.

De Stichting Ambulante FIOM zal, de onderling overeengekomen informatie, namens de Stichting
DKB, in persoon aan de haifsiblings overhandigen.

De Stichting Ambulante FIOM stelt de Stichting DKB z.s.m. schriftelijk op de hoogte van de
overhandiging van de informatie aan de halfsiblings. Hierbij verstrekt de Stichting Ambulante FIOM in
ieder geval de volgende informatie aan de Stichting DKB:

- datum van de overhandiging van de informatie aan de haifsiblings;
- de informatie die met instemming van de halfsiblings door de Stichting Ambulante FIOM is

verstrekt;
- bij de overhandiging aanwezige personen;
- aantal gesprekken met de halfsiblings;
- aantal gesprekken met eventuele andere betrokkenen (bijv. ouders of broers / zussen van

halfsibling);
- is de begeleiding hiermee afgesloten?

Indien nazorg heeft plaatsgevonden, stelt de Stichting Ambulante FIOM de Stichting DKB, na
afsluiting hiervan, z.s.m. schriftelijk op de hoogte. Hierbij verstrekt de Stichting Ambulante FIOM in
ieder geval de volgende informatie aan de Stichting DKB:
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- aantal nagesprekken met de haifsiblings;
- aantal nagesprekken met eventuele andere betrokkenen.
- datum waarop de begeleiding is afgesloten.

(
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5. Beperkingen en bepalingen ten aanzien van het gebruik van de gegevens van de donor en
het donorkirid en de verder uitgewisselde informatie

De schriftelijke gegevensuitwisseling tussen de Stichting DKB en de Stichting Ambulante FIOM
geschiedt uitsluitend via het secretariaat van de Stichting DKB en het LZT van de Stichting Ambulante
FIOM. Contactinformatie is opgenomen in de bijlage. (zie bijlage)

Uitsluitend de in hoofdstukken 3 en 4 beschreven informatie over en gegevens van de donor en het
donorkind worden uitgewisseld.

Bij het secretariaat van de Stichting DKB hebben de volgende personen toegang tot de uitgewisselde
informatie: secretaris en procesondersteuner.

Bij het LZT van de Stichting Ambulante FIOM hebben de volgende personen toegang tot de
uitgewisselde informatie, voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de begeleiding bij de
overhandiging van de persoonsidentificerende donorgegevens: de functionarissen LZT. Bij de
Stichting Ambulante FIOM heeft ook toegang tot de uitgewisselde informatie: de hulpverlener die de
begeleiding van donor en donorkind door het LZT toegewezen heeft gekregen.

De Stichting DKB slaat de uitgewisselde gegevens op in het dossier van het aanvragende donorkind
en in het dossier van de donor. Dit kan zowel papieren als digitale dossiers betreffen.

De Stichting Ambulante FIOM slaat de uitgewisselde gegevens en de verslagen van de
begeleidingsgesprekken op in het dossier van het aanvragende donorkind en in het dossier van de
donor. Dit kan zowel papieren als digitale dossiers betreffen. De bewaartermijn betreft 10 jaar.
Dossiers van donoren en donorkinderen die door de Stichting DKB zijn aangebracht bij de Stichting
Ambulante FIOM worden gescheiden bewaard van en worden niet gekoppeld aan de dossiers van
donoren en donorkinderen die zich rechtstreeks bij de Stichting Ambulante FIOM hebben aangemeld
voor opname in het FIOM-KID-register en/of FIOM-DNA-databank.

De Stichting Ambulante FIOM gebruikt de uitgewisselde informatie uitsluitend voor de in deze
overeenkomst opgenomen activiteiten rondom de begeleiding van donoren en donorkinderen in het
kader van de Wet DKB.

De Stichting Ambulante FIOM neemt de uitgewisselde gegevens van de donor en het donorkind niet
op in haar KID-register of DNA-databank, dan na schriftelijke opdracht hiervoor van betrokkene zelf.

De Stichting Ambulante FIOM brengt elk jaar in januari aan de Stichting DKB schriftelijk verslag uit
over haar activiteiten in het afgelopen jaar rondom de begeleiding van donoren en donorkinderen in
het kader van de Wet DKB. In dit verslag is in ieder geval de volgende informatie opgenomen:

- aantal door de Stichting DKB aangebrachte verzoeken om begeleiding;
- aantal van daarvoor door de Stichting DKB aangebrachte en nog openstaande verzoeken om

begeleiding;
- aantal hierbij betrokken donoren en donorkinderen;
- aantal gevoerde gesprekken met donoren, uitgesplitst naar voorgesprekken, eventuele

aanwezigheid bij overhandiging van persoonsidentificerende donorgegevens en
nagesprekken;

- aantal gevoerde gesprekken met donorkinderen, uitgesplitst naar voorgesprekken,
overhandiging van persoonsidentificerende donorgegevens en nagesprekken;

- aantal gevoerde gesprekken met eventuele andere betrokkenen, uitgesplitst naar
voorgesprekken, eventuele aanwezigheid bij overhandiging van persoonsidentiflcerende
donorgegevens en nagesprekken;
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- gemiddeld aantal gevoerde gesprekken met donoren, donorkinderen en eventuele andere
betrokkenen per aangebrachte begeleiding;

- aantal weigeringen van donoren en donorkinderen om gesprekken met een hulpverlener te
voeren;

- aantal keren dat donor of donorkind naar aanleiding van gevoerde gesprekken is
teruggekomen op aanvraag om of instemming met verstrekking van persoonsidentificerende
donorgegevens;

- totaal aantal overhandigingen van persoonsidentificerende donorgegevens;
- aantal afgesloten begeleidingen;
- aantal nog lopende begeleidingen;
- aantal keren dat verwijzing heeft plaatsgevonden in verband met psychische problematiek;
- eventuele opmerkelijke zaken.
- cliënttevredenheid (donoren en donorkinderen) over de begeleiding.

De Stichting DKB kan deze informatie gebruiken voor verslaglegging in haar jaarverslag of
rapportages aan het ministerie van VWS.
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6. Financiën

De Stichting Ambulante FIOM zal haar in deze overeenkomst opgenomen activiteiten rondom de
begeleiding van donoren en donorkinderen in het kader van de Wet DKB over het jaar 2012
declareren bij de Stichting DKB, overeenkomstig het met het ministerie van VWS afgesproken tarief.

De Stichting Ambulante FIOM zal haar in deze overeenkomst opgenomen activiteiten rondom de
begeleiding van donoren en donorkinderen in het kader van de Wet DKB voor de daaropvolgende
jaren opnemen in haar offerte aan de Minister van WIS.

(
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7. Ondertekening

Plaats:
Datum:

-

PjatsU-

1.

MW’Rvarr-5eI,
i(em9p’d1recteur Stichting

nte FIOM

Mw. Prof.dr. D.D.M. Braat,
Voorzitter Stichting DKB
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Bijlagen:

- Protocol voor de behandeling van aanvragen van donorkinderen vanaf 16 jaar om
persoonsidentificerende donorgegevens, waarbij de donatie heeft plaatsgevonden vôÖr
inwerkingtreding van de Wet DKB in 2004.

- Contactinformatie

(1
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Contactinformatje

Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting
Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting
Postbus 16077
2500 BB Den Haag

Tel. Nog nader in te vullen, maar voorlopig 070 — 340 55 40

E-mail: _dienstpostbusCl BGDKB@minvws.nt

Stichting Ambulante FIOM
Stichting Ambulante FIOM
Landelijk Zoek Team, Landelijk Bureau Fiom
Kruisstraat 1
5211 DT Den Bosch

Tel. 088- 1264 900

Fax: 073-6911441

E-mail: lztfiom.nl
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I Bi: Tet: +31 (0)73 640 5705 BD0 Audit & Assurance BV.
Fax:+31 (0)736427730 Postbus 3191, 5203 DD ‘s-Hertogenbosch
info@bdo.nt Meerendonkweg 25, 5216 17 ‘s-Hertogenbosch
www.bdo.nL Nederland

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Afgegeven ten behoeve van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aan: Stichting Ambulante FIOM

Verklaring betreffende het financieel verslag

Wij hebben het in dit rapport opgenomen financieel verslag 2012 van Stichting Ambulante FIOM te
‘s-Hertogenbosch gecontroleerd. Dit financieel versLag bestaat uit de balans per 31 december 2012 en
de staat van baten en lasten over 2012 met de toeLichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van
de gehanteerde grondsLagen voor financiële verslaggeving en andere toeLichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van het financieeL versLag die het
vermogen en het resuLtaat getrouw dient weer te geven, aLsmede voor het opstellen van het
activiteitenversLag, beide in overeenstemming met de Subsidieregeling VWS-subsidies.
Het bestuur is tevens verantwoordeLijk voor de financiële rechtmatigheid van de in het financieel
verslag verantwoorde baten, lasten en balansrnutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in
overeenstemming dienen te zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.
Het bestuur is tevens verantwoordeLijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakeLijk acht
om het opmaken van het financieel verslag en de naleving van de relevante wet- en regelgeving
mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over het financieel verslag op basis van onze
controle. Wij hebben onze controte verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de
Nederlandse controlestandaarden en het voor de Subsidieregeling VWS-subsidies geLdende
controleprotocoL instelLingssubsidie. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geLdende ethische
voorschriften en dat wij onze controLe zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van
zekerheid wordt verkregen dat het financieel versLag geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de
bedragen en de toelichtingen in het financieel verslag. De geselecteerde werkzaamheden zijn
afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeetsvorming, met inbegrip van het inschatten
van de risico’s dat het financieel verslag een afwijking van materieel belang bevat als gevoLg van
fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne
beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van het financieel verslag en voor het
getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controLewerkzaamheden die passend zijn in de
omstandigheden.

Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de
effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controLe omvat tevens het evalueren van

Statutair gevestigd te Etndhuven en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17171186.
800 Audit & Assurance BV. is lid van 800 International Ltd, een rechtspersoon naar Engels recht met beperkte aansprakelijkheid,
en maakt deeL uit van het wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige organisaties die onder de naam “800’ optreden.
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de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redeLijkheid van
de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele
beeld van het financieeL verslag.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende het financieel verslag
Naar ons oordeel geeft het financieel versLag een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van
het vermogen van Stichting Ambulante FIOM per 31 december 2012 en van het resultaat over 2012 in
overeenstemming met de Subsidieregeling VWS-subsidies.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in dit financieeL verslag verantwoorde baten, Lasten en
balansmutaties over 2012 voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat de
bedragen in overeenstemming zijn met de met de in de relevante Wet- en regelgeving opgenomen
bepalingen, zoals die in het controleprotocol instellingssubsidie zijn opgenomen, en met de nader
gesteLde subsidieverpLichtingen.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Verder melden wij dat het activiteitenversLag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is
met het financieel verslag.

,—— ••\

‘s-H7genbosch,’7 mei 2013

BD, Audit & Assuraice B.V.
namens deze, / J
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1 Gegevens subsidiënt

Totaal realisatie lasten:

Totaal realisatie overige baten:

Totaal realisatie eigen bijdrage:

Stand egalisatie reset-ver:

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Dü

ieportaaI

Aanvraagformulier tot subsidievaststelling

Pagina 1

0283388

Stg Ambulante Fiom

Kruisstr 1

5211 DT

S Hertogenbosch

objectnummer:

Overal 1 0.2e, tenzij naam instelling:
anders aangegeven

postadres:

postcode:

vestigingsplaats:

naam contactpersoon:

telefoonnummer:

mobielnummer:

telefaxnum m er:

e-mailadres:

IBAN:

BIC:

nummer Kamer van Koophandel:

2 Gegevens subsidie

Subsidienummer (indien bekend):

datum indiening:

Zijn de gesubsidieerde activiteiten
volledig uitgevoerd? J/N:

Zijn er afwijkingen gemeld? J/N:

Dient een accountantsverklaring
ingedient te worden? J/N:

088-1 264900

073-6122390

@fiom.nI

-

41084814

31 9362

31-05-2013

Ja

Nee

Ja

5518039.00

184497.00

0.00

509584.00



LJIJ.. sJMinisterie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Aanvraagformulier tot subsidievaststelling
Activiteit Resultaat

Pagina 2

Activiteit A (on)bedoelde zwangerschap en vruchtbaarheidsvragen

Beschrijving gerealiseerd resultaat
Zie hiervoor bijgevoegde activiteitenverslag en jaarverslag

Reden activiteit niet volledig uitgevoerd (alleen ingeven indien activiteit niet voltooid)
Zie hiervoor bijgevoegde activiteitenverslag en jaarverslag



,J.JMinisterie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Aanvraagformulier tot subsidievaststelling

____

Activiteit Resultaat Pagina 3

Realisatie, vul hier in de gerealiseerde lasten en baten.

Lasten
Personeel 2437021 .00

Materieel 0.00

Overig 574173.00

Totaal Lasten 3011194.00

Baten
Overige baten 100680.00

Eigen bijdrage 0.00

Subsidie 2512092.00

Totaal Baten 261 2772.00



Dji... J!JMinisterie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Aanvraagformulier tot subsidievaststelling
Activiteit Resultaat Pagina 4

Activiteit (na)zorg adoptie, afstammingsvragen en zoekacties

Beschrijving gerealiseerd resultaat
Zie hiervoor bijgevoegde activiteitenverslag en jaarverslag

Reden activiteit niet volledig uitgevoerd (alleen ingeven indien activiteit niet voltooid)
Zie hiervoor bijgevoegde activiteitenverslag en jaarverslag



Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Aanvraagformulier tot subsidievaststelling

____

Activiteit Resultaat Pagina 5

Realisatie, vul hier in de gerealiseerde lasten en baten.

Lasten
Personeel 2028841.00

Materieel 0.00

Overig 478004.00

Totaal Lasten 2506845.00

Baten
Overige baten 83817.00

Eigen bijdrage 0.00

Subsidie 2822847.00

Totaal Baten 2906664.00



Overal 1O.2.e, tenzij
anders aangegeven Doc. 52

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

woensdag 9juli 2014 16:58

RE: statuten

Hoi
Hier alvast een reactie van mij naar jou en
Groet

Het gaat hier om art 2 DOEL en 3 VERWEZELIJKING DOEL

??? eens???

Van:
Verzonden: woensdag 9juli 2014 12:16

1



Doc. 52
Aan:
Onderwerp: FW: statuten

Willen jullie naar artikel 2 en 3 kijken of dit aansluit bij de activiteiten die wij subsidiëren.

Groet

Van:

_____

- Fiom [mailto: @fiom.nh]
Verzonden: woensdag 9juli 2014 11:18
Aan: -

Onderwerp: RE: statuten

GeachteE

Hierbij de gewijzigde statuten van Stichting Fiom.

Met vriendelijke groet,

Controller

Volg ons op Twitter en Facebook

Kruisstraat 1 5211 OT ‘s-Hertogenbosch T: 088-1264900 M:O6jJEz’:z]@fiom.nl www.fiom.nI

Disclaimer en Inkoopvoorwaarden.

Van: ) [mailto: ©minvws.nl]
Verzonden: woensdag 9juli 2014 10:13
Aan: - Fiom
Onderwerp: statuten

Geachte

In zijn rapport van bevindingen bij de jaarrekening 2013 meldt de accountant dat de statuten van FIOM op 30
december zijn gewijzigd.
Zou u mij deze aangepaste statuten willen sturen.

Alvast bedankt

Financieel Adviseur
Directie Publieke Gezondheid
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Doc 52
Telefoon 070-
E-mail: @minvws.nl

De medewerkers van het ministerie van VWS, die in Den Haag op locatie Parnassusplein waren gehuisvest, zijn
tijdelijk naar De Hoftoren verhuisd. Het bezoekadres is tot begin 2015: Rijnstraat 50, 2515 XP, Den Haag.
Telefoonnummers en postadres zijn ongewijzigd.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt uverzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, dieverband houdt met risico’s verbonden aan het efektronisch verzenden van berichten.
This message may contain intormation that is not intended tor you, It you are not the addressee or if this message was cent to you by mistake, you arerequested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liabitity for damage of any kind resulting from the risks inherent in theelectronic transmission ot messages.
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Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

> Retouradres Postbus 20350 2500 Ei Den Haag

Het bestuur van
Stg Ambulante Fiom

Bezoekacires:
Kruisstr 1 Rijflstraat 50

2515 XP DEN HAAG5211 DT s-Hertogenbosch
T 070 340 79 11
E 070 340 78 34
www. rijksoverheid. ni

O 1 .1 Contactpersoonveraf iu.e

__________

T 070

Ons kenmerkDatum 17-7-2014

__________

Betreft HERZIENING instellingssubsid ie 2014
Relatienummer 0283388
Subsidienummer 322416
‘Jerplichtingennummer
560009145Geacht bestuur,

Naar aanleiding van uw herziene subsidieaanvraag van 12-5-2014, uw aanvulling Biilagen
hierop van 5 juni 2014 en de met uw mail van 1 juli 2014 ingediende aangepaste
programmavoorstel en begroting, bericht ik u het volgende. Uw brief

12-0 5-20 14
05-06-20 14Inhoudelijke overwegingen
01-07-2014 (per mail)

De aanvullende activiteiten passen binnen mijn subsidiebeleid, en binnen het
beleid ten aanzien van de extra subsidie die verstrekt zal worden uit hoofde van
het amendement Voortman (december 2013): “Dit amendement dient als extra
impuls van voorlichting aan tieners bij zwangerschap en ondersteuning bij het
besluit over het voortzetten van de zwangerschap door middel van neutrale
besluitvormingsgesprekken. Dit amendement regelt daarom een gerichte
intensivering van € 1.000.000 voor deze doelgroep en deze taak, zonder deze te
koppelen aan één specifieke instelling. In overleg met de instellingen die
voorgenoemde taken uitvoeren, worden nadere criteria opgesteld voor een
zodanige aanwending van deze middelen dat meer partijen een beroep op deze
middelen kunnen doen.”
In dit activiteitenplan is € 500.000 van dit amendement betrokken.

Het amendement van Voortman is een aanvulling op het amendement Van der
Staaij voor extra inzet op het voorkomen van en de ondersteuning bij ongewenste
zwangerschappen door Siriz. Dit amendement is gericht op de neutrale
besluitvormingsgesprekken. De taken op het gebied van ongewenste
zwangerschappen worden momenteel gedecentraliseerd. Vanaf 1 januari 2014
bent u er daarom al op gericht om uw organisatie om te vormen van
hulpverleningsinstelling naar kenniscentrum met dienstverlening. Met deze
aanvullende subsidie kunt u de overgang van centrale naar decentrale aanpak
versoepelen door ii te richten op expertiseoverdracht.

In uw aangepaste activiteitenplan komt deze expertiseoverdracht uitgebreid aan
de orde. Aanvullend heeft u een beperkte post opgenomen voor directe
hulpverlening in het overgangstraject tot de transitie is voltooid. Ik verwacht dat u
deze laatste activiteit zo snel mogelijk afbouwt en tegelijkertijd de
ondersteunende activiteiten, zoals opleiding en begeleiding, kwalificering en het
ontwikkelen van e-health activiteiten opbouwt. Pagina 1 van 3
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Voor de subsidieverlening vanaf 2015 treed ik met u in overleg over de
samenhang van de activiteiten uit de instellingssubsidie en het aanvullende deel. Ons kenmerk

Subsidieverlening

Hierbij verleen ik u een aanvullende subsidie van € 500.000, waarmee -

rekeninghoudend met de eerdere subsidieverlening - het bedrag van de totaal
verleende subsidie uitkomt op € 2.543.970.

Het subsidiebedrag is als volgt verdeeld over de gesubsidieerde activiteiten:
- Ongewenste Zwangerschap € 628.684
- Afstammingsvragen € 819.602
- Opbouw kennisorganisatie € 595.684
- Ongewenste zwangerschap/ € 500.000

ti ene rm oed e rs

Van het verleende subsidiebedrag worden de volgende delen in aanmerking
genomen voor een eventuele bijstelling in verband met de ontwikkeling van het
prijspeil, onderscheidenlijk van de kosten van de arbeidsvoorwaarden:
- loongevoelig € 1.908.557
- prijsgevoelig € 635.413

Bij de subsidieverlening is met een hiervoor bedoelde bijstelling nog geen
rekening gehouden.

De in mijn eerdere subsidieverlening van 03-12-2013, kenmerk SP/63977/2013,
genoemde subsidievoorwaarden blijven onverminderd van kracht

AWB-procedure

Hebt u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens? Kijk eens op
http ://www. rijksoverheid. nl/ministeries/vws/bezwaarschriften-vws. Daar wordt
uitgelegd wat u kunt doen als u het niet eens bent met de beslissing en misschien
bezwaar wilt maken. Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol
bezwaar kan inschatten.

U kunt ook bellen met uw contactpersoon. Zijn naam en telefoonnummer staan
rechts op de eerste pagina van deze brief. Misschien kan hij uw bezwaar
wegnemen.

Wilt u toch een bezwaarschrift sturen, dan moet dit binnen zes weken na de
datum die bovenaan deze brief staat. Let op: doe dit op tijd, anders kan uw
bezwaar niet behandeld worden. Noem in het bezwaarschrift uw naam en adres,
en de datum en het kenmerk van deze brief (dit kenmerk vindt u in de
rechterkantlijn). Geef aan waarom u het niet eens bent met de beslissing. Vergeet
niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te voorzien. Wilt u
zo vriendelijk zijn om een kopie van deze brief mee te sturen met het
bezwaarschrift?
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Het bezwaarschrift stuurt u naar:
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar: (070) 340 59 84 of mailen naar:
WJZ.bezwaarenberoe©minvws.nl.

Ik verzoek u bij alle correspondentie omtrent deze subsidieverlening uw
subsidienummer 322416 te vermelden.

Hoogachtend,

de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
namens deze,
de directeur Publieke Gezondheid,

Doc 54

Ons kenmerk

- - --. -.----

dr. M.C.H. Donker
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Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Overal 1O.2.e

Geachte

_____

Naar aanleiding van uw aanvraag tbv een verlening van de instellingssubsidie
2015 heb ik nog de volgende verzoek.

Zoals reeds eerder door VWS aangekondigd in de herinneringsbrief van 3
september 2014, met kenmerk - , is VWS voornemens meer nadruk
te leggen op de opbouw en de inzichtelijkheid van de interne
personeelskosten. U heeft op ons verzoek op 13 november 2014 een toelichting
gegeven op uw begrote personele kosten. U hanteert (net als voorgaande jaren)
een integrale kostprijs. U geeft aan dat de onderlinge verschillen tussen de
personele lasten van de vervulde functies marginaal zijn. U werkt wel toe naar een
gedifferentieerde kostprijs.

Om uw salariskosten per functie toch inzichtelijk te hebben, verzoek ik u een
overzicht van uw loonkosten per functie van 2015 te sturen net als vorig jaar (zie BiJlagen
bijlage).

Uw brief

Ik verzoek u dit overzicht zsm dan wel uiterlijk 4 februari as naar mij te mailen. Uw kenmerk

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie OBP, afdeling Subsidies
Postadres: Postbus 16006, 2500 BA Den Haag
Bezoekadres: Rijnstraat 50, 2515 XP Den Haag
Telefoonnummer 070 - 340
E-mail . @minvws.nl

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Verzonden op 28-1-2015

Bezoekadres:
Rijnstraat 50
2515 XP DEN HAAG
T 070 340 79 11
F 070 340 78 34
www. rijksoverheid ni

Contactpersoon

T 070 340

Ons kenmerk

Objectnummer
0283388
Subsidienummer
322781
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chap

Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Afdeling Ethiek en Financieel Beleid
t.a.v.
Postbus 20350
2500 Ei DEN HAAG

‘s-Hertogenbosch, 2 februari 2016

Briefnummer:
Betreft MC Bijdorp donormatch

Beste -

Zoals u weet is het vanaf 2004 in Nederland niet meer mogelijk om via een anonieme

zaaddonor een kind te krijgen. Uit onderzoek naar het archief van MC Bijdorp is gebleken dat

het archief niet betrouwbaar genoeg is om met zekerheid te kunnen vaststellen dat vanaf

2004 alleen met bekende zaaddonoren is gewerkt (brief minister Schippers aan de Tweede

Kamer d.d. 25juni 2015).

Hierdoor kunnen donorkinderen niet met zekerheid hun afstammingsgegevens achterhalen.

Via inschrijving van donor en donorkind in onze DNA-databank is dat wel mogelijk. Door de

inschrijving van 100 donoren en 100 donorkinderen, nemen de kansen op een match

aanzienlijk toe.

Donoren

Om donoren te stimuleren zich in de DNA-databank in te schrijven, willen we de financiële

drempel weg nemen. We verzoeken u dan ook om de onkosten voor deze doelgroep te

vergoeden. We gaan ervanuit dat het in 2016 om maximaal 100 donoren zal gaan.

Donorkinderen

De ‘kinderen die zijn geboren uit het donorzaad hebben uiteraard niet om deze situatie

gevraagd, In overleg met u is afgesproken dat u hen voor € 50,- per inschrijving tegemoet

wilt komen. In totaal richten wij ons in 2016 op 100 nieuwe inschrijvingen van kinderen.

Vanaf 2004

We richten ons aanbod primair op de groep donoren die rondom 2004 naar alle

waarschijnlijkheid in MC Bijdorp hebben gedoneerd en op kinderen die vanaf die tijd met

Sti.chting Fiom 1 Kruisstraat 1 5211 DT s-Hertogenbosch 1 088-1264900 t nfo@ftom.n1 j www.Ftom.nl
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gebruik van donorzaad zijn ontstaan. Mochten er vragen komen van donoren en
donorkinderen die iets eerder met MC Bijdorp in aanraking zijn geweest, dan worden zij wel
geholpen omdat we de kans op een match hierdoor kunnen vergroten.

Systeem

De DNA-databank is ontwikkeld in samenwerking met het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in
Nijmegen. Door een aangepaste werkwijze en een verbeterde methode van matches, kan
preciezer worden vastgesteld of er daadwerkelijk sprake is van een match. Dit vraagt een
aanpassing van de profielen die nu al in de databank zijn opgenomen. Door een eenmalige
investering van €10.000,— is het mogelijk om nieuwe inschrijvingen te matchen met
personen die zich al eerder hebben ingeschreven.

Werkzaamheden van uit Fiom

Naar aanleiding van onze bespreking van 14 decemberjl. en het gegeven dat we de
werkzaamheden conform de Wet (Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting) gaan uitvoeren,
zijn er zoals al eerder aangegeven, de komende jaren (dus tot 2020) geen werkzaamheden
voor deze groep waarvoor de inzet van maatschappelijk werkers is vereist. De onderhavige
werkzaamheden worden uitgevoerd door de medewerkers van de afdeling Landelijk Zoek
Team (LZT). Het zijn gespecialiseerde medewerkers die deze werkzaamheden zeer zorgvuldig
en accuraat verrichten waarbij de privacy van alle betrokkenen optimaal wordt beschermd.
Gelet op de huidige bezetting zal er voor deze activiteiten een nieuwe medewerker ingezet
gaan worden voor 8 uur per week. Deze zal opgeleid en begeleid worden door de huidige
bezetting van het LZT. Op basis van het verloop van de procedure komen we thans aan 430
uur tegen een tarief van €35,- per uur zijnde de feitelijke loonkosten.

De medewerker houdt zich in deze tijd bezig met:

- het beantwoorden van vragen verband houdend met deze regeling,
- inhoudelijke werkzaamheden met betrekking tot de inschrijving in de databank,
- het donorkind informeren omtrent de match en op diens verzoek toezenden van de

persoons beschrijvende en sociale informatie die van de betreffende donor is ontvangen.
Desgevraagd en mits in dossier aanwezig, kan ook medische info betreffende de donor
worden mee gestuurd;

- donor informeren over de match met mededeling dat zijn persoons beschrijvende en
sociale info (en medische info voor zover ontvangen en gevraagd) aan donorkind is
toegezonden;

- vragen van donorkind en/of donor naar aanleiding van de match en/of naar aanleiding
van de door het donorkind ontvangen informatie.

Stichti.ngFom 1 KruissLraat 1 5211 DTs-Hertogenbosch 1 088-1264900 1 info@ftorn.nl t www.Ftom.nI.



Personele kosten
Materiële kosten (software
aanpassing)
Kosten inschrijving donoren
Idem donorkinderen

totaal

€ 15.050
€ 10.000

€ 15.000

€ 5.000

€ 45.050

Wij zijn gaarne bereid vorenstaande in zijn geheel of op onderdelen nadertoete lichten.
In de hoop u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben,

Met vriendelijke groet,

Ellen Giepmans

directeur-bestuurder

Doc. 72

Kosten

In totaal komen de kosten met betrekking tot bovengenoemde werkzaamheden uit op:
€ 45.050.

Hieronder treft een overzicht van de opbouw voor de kosten aan:

uren/aantal tarief

430 €35
€ 10.000

100 €150
100 €50

Stichting Fiom 1 KÇUi.SStraat 1 5211 DTs-Hertogenbosch 1 088-1264900 linfo@ftom.nl 1 www.Ftom.n
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Ministerie van Volksgezondheid,
1 Welzijn en Sport

Formulier voor subsidieaanvraag behorend bij artikel 3.1 van de
Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS
N.B. U kunt dit formulier ook gebruiken voor wijzigingsverzoeken inzake een eerder verleende subsidie, e3k voor aanvragen die
zijn gedaan vôôr 1 april 2016 voor de Kaderregeling V\NS subsidies.

Overal 1O.2.e, 1

t tenzij anders 1
1. NAW-gegevens en overige gegevens van uw instelling,

aangegeven t

1o:2g

1

Naam instelling Stg Fiom

Postadres / Postcode! Plaats Kruisstraat 1, 5211 DT, Den Bosch

Contactpersoon
] 072 @fiom.nl

‘Nm Teietoon Emailadres

Projectleider 0881264900 @fom fl1

Naam Telefoon Emailadres

Relatienummer instelling 0283388

Subsidienummer 0

Bankrekeningnummer (IBAN)

lnschrijfnummer Kamer van
Koophandel

Is de instelling BTW-plichtig ten o JA
aanzien van de activiteiten owaarvoor subsidie wordt
aangevraagd Indien NEE;

0 Het betreft een activiteit in een vrijgestelde branche,
vrijgestelde bedrijfsactiviteiten of een vrijstelling voor
samenwerkingsverbanden (koepeivrijstelling) zoals
vermeld op www.belastingdienst.nl, namelijk:

0 Het betreft een activiteit waarvoor een specifieke
afspraak (ruling) met de belastingdienst is gemaakt.

Aankruisen hetgeen van toepassing is

Datum indiening 06/07/2017

Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? Download dan de bijbehorende toelichting via
www. rijksoverheid. nl/kaderregeling-subsidies-ocw-szw-vws
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Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

2. Vraagt u een instellingssubsidie of een projectsubsidie aan?
(aankruisen hetgeen van toepassing is)

0 Instellingssubsidie
Als u voor het eerst een instellingssubsidie bij VWS aanvraagt voeg dan bij uw
aanvraag:

- Een afschrift van de oprichtingsakte van de rechtspersoon dan wel van de
statuten zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd, en

- De laatst opgemaakte jaarrekening dan wel de balans en de staat van baten
en lasten en de toelichting daarop inclusief de eventuele controleverklaring van een
accountant.

0 Projectsubsidie
Vermeld hier de naam van het project:

Actieplan ondersteuning donorkinderen

Als lTvoor het eerst een projectsubsidie bij VWS aanvraagt voeg dan bij uw
aanvraag:

- De laatst opgemaakte jaarrekening dan wel de balans en de staat van baten en
lasten en de toelichting daarop inclusief de eventuele controleverklaring van een
accountant.

01/07/2017

30/06/2019

(aankruisen hetgeen van toepassing is)

0 Directie PG
In de ‘Toelichting op het aanvraagformulier voor een
subsidieverlening’ is een overzicht van directies opgenomen

o Directie niet bekend

o Naam beleidskader of subsidieregeling

O Beleidskader/subsidieregeling niet bekend

Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? Download dan de bijbehorende toehchting via
www. rijksoverheid. nl/kaderregelinp-subsidies-ocw-szw-vws

2

3. Aanvangs- en einddatum subsidieperiode

Aanvangsdatum activiteiten:

Einddatum activiteiten:

4. Bij welke directie van VWS
vraagt u subsidie aan?

Op welk beleidskader of
subsidieregeling heeft uw
aanvraag betrekking?
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5. Activiteitenplan en begroting

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Hieronder is een overzicht van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, de totale
begrote kosten en opbrengsten. Deze gegevens worden automatisch overgenomen vanuit de door
u ingevulde gegevens per activiteit in Model A en Model 6 (als bijlage bij dit formulier gevoegd).

(1) (2) (3) (4)

Naam enlof korte omschrijving van Totale Begrote Begrote Gevraagde
de activiteit begrote bijdragen eigen Subsidie

‘ in een aantal kernwoorden kosten derden bijdrage.

Q over de gehele subsidie
bijdrage vanperiode (kolom 1 is gelijk
de subsidieaan het totaal van de
aanvrager zelfkolommen 21-3+4)

A
Ondersteuning donorkinderen door gratis inschrijving

155.250,00 0,00 0,00 155.250,00spermadonoren IN Fiom databank

Tota
155.250,00 0,00 0,00 155.250.00al

Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? Download dan de bijbehorende toelichting via
www. rijksoverheid. nl/kaderregeling-subsidies-ocw-szw-vws

3
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Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

6. Specificatie begrote kosten en financiering per activiteit
De begrote kosten per activiteit dienen te worden gespecificeerd naar de kostensoorten personeel,
materieel en overige kosten/kosten derden. Geef per kostensoort per activiteit een toelichting en/of
specificatie van de kosten als ook van de eigen bijdragen en bijdragen van derden. De posten
hebben betrekking op de periode waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Vul hiervoor per activiteit
een bijlage in volgens model B (als bijlage bij dit formulier gevoegd).

7. Specificatie van bijlagen bij het formulier voor subsidieaanvraag

Bijlagen Vraag Onderwerp Bijlage bijgevoegd
Door de aanvrager getekende
kopie van het meest recente

1 bankafschrift (indien sprake is van NEEeen eerste aanvraag of wijziging
van een eerder opgegeven IBAN
(bankrekeningnummer))

1 Bewijsstuk vrijstelling BTW
NEE

2 Oprichtingsakte of statuten
NEE

Laatst opgemaakte jaarrekening
dan wel balans, staat van baten

2 en lasten en toelichting daarop NEE
inclusief controleverklaring van
een accountant

5 Extra Activiteitenplan per activiteit 0

Extra specificatie begrote kosten en
financiering per activiteit 0

Model C 5 Liquiditeitsprognose NEE

Totaal aantal bijgevoegde bijlagen 1

4
Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? Download dan de bijbehorende toelichting via
www. riiksoverheid. nI/kaderregeling-subsidies-ocw-szw-vws
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Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Model A: Activiteitenplan per activiteit (beschrijving van de onderscheiden activiteiten)
Bijlage bij Aanvraag Subsidieaanvraag

Activiteit nummer: A Ondersteuning donorkinderen door gratis inschrijving spermadonoren IN Fiom databank
Beschrijving van de aard, omvang, duur en wijze van uitvoering van de activiteit (en indien van
toepassing het geraamd aantal te verrichten prestatie-eenheden)
Zie begeleidend schrijven en brief minister Schippers (1162492-165735-PG)

Beschrijving van de met de activiteit na te streven doelstellingen, resultaten of producten
Zie begeleidend schrijven en brief minister Schippers (1162492-165735-PG)

Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? Download dan de bijbehorende toelichting via
www. riiksoverheid. nl/kaderregeling-subsidies-ocw-szw-vws

5
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Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Model B Specificatie begrote kosten en financiering per
activiteit Bijlage bij formulier voor subsidieaanvraag

Activiteit: A Toelichting begrotingsposten

Personeel (uren xtarief per functieniveau) € 8.75000
Specificatie van de personeelskosten en kernachtige omschrijving
Personele inzet

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de personeelskosten
Zie begeleidend schrijven en brief minister Schippers (1162492-165735-PG).

100 uur administratieve uren crediteren reeds betaalde facturen van donoren €35/uur; +

150 uur administratieve afhandeling nieuwe donoren (600) â €35/uur

Materieel 1€ o,oo,
Specificatie van de materieel kosten en kernachtige omschrijving
Materieel

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de materieelkosten
NVT

6
Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? Download dan de bijbehorende toelichting via
www.riiksoverheid.nl/kaderregeling-subsidies-ocw-szw-vws
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Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Model B Specificatie begrote kosten en financiering per
activiteit Bijlage bij formulier voor subsidieaanvraag

Activiteit: A Toelichting begroti ngsposten

Overige kosten 1 kosten derden € 146.500,00
Specificatie van de overige kosten / kosten derden en kernachtige omschrijving
Overige kosten

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de overige kosten
Zie begeleidend schrijven en brief minister Schippers (1 162492-165735-PG).

Creditering donoren uit database zijnde 350 â €1 50/donor; (€52.500) +

Gratis inschrijving donoren (600) €1 50/donor. Deze kosten worden wel in rekening gebracht aan ons
door het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis; (€90.000) +

Controlekosten afrekening projectsubsidie: €4.000

Totaal € 146.500

Eigen bijdrage (eigen middelen van uw instelling) 1€ 0 00
Specificatie van de eigen bijdrage
Eigen bijdrage

Bijdragen derden € 0 00
Specificatie van de bijdragen derden
Bijdragen derden

7
Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? Download dan de bijbehorende toelichting via
www.riiksoverheid.nl/kaderregeling-subsidies-ocw-szw-vws
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Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport
T.a.v.

Postbus 20350
2500 Ei DEN HAAG

Specialist bij
ongewenste zwangerschap
en afstammingsvragen

Overal 1O.2.e

‘s-Hertogenbosch, 6 juli 2017
Betreft : Kostenraming projectsubsidie KID-DNA “actieplan ondersteuning donorkinderen”

Geachte .1,

beste

Zoals op woensdag 5 juli 2017 door u verzocht, ontvangt u hierbij een overzicht van de geschatte
kosten voor de projectsubsidie KID-DNA “actieplan ondersteuning donorkinderen”.

De geschatte kosten voor de projectsubsidie met een looptijd van 1 augustus 2017 tot en met 31juli
2019 zijn als volgt:

• Teruggave reeds betaalde facturen aan donoren in onze databank: 350 donoren x € 150 =

€52.500

• Schatting uren administratieve verwerking afhandeling credits: 100 uur € 35/uur = € 3.500
• Aanname nog aan te melden donoren (nieuwe aanwas): 600 x € 150 = € 90.000
• Schatting uren administratieve verwerking nieuwe inschrijvingen: 600 x 15 minuten €

35/uur = € 5.250

• Eventuele controlekosten kunnen geschat worden op €4.000.

Hiermee komt de geschatte investering op het totaal van € 155.250.
Let wel: de 600 nieuwe donoren zijn een schatting. Mochten er minder donoren zich aanmelden dan
kan het restbedrag worden teruggegeven aan VWS.

Wanneer het aantal matches door de extra inschrijvingen van donoren sterker stijgt dan eerder is
begroot, nemen wij hierover contact met u op.

De aanvraag is op basis van de brief van Minister Schippers 1162492-165735-PG, waarbij in
onderdeel 3. Matches op basis van DNA de volgende tekst is opgenomen:
“Op 2juni ji. heb ik donoren opgeroepen om nog een tweede goede daad te verrichten door zich
bekend te maken en hun DNA beschikbaar te stellen. Ik heb begrepen dat er donoren zijn die bereid
zijn dit te doen maar hierbij drempels ervaren in onder andere de kosten van de inschrijving in de

S1chtLng Fiom 1 Krui.sstraat 1 5211 DT s-Hertogenbosch t 088-1264900 inFo@ftom.nl t www.fiom.nl
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KID-DNA databank. Dat vind ik onwenselijk. Om hierin tegemoet te komen zal ik in beginsel een
bedrag van €150.000 beschikbaar stellen waardoor alle donoren van voor 2004 van alle klinieken,
vrijgesteld worden van de kosten voor inschrijving in de KIDDNA databank. Ik hoop hiermee de
drempel voor deelname aan de databank voor de donoren weg te nemen. In het verlengde hiervan
vind ik het ook van belang dat ervoor gezorgd wordt dat bij een hierdoor te verwachten toename van
het aantal inschrijvingen, de back-office van de databank hierop is toegerust. Ik ben met Fiom in
overleg over wat zij in dit kader gaat doen en wat daarvoor nodig is.”

Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van het bovenstaande, vernemen wij dat graag.

Met vriendelijke grQ.ei

Directeur-bestuurder

SctchtingFtom Kruissiraati 5211 DTs-Hertogenbosch 1 088-1264900 t inFo@fiom.nl www.Fiom.nl
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> Retouradres Postbus 20350 2500 Ei Den Haag

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Het bestuur van de
Stichting FIOM
Kruisstraat 1
5211 DT Den Bosch

[Överal fÖ.2.e, tenzij
anders aangegeven

Bezoekadres:
Parnassusplein 5
2511 VX DEN HAAG
T 070 340 79 11
F 070 340 78 34
www. rijksoverheid. ni

Contactpersoon
Dienst Uitvoering Subsidies —

Instellingen (DUS-I)
www.DUS-I.nl

Datum 29-8-2017
Betreft Subsidieverlening Actieplan ondersteuning donorkinderen 2017 - 2019

Geacht bestuur,

Met uw aanvraag van 6 juli 2017, aangevuld op 18 juli 2017, vraagt u subsidie
voor “Actieplan ondersteuning donorkinderen 2017 - 2019”, uit te voeren in de
periode van 6 juli 2017 tot en met 31 juli 2019. Met deze beschikking beslis ik op
uw aanvraag.

Besluit

Hierbij verleen ik u voor bovengenoemde periode een subsidie van ten hoogste
€ 155.250.

De subsidie is gebaseerd op artikel 1.2 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW
en VWS.

Dit is een projectsubsidie als bedoeld in artikel 1.5, onder d van de Kaderregeling
subsidies OCW, SZW en VWS.

De subsidie wordt verleend onder voorwaarde dat de begrotingswetgever
voldoende middelen ter beschikking stelt.

De subsidie is bestemd voor de activiteit, zoals vermeld in het activiteitenplan en
voorzien in de begroting. Het gaat om de ondersteuning van donorkinderen door
gratis inschrijving spermadonoren in FIOM databank.
De activiteit waarvoor subsidie wordt verleend, moeten uiterlijk zijn verricht op 31
juli 2019.

Het uiteindelijk vast te stellen subsidiebedrag is afhankelijk van de daadwerkelijk
gerealiseerde kosten en opbrengsten. Daarbij wordt tevens rekening gehouden
met eventueel gewijzigde opbrengsten. Als u de activiteiten heeft verricht voor
een bedrag dat lager is dan het bedrag dat daarvoor is begroot, wordt het verschil
bij de vaststelling in mindering gebracht. De niet-bestede middelen worden
teruggevorderd.

T 070 340 5566 (keuze VWS)

Ons kenmerk

Relatienummer
0283388

Subsidienummer
326508

Verplichtingennummer
560031587

Bijlagen

Uw brief
6-7-2017
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Motivering bij het besluit

Met deze projectsubsidie worden donoren van voor 2004 vrijgesteld van de kosten Ons kenmerk
voor inschrijving in de Fiom KID-DNA databank. Hiermee wordt mogelijk een
drempel voor deelname voor donoren weggenomen en wordt de kans vergroot dat
donorkinderen kennis kunnen nemen van de gegevens van hun donor. Dit project
maakt deel uit van het Actieplan ondersteuning donorkinderen.

Waaraan moet u voldoen?

U moet voldoen aan de verplichtingen in de wet- en regelgeving die van
toepassing zijn op de subsidie en aan al hetgeen in deze beschikking is
opgenomen.

Wet- en regelgeving
De volgende regelgeving is in ieder geval van toepassing op de subsidie;

• Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS;
• Algemene wet bestuursrecht, in het bijzonder titel 4.2 Subsidies.

De regelgeving kunt u raadplegen via www.wetten.overheid.nl.

U bent zelf verantwoordelijk voor de naleving hiervan en de eventuele gevolgen
bij niet-naleving.

Zonder volledig te zijn breng ik in het bijzonder de volgende bepalingen uit de
wet- en regelgeving onder uw aandacht.

Meld incisplicht
Een van de verplichtingen waar u aan moet voldoen betreft de meldingsplicht. U
moet direct melding doen van feiten en omstandigheden die van belang kunnen
zijn voor de subsidie. Daarvan is in ieder geval sprake als voor u aannemelijk is
dat:
• de activiteiten waarvoor de subsidie is verstrekt, niet, niet tijdig of niet geheel

zullen worden verricht, of
• niet, niet tijdig of niet geheel zal worden voldaan aan de verplichtingen die

aan de subsidie verbonden zijn.

Uw melding, voorzien van toelichting en relevante stukken, doet u schriftelijk bij
de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-T) onder vermelding van het
subsidienummer 326508. Als u twijfelt of u iets moet melden, verzoek ik u
contact op te nemen met uw contactpersoon.

Verantwoording
Voor de vaststelling van de subsidie dient u een activiteitenverslag en een
financieel verslag in. Aan de hand hiervan toont u aan dat de activiteiten waarvoor
subsidie is verleend, zijn verricht en dat is voldaan aan de verplichtingen die aan
de subsidie verbonden zijn. Ook legt u daarmee rekening en verantwoording af
omtrent de aan de activiteiten verbonden kosten en opbrengsten.

Hoe ziet het activiteitenverslag eruit?
Het activiteitenverslag bevat een overzicht van de werkzaamheden waarvoor
subsidie is verleend en van de daarmee bereikte resultaten. Pagina 2 van 5
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De inrichting van het verslag komt overeen met de inrichting van het
activiteitenplan. Het verslag bevat, voor zover van toepassing, een analyse van
verschillen tussen de voorgenomen activiteiten en beoogde resultaten, vermeld in Ons kenmerk
het activiteitenplan, en de feitelijke realisatie ervan. SP/84418/2017

Hoe ziet het financieel verslag eruit?
Aan de hand van het financieel verslag geeft u een zodanig inzicht dat een
verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent de kosten en opbrengsten per
gerealiseerde activiteit, inclusief een toelichting per post (voor zover van
toepassing). Het financieel verslag sluit aan op de begroting op basis waarvan
subsidie is verleend en gaat vergezeld van een controleverklaring en een rapport
van feitelijke bevindingen. Beide zijn opgesteld door een accountant,
overeenkomstig het door de minister vastgestelde model met inachtneming van
het door de minister vastgestelde accountantsprotocol, die te vinden zijn op
www.rijksoverheid.nl/kaderregeling-subsidies-ocw-szw-vws. De modellen B en D
in dit accountantsprotocol zijn van toepassing.

Voor de aanvraag tot vaststelling van de subsidie dient u het door de minister
vastgesteld formulier subsidievaststelling te gebruiken dat is te vinden op het
subsidieportaal en is bekend gemaakt op www.rijksoverheid.nl/kaderregeling
subsidies-ocw-szw-vws.

Het formulier inclusief bijlagen, de controleverklaring en het rapport van feitelijke
bevindingen zendt u binnen 22 weken na de datum waarop de activiteiten uiterlijk
moeten zijn verricht aan de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen. Dit kan
digitaal via het subsidieportaal VWS; of op papier via de post of mail.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
t.a.v. Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen, team VWS
Postbus 16006
2500 BA Den Haag
VWSsubsidies@minVWS.nl

Dit betekent dat het formulier uiterlijk op 2 januari 2020 moet zijn ingediend.

Administratieplicht
U houdt een administratie bij waaruit het volgende blijkt:
• de voor de subsidievaststelling van belang zijnde rechten en verplichtingen,
• de betalingen en ontvangsten, en
• de kosten en opbrengsten.
De administratie en de daartoe behorende bescheiden worden gedurende 10 jaren
na de vaststelling van de subsidie bewaard.

Wat als u zich niet aan de voorschriften houdt?

Het niet voldoen aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn of het
niet (geheel) verrichten van de activiteiten kan tot gevolg hebben dat ik de
subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorder.

Ik wijs u er verder op dat een registratie van (ernstige) onregelmatigheden bij
subsidies wordt bijgehouden met het oog op het tegengaan van misbruik van
subsidie. Pagina 3 van 5
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iO.2.g onder vermelding

Ons kenmerk

Bezwaar

Het indienen van bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op.

Wanneer ontvangt u de subsidie?

U ontvangt een voorschot van 100% procent van het subsidiebedrag. U ontvangt
in:
2017: € 37,260;
2018: € 74.520;
2019: € 43.470.

De voorschotten worden gelijkmatig betaald over het aantal maanden waarvoor
de subsidie wordt verleend

De voorschotten maak ik aan u over op
van het subsidienummer.

Wanneer wordt de subsidie vastgesteld?

Tenzij u hierover een ander bericht ontvangt, stel ik de subsidie vast binnen 22
weken na ontvangst van de gevraagde verantwoordingsinformatie. De vaststelling
vindt plaats in een afzonderlijke beschikking.

Heeft u vragen?

Voor vragen over deze beschikking kunt u contact opnemen met uw
contactpersoon via 070 340 5566 (keuze VWS).

Ik wens u veel succes met de uitvoering van de activiteiten.

Met vriendelijke groet,

de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
namens deze,
de waarnemend directeur Publieke Gezondheid,
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Heeft u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens? Kijk eens op
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/bezwaarschriften-vws, Daar wordt
uitgelegd wat u kunt doen als u het niet eens bent met cle beslissing en misschien Ons kenmerk

bezwaar wilt maken. Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol
bezwaar kan inschatten.

Wilt u toch een bezwaarschrift sturen, dan moet dit binnen zes weken na de
datum die bovenaan deze brief staat. Let op: doe dit op tijd, anders kan uw
bezwaar niet behandeld worden.

Het bezwaarschrift e-mailt u naar: WJZ.bezwaarenberoep@minvws.nl, bij
voorkeur met een ingescande handtekening.

Indien u niet kunt of wilt e-mailen, kunt u uw bezwaarschrift ook versturen per
post naar:
de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken,
Postbus 20350,
2500 EJ Den Haag.

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar: (070) 340 59 84.

Noem in het bezwaarschrift:
• uw naam en adres
• de datum
• het kenmerk van deze brief (dit vindt u in de rechterkantlijn)
• de reden waarom u het niet eens bent met de beslissing

Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te
voorzien. Wilt u zo vriendelijk zijn om een kopie van deze brief mee te sturen met
het bezwaarschrift.

Indien u het bezwaarschrift per e-mail indient zonder ondertekening, bestaat de
mogelijkheid dat u op een later moment verzocht wordt om bewijs te leveren dat
u bevoegd bent tot het indienen van het bezwaar.

Pagina 5 van 5



Doc. 95

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Het bestuur van de
Stichting FIOM
Kruisstraat 1
5211 DT Den Bosch

Overal 1O.2.e

Bezoekadres:
Parnassusplein 5
2511 VX DEN HAAG
T 070 340 79 11
F 070 340 78 34
www. rijksoverheid.nI

Contactpersoon
Dienst Uitvoering Subsidies —

Instellingen (DUS-I)
www.DUS-I.nI

Datum 29-8-2017
Betreft Subsidieverlening Actieplan ondersteuning donorkinderen 2017 - 2019

Geacht bestuur,

T 070 340 5566 (keuze VWS)

Ons kenmerk

Relatienummer
0283388

Met uw aanvraag van 6 juli 2017, aangevuld op 18 juli 2017, vraagt u subsidie
voor Actieplan ondersteuning donorkinderen 2017 - 2019’, uit te voeren in de
periode van 6 juli 2017 tot en met 31 juli 2019. Met deze beschikking beslis ik op
uw aanvraag.

Besluit

Hierbij verleen ik u voor bovengenoemde periode een subsidie van ten hoogste
€ 155.250.

De subsidie is gebaseerd op artikel 1.2 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW
en VWS.

Dit is een projectsubsidie als bedoeld in artikel 1.5, onder d van de Kaderregeling
subsidies OCW, SZW en VWS.

De subsidie wordt verleend onder voorwaarde dat de begrotingswetgever
voldoende middelen ter beschikking stelt.

De subsidie is bestemd voor de activiteit, zoals vermeld in het activiteitenplan en
voorzien in de begroting. Het gaat om de ondersteuning van donorkinderen door
gratis inschrijving spermadonoren in FIOM databank.
De activiteit waarvoor subsidie wordt verleend, moeten uiterlijk zijn verricht op 31
juli 2019.

Het uiteindelijk vast te stellen subsidiebedrag is afhankelijk van de daadwerkelijk
gerealiseerde kosten en opbrengsten. Daarbij wordt tevens rekening gehouden
met eventueel gewijzigde opbrengsten. Als u de activiteiten heeft verricht voor
een bedrag dat lager is dan het bedrag dat daarvoor is begroot, wordt het verschil
bij de vaststelling in mindering gebracht. De niet-bestede middelen worden
teruggevorderd.

Subsidienummer
326508

Verplichtingennummer
560031587

Bijlagen

Uw brief
6-7-2017
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Motivering bij het besluit

Met deze projectsubsidie worden donoren van voor 2004 vrijgesteld van de kosten Ons kenmerk
voor inschrijving in de Fiom KID-DNA databank. Hiermee wordt mogelijk een
drempel voor deelname voor donoren weggenomen en wordt de kans vergroot dat
donorkinderen kennis kunnen nemen van de gegevens van hun donor. Dit project
maakt deel uit van het Actieplan ondersteuning donorkinderen.

Waaraan moet u voldoen?

U moet voldoen aan de verplichtingen in de wet- en regelgeving die van
toepassing zijn op de subsidie en aan al hetgeen in deze beschikking is
opgenomen.

Wet- en regelgeving
De volgende regelgeving is in ieder geval van toepassing op de subsidie:

• Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS;
• Algemene wet bestuursrecht, in het bijzonder titel 4.2 Subsidies.

De regelgeving kunt u raadplegen via www.wetten.overheid.nl.

U bent zelf verantwoordelijk voor de naleving hiervan en de eventuele gevolgen
bij niet-naleving.

Zonder volledig te zijn breng ik in het bijzonder de volgende bepalingen uit de
wet- en regelgeving onder uw aandacht.

Meld ingsplicht
Een van de verplichtingen waar u aan moet voldoen betreft de meldingsplicht. U
moet direct melding doen van feiten en omstandigheden die van belang kunnen
zijn voor de subsidie. Daarvan is in ieder geval sprake als voor u aannemelijk is
dat:
• de activiteiten waarvoor de subsidie is verstrekt, niet, niet tijdig of niet geheel

zullen worden verricht, of
• niet, niet tijdig of niet geheel zal worden voldaan aan de verplichtingen die

aan de subsidie verbonden zijn.

Uw melding, voorzien van toelichting en relevante stukken, doet u schriftelijk bij
de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) onder vermelding van het
subsidienummer 326508. Als u twijfelt of u iets moet melden, verzoek ik u
contact op te nemen met uw contactpersoon.

Verantwoording
Voor de vaststelling van de subsidie dient u een activiteitenverslag en een
financieel verslag in. Aan de hand hiervan toont u aan dat de activiteiten waarvoor
subsidie is verleend, zijn verricht en dat is voldaan aan de verplichtingen die aan
de subsidie verbonden zijn. Ook legt u daarmee rekening en verantwoording af
omtrent de aan de activiteiten verbonden kosten en opbrengsten.

Hoe ziet het activiteitenverslag eruit?
Het activiteitenverslag bevat een overzicht van de werkzaamheden waarvoor
subsidie is verleend en van de daarmee bereikte resultaten. Pagina 2 van 5
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De inrichting van het verslag komt overeen met de inrichting van het
activiteitenplan. Het verslag bevat, voor zover van toepassing, een analyse van
verschillen tussen de voorgenomen activiteiten en beoogde resultaten, vermeld in Ons kenmerk

het activiteitenplan, en de feitelijke realisatie ervan.

Hoe ziet het financieel verslag eruit?
Aan de hand van het financieel verslag geeft u een zodanig inzicht dat een
verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent de kosten en opbrengsten per
gerealiseerde activiteit, inclusief een toelichting per post (voor zover van
toepassing). Het financieel verslag sluit aan op de begroting op basis waarvan
subsidie is verleend en gaat vergezeld van een controleverklaring en een rapport
van feitelijke bevindingen. Beide zijn opgesteld door een accountant,
overeenkomstig het door de minister vastgestelde model met inachtneming van
het door de minister vastgestelde accountantsprotocol, die te vinden zijn op
www.rijksoverheid.nl/kaderregeling-subsidies-ocw-szw-vws. De modellen B en D
in dit accountantsprotocol zijn van toepassing.

Voor de aanvraag tot vaststelling van de subsidie dient u het door de minister
vastgesteld formulier subsidievaststelling te gebruiken dat is te vinden op het
subsidieportaal en is bekend gemaakt op www.rijksoverheid.nl/kaderregeling
subsidies-ocw-szw-vws.

Het formulier inclusief bijlagen, de controleverklaring en het rapport van feitelijke
bevindingen zendt u binnen 22 weken na de datum waarop de activiteiten uiterlijk
moeten zijn verricht aan de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen. Dit kan
digitaal via het subsidieportaal VWS; of op papier via de post of mail.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
t.a.v. Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen, team VWS
Postbus 16006
2500 BA Den Haag
VWSsubsidies@minVWS.nl

Dit betekent dat het formulier uiterlijk op 2 januari 2020 moet zijn ingediend.

Ad min istratiepl icht
U houdt een administratie bij waaruit het volgende blijkt:
• de voor de subsidievaststelling van belang zijnde rechten en verplichtingen,
• de betalingen en ontvangsten, en
• de kosten en opbrengsten.
De administratie en de daartoe behorende bescheiden worden gedurende 10 jaren
na de vaststelling van de subsidie bewaard.

Wat als u zich niet aan de voorschriften houdt?

Het niet voldoen aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn of het
niet (geheel) verrichten van de activiteiten kan tot gevolg hebben dat ik de
subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorder.

Ik wijs u er verder op dat een registratie van (ernstige) onregelmatigheden bij
subsidies wordt bijgehouden met het oog op het tegengaan van misbruik van
subsidie. Pagina 3 van S
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1O.2.g onder vermelding

Bezwaar

Het indienen van bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op.

Wanneer ontvangt u de subsidie?

Ons kenmerk
U ontvangt een voorschot van 100% procent van het subsidiebedrag. U ontvangt
in:
2017: C 37.260;
2018: € 74.520;
2019: € 43.470.

De voorschotten worden gelijkmatig betaald over het aantal maanden waarvoor
de subsidie wordt verleend

De voorschotten maak ik aan u over op______________________
van het subsidienummer.

Wanneer wordt de subsidie vastgesteld?

Tenzij u hierover een ander bericht ontvangt, stel ik de subsidie vast binnen 22
weken na ontvangst van de gevraagde verantwoordingsinformatie. De vaststelling
vindt plaats in een afzonderlijke beschikking.

Heeft u vragen?

Voor vragen over deze beschikking kunt u contact opnemen met uw
contactpersoon via 070 340 5566 (keuze VWS).

Ik wens u veel succes met de uitvoering van de activiteiten.

Met vriendelijke groet,

de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
namens deze,
de waarnemend directeur Publieke Gezondheid,
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Heeft u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens? Kijk eens op
httr://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/bezwaarschriften-vws. Daar wordt
uitgelegd wat u kunt doen als u het niet eens bent met de beslissing en misschien Ons kenmerk

bezwaar wilt maken. Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol
bezwaar kan inschatten.

Wilt u toch een bezwaarschrift sturen, dan moet dit binnen zes weken na de
datum die bovenaan deze brief staat. Let op: doe dit op tijd, anders kan uw
bezwaar niet behandeld worden.

Het bezwaarschrift e-mailt u naar: WJZ.bezwaarenberoep@minvws.nl, bij
voorkeur met een ingescande handtekening.

Indien u niet kunt of wilt e-mailen, kunt u uw bezwaarschrift ook versturen per
post naar:
de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken,
Postbus 20350,
2500 EJ Den Haag.

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar: (070) 340 59 84.

Noem in het bezwaarschrift:
• uw naam en adres
• de datum
• het kenmerk van deze brief (dit vindt u in de rechterkantlijn)
• de reden waarom u het niet eens bent met de beslissing

Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te
voorzien. Wilt u zo vriendelijk zijn om een kopie van deze brief mee te sturen met
het bezwaarschrift.

Indien u het bezwaarschrift per e-mail indient zonder ondertekening, bestaat de
mogelijkheid dat u op een later moment verzocht wordt om bewijs te leveren dat
u bevoegd bent tot het indienen van het bezwaar.
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Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Model B Specificatie begrote kosten en financiering per
activiteit Bijlage bij formulier voor subsidieaanvraag

Activiteit: A Toelichting begrotingsposten

Overige kosten 1 kosten derden € 55.629,00
Specificatie van de overige kosten / kosten derden en kernachtige omschrijving
Directe en indirecte overige projectkosten

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de overige kosten
Zie hiervoor bijgevoegde begroting en jaarplan 2018

Eigen bijdrage (eigen middelen van uw instelling) 1€ 0,00
Specificatie van de eigen bijdrage
Eigen bijdrage

Bijdragen derden 38.103,00
Specificatie van de bijdragen derden
Directe en indirecte projectinkomsten

7
Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? Download dan de bijbehorende toelichting via
www.rijksoverheid.nl/kaderregeling-su bsidies-ocw-szw-vws



Doc. 96

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Model A: Activiteitenplan per activiteit (beschrijving van de onderscheiden activiteiten)
Bijlage bijAanvraag Subsidieaanvraag

Activiteit nummer: B Programma Ongewenste Zwangerschap - Partner voor professional

Beschrijving van de aard, omvang, duur en wijze van uitvoering van de activiteit (en indien van
toepassing het geraamd aantal te verrichten prestatie-eenheden)
Zie bijgevoegde begroting en jaarplan 2018

Beschrijving van de met de activiteit na te streven doelstellingen, resultaten of producten
Zie bijgevoegde begroting enjaarplan 2018

Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? Download dan de bijbehorende toelichting via
www.riiksoverheid. nl/kaderregelirtg-subsidies-ocw-szw-vws

8
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Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Model 8 Specificatie begrote kosten en financiering per
activiteit Bijlage bij formulier voor subsidieaanvraag

Activiteit: B Toelichting begrotingsposten

Personeel (uren x tarief per functieniveau) € 334 1 7500
Specificatie van de personeelskosten en kernachtige omschrijving
Totale personele kosten

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de personeelskosten
Zie bijgevoegde begroting en jaarplan 2018

Materieel 1€ OTOO
Specificatie van de materieel kosten en kernachtige omschrijving
Materieel

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de materieelkosten
NVT

9
Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? Download dan de bijbehorende toelichting via
www.riiksoverheid.nI/kaderregeling-subsidies-ocw-szw-vws



Model B Specificatie begrote kosten en financiering per
activiteit Bijlage bij formulier voor subsidieaanvraag

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Doc 96

Activiteit: B Toelichting beg roti ngsposten

Overige kosten 1 kosten derden € 55.799,00
Specificatie van de overige kosten / kosten derden en kernachtige omschrijving
Directe en indirecte projectkosten

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de overige kosten
Zie bijgevoegde begroting en jaarplan 2018

Eigen bijdrage (eigen middelen van uw instelling) 1€ 0 00
Specificatie van de eigen bijdrage
Eigen bijdrage

Bijdragen derden 21 213 00
Specificatie van de bijdragen derden
Directe en indirecte projectinkomsten

Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? Download dan de bijbehorende toelichting via
www.rijksoverheid.nl/kaderregeling-subsidies-ocw-szw-vws
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Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Model A: Activiteitenplan per activiteit (beschrijving van de onderscheiden activiteiten)
Bijlage bij Aanvraag Subsidieaanvraag

Activiteit nummer: C Programma Ongewenste Zwangerschap -Wetenschappelijk sterk

Beschrijving van de aard, omvang, duur en wijze van uitvoering van de activiteit (en indien van
toepassing het geraamd aantal te verrichten prestatie-eenheden)
Zie bijgevoegde begroting enjaarplan 2018

Beschrijving van de met de activiteit na te streven doelstellingen, resultaten of producten
Zie bijgevoegde begroting en jaarplan 2018

11
Heeft u hulp nodg bij het invullen van dit aanvraagformulier? Download dan de bijbehorende toelichting via
www rijksoverheid. nl/kaderregelincj-subsidies-ocw-szw-vws
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Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Model B Specificatie begrote kosten en financiering per
activiteit Bijlage bij formulier voor subsidieaanvraag

Activiteit: C Toelichting begrotingsposten

Personeel (uren x tarief per functieniveau) € 98.306,00
Specificatie van de personeelskosten en kernachtige omschrijving
Totale personele kosten

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de personeelskosten
Zie bijgevoegde begroting en jaarplan 2018

Materieel 1€ 0,00
Specificatie van de materieel kosten en kernachtige omschrijving
Materieel

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de materieelkosten
NVT

12
Heeft ii hulp nodig bij het invullen van dFt aanvraagformulier? Download dan de bijbehorende toelichting via
www.riiksoverheid.nl/kaderregeling-subsidies-ocw-szw-vws
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Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Model B Specificatie begrote kosten en financiering per
activiteit Bijlage bij formulier voor subsidieaanvraag

Activiteit: C Toelichting begrotingsposten

Overige kosten 1 kosten derden € 18.593,00
Specificatie van de overige kosten / kosten derden en kernachtige omschrijving
Directe en indirecte projectkosten

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de overige kosten
Zie bijgevoegde begroting en jaarplan 2018

Eigen bijdrage (eigen middelen van uw instelling) 1€ 0,00
Specificatie van de eigen bijdrage
Eigen bijdrage

Bijdragen derden € 8.006,00
Specificatie van de bijdragen derden
Directe en indirecte projectinkomsten

13
Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? Download dan de bijbehorende toelichting via
www.rijksoverheid.nI/kaderregeling-subsidies-ocw-szw-vws
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Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Model A: Activiteitenplan per activiteit (beschrijving van de onderscheiden activiteiten)
Bijlage bijAanvraag Subsidieaanvraag

Activiteit nummer: D Programma Ongewenste Zwangerschap - Specialistische dienstverlening

Beschrijving van de aard, omvang, duur en wijze van uitvoering van de activiteit (en indien van
toepassing het geraamd aantal te verrichten prestatie-eenheden)
Zie bijgevoegde begroting en jaarplan 2018

Beschrijving van de met de activiteit na te streven doelstellingen, resultaten of producten
Zie bijgevoegde begroting enjaarplan 2018

14
Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? Download dan de bijbehorende toelichting via
www.riiksoverheid.nllkaderregeling-subsidies-ocw-szw-vws
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Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Model B Specificatie begrote kosten en financiering per
activiteit Bijlage bij formulier voor subsidieaanvraag

Activiteit: D Toelichting begrotingsposten

Personeel (uren x tarief per functieniveau) € 275.20700
Specificatie van de personeelskosten en kernachtige omschrijving
Totale personele kosten

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de personeelskosten
Zie bijgevoegde begroting en jaarplan 2018

Materieel 1€ 0,00
Specificatie van de materieel kosten en kernachtige omschrijving
Materieel

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de materieelkosten
NVT

15
Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? Download dan de bijbehorende toelichting via
www.riiksoverheid.nl/kaderregeling-subsidies-ocw-szw-vws
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Model B Specificatie begrote kosten en financiering per
activiteit Bijlage bij formulier voor subsidieaanvraag

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Activiteit: D Toelichting begrotingsposten :ao:t
Overige kosten 1 kosten derden € 56.53400
Specificatie van de overige kosten / kosten derden en kernachtige omschrijving
Directe en indirecte projectkosten

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de overige kosten
Zie bijgevoegde begroting en jaarplan 2018

Eigen bijdrage (eigen middelen van uw instelling) 1€ 0 00Specificatie van de eigen bijdrage
Eigen bijdrage

Bijdragen derden € 22.411,00
Specificatie van de bijdragen derden
Directe en indirecte projectinkomsten

Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? Download dan de bijbehorende toelichting via
www.rijksoverheid.nh/kaderregeling-subsidies-ocw-szw-vws
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Ministerie van Volksgezondheid,

1 Welzijn en Sport

Model A: Activiteitenplan per activiteit (beschrijving van de onderscheiden activiteiten)
Bijlage bij Aanvraag Subsidieaanvraag

Activiteit nummer: E Programma Verwantschapsvragen - Zichtbaar Maatschappelijk Betekenisvol

Beschrijving van de aard, omvang, duur en wijze van uitvoering van de activiteit (en indien van
toepassing het geraamd aantal te verrichten prestatie-eenheden)
Zie bijgevoegde begroting en jaarplan 2018

Beschrijving van de met de activiteit na te streven doelstellingen, resultaten of producten
Zie bijgevoegde begroting en jaarplan 2018

Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? Download dan de bijbehorende toelichting via
www. riiksoverheid. nl/kaderregelinq-subsidies-ocw-szw-vws
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Model B Specificatie begrote kosten en financiering per
activiteit Bijlage bij formulier voor subsidieaanvraag

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Activiteit: E Toelichting begrotingsposten

Personeel (uren x tarief per functieniveau) € 357.340,00
Specificatie van de personeelskosten en kernachtige omschrijving
Totale personele kosten

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de personeelskosten
Zie bijgevoegde begroting en jaarplan 2018

Materieel 1€ 00O
Specificatie van de materieel kosten en kernachtige omschrijving
Materieel

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de materieelkosten
NVT

Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? Downloacl clan de bijbehorende toelichting via
www.rijksoverheid.nl/kaderregeling-subsidies-ocw-szw-vws
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Model B Specificatie begrote kosten en financiering per
activiteit Bijlage bij formulier voor subsidieaanvraag

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Activiteit: E Toelichting begrotingsposten

Overige kosten 1 kosten derden € 66.229,00
Specificatie van de overige kosten / kosten derden en kernachtige omschrijving
Directe en indirecte projectkosten

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de overige kosten
Zie bijgevoegde begroting en jaarplan 2018

Eigen bijdrage (eigen middelen van uw instelling) 1€ 0 00
Specificatie van de eigen bijdrage
Eigen bijdrage

Bijdragen derden € 35.349,00
Specificatie van de bijdragen derden
Directe en indirecte projectinkomsten

Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? Download dan de bijbehorende toelichting via
www.riiksoverheid.nl/kaderregeling-subsidies-ocw-szw-vws
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Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Model A: Activiteitenplan per activiteit (beschrijving van de onderscheiden activiteiten)
Bijlage bij Aanvraag Subsidieaanvraag

Activiteit nummer: F Programma Verwantschapsvragen - Partner voor professional

Beschrijving van de aard, omvang, duur en wijze van uitvoering van de activiteit (en indien van
toepassing het geraamd aantal te verrichten prestatie-eenheden)
Zie bijgevoegde begroting en jaarplan 2018

Beschrijving van de met de activiteit na te streven doelstellingen, resultaten of producten
Zie bijgevoegde begroting en jaarplan 2018

20
Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? Download dan de bijbehorende toelichting via
www. rijksoverheid. nl/kaderregelinq-subsidies-ocw-szw-vws
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Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Model B Specificatie begrote kosten en financiering per
activiteit Bijlage bij formulier voor subsidieaanvraag

Activiteit: F Toelichting begrotingsposten

Personeel (uren x tarief per functieniveau) € 165.697,00
Specificatie van de personeelskosten en kernachtige omschrijving
Totale personele kosten

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de personeelskosten
Zie bijgevoegde begroting en jaarplan 2018

Materieel 1€ 0,00
Specificatie van de materieel kosten en kernachtige omschrijving
Materieel

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de materieelkosten
NVT

21
Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? Download dan de bijbehorende toelichting via
www,rijksoverheid.nl/kaderregeling-subsidies-ocw-szw-vws
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Model B Specificatie begrote kosten en financiering per
activiteit Bijlage bij formulier voor subsidieaanvraag

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Activiteit: F Toelichting begrotingsposten

Overige kosten 1 kosten derden € 63.760,00
Specificatie van de overige kosten / kosten derden en kernachtige omschrijving
Directe en indirecte projectkosten

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de overige kosten
Zie bijgevoegde begroting en jaarplan 2018

Eigen bijdrage (eigen middelen van uw instelling) 1€ 0 00
Specificatie van de eigen bijdrage
Eigen bijdrage

Bijdragen derden 1€ 33 494 00
Specificatie van de bijdragen derden
Directe en indirecte projectinkomsten

Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? Download dan de bijbehorende toelichting via
www.riiksoverheid.nI/kaderregeling-subsidies-ocw-szw-vws
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Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Model A: Activiteitenplan per activiteit (beschrijving van de onderscheiden activiteiten)
Blijage bijAanvraag Subsidieaanvraag

Activiteit nummer: G Programma Verwantschapsvrageri - Wetenschappelljk sterk

Beschrijving van de aard, omvang, duur en wijze van uitvoering van de activiteit (en indien van
toepassing het geraamd aantal te verrichten prestatie-eenheden)
Zie bijgevoegde begroting en jaarplan 2018

Beschrijving van de met de activiteit na te streven doelstellingen, resultaten of producten
Zie bijgevoegde begroting enjaarplan 2018

23
Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? Download dan de bijbehorende toelichting via
www. rijksoverheid. nllkaderregeling-subsidies-ocw-szw-vws
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Model B Specificatie begrote kosten en financiering per
activiteit Bijlage bij formulier voor subsidieaanvraag

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Activiteit: G Toelichting begrotingsposten

Personeel (uren x tarief per functieniveau) 115.070,00
Specificatie van de personeelskosten en kernachtige omschrijving
Totale personele kosten

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de personeelskosten
Zie bijgevoegde begroting en jaarplan 2018

Materieel 0,00
Specificatie van de materieel kosten en kernachtige omschrijving
Materieel

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de materieelkosten
NVT

24
Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? Download dan de bijbehorende toelichting via
wwwrijksoverheid.nI/kaderregeling-subsidies-ocw-szw-vws



Doc. 96

Model B Specificatie begrote kosten en financiering per
activiteit Bijlage bij formulier voor subsidieaanvraag

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Activiteit: G Toelichting begrotingsposten

Overige kosten! kosten derden € 17.785,00
Specificatie van de overige kosten / kosten derden en kernachtige omschrijving
Directe en indirecte projectkosten

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de overige kosten
Zie bijgevoegde begroting en jaarplan 2018

Eigen bijdrage (eigen middelen van uw instelling) € 0 00
Specificatie van de eigen bijdrage
Eigen bijdrage

Bijdragen derden € 9.371,00
Specificatie van de biidragen derden
Directe en indirecte projectinkomsten

25
Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? Download dan de bijbehorende toelichting via
www.rijksoverheid.nI/kaderregelingsubsidies-ocw-szw-vws
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Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Model A: Activiteitenplan per activiteit (beschrijving van de onderscheiden activiteiten)
Bijlage bij Aanvraag Subsidieaanvraag

Activiteit nummer: H Programma Verwantschapsvragen - Specialistische dienstverlening

Beschrijving van de aard, omvang, duur en wijze van uitvoering van de activiteit (en indien van
toepassing het geraamd aantal te verrichten prestatie-eenheden)
Zie bijgevoegde begroting en jaarplan 2018

Beschrijving van de met de activiteit na te streven doelstellingen, resultaten of producten
Zie bijgevoegde begroting enjaarplan 2018

26
Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? Download dan de bijbehorende toelichhng via
www.riiksoverheid. nl/kaderregeling-subsidies-ocw-szw-vws
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Model B Specificatie begrote kosten en financiering per
activiteit Bijlage bij formulier voor subsidieaanvraag

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Activiteit: H Toelichting begrotingsposten

Personeel (uren x tarief per functieniveau) € 949 033,00
Specificatie van de personeelskosten en kernachtige omschrijving
Totale personele kosten

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de personeelskosten
Zie bijgevoegde begroting en jaarplan 2018

Materieel € 0,00
Specificatie van de materieel kosten en kernachtige omschrijving
Materieel

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de materieelkosten
NVT

Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? Download dan de bijbehorende toelichting via
wwwjiiksoverheid.nl/kaderregeling-subsidies-ocw-szw-vws
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Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Model B Specificatie begrote kosten en financiering per
activiteit Bijlage bij formulier voor subsidieaanvraag

Activiteit: H Toelichting begrotingsposten

Overige kosten 1 kosten derden € 175.92900
Specificatie van de overige kosten / kosten derden en kernachtige omschrijving
Directe en indirecte projectkosten

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de overige kosten
Zie bijgevoegde begroting en jaarplan 2018

Eigen bijdrage (eigen middelen van uw instelling) 1€ 0 00
Specificatie van de eigen bijdrage
Eigen bijdrage

Bijdragen derden € 147.282,00
Specificatie van de bijdragen derden
Directe en indirecte projectinkomsten

28
Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? Download dan de bijbehorende toelichting via
www.rijksoverheid.nl/kaderregeling-subsidies-ocw-szw-vws
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Begroting Stichting Fiom 2018

Doorberekende loonkosten
Mutatie vakantieverplichtingen ultimo
Ontvangen uitkeringen (ziekengelden)
Dekking IK projecten

SUBTOTAAL DIRECTE LOONKOSTEN

Andere personele kosten
Scholingskosten
Kosten dienstjubilea
Wervingskosten
Verzuim begeleiding
4rbo

Reïntegratiekosten

Vergaderkosten

Reis- en verblijfkosten (dienstreizen)
Reiskosten woning-werk

Private premie WGA/ERD + Robidus
Overige personele kosten
iS/KR kosten

Huisvestingskosten
Huur gebouwen

Schoo nmaakkoste n
Afschrijving gebouwen/verbouwingen
Afschrijving inventaris

Reservering groot onderhoud
Klein onderhoud gebouw
Inventariskosten
Assurantie & belastingen
Energiekosten
Overige huisvestingskosten

— 4110/43
4120
4125

4130
4131

4132

4140

4141

4142

4146
4150
4151

4200
4100

4210

4211

4220
4221

4222

4225
4230
4250

22,6%

0,0%

1,8%
14,2%

1,7%

1,9%

4,6%
7,4%

17,6%

19,8%

1,2%
7,1%

100,0% 4,5%

r 38,7%
15,7%

12,5%

2,8%

0,0%

1,0%

4,8%

L 11,3%

13,0%
0,3%

100,0%

Directe personeelskosten

Realisatie Begroting 1 Begroting 2018 f Rekening
:; fReivrreh1krnzf RI.verg&ijkng

1Bruto salaris

Ziektevervanging/flex

Sociale lasten

Pensioenlasten

Subtotaal dit, personele kosten

sub

sub

sub

sub

4000

4000

4020

4060
4060

4061
4061

Inkomsten in loonsfeer

6.741 € 2.414.133 €2.414.133)

Subtotaal inkomsten loonsfeer

77,8%

1 4,4%

10,6%

7,2%

100,0%

0,0% 0,0%

1 82,51%

82,51%

0,00%

€0 €0 4059
€0 €0 4150

P.M. P.M. 4080
€0 €0 4070
€0 €01

€ 2.555.7491 € 2.336.7411 € 2.414.1331

Subtotaal andere personele kosten

4,46%

€ 130.6051

€ 2.544.7381

Subtotaal huisvestingskosten

Vertrouwelijk 28-9-20 17 Pagina 2



Kosten Raad van Toezicht
Kosten PvT/OR
Kosten cliënt- en adviesraad
4ccountantskosten
Hdvieskosten

Lidmaatschappen c.q. bijdrage
Kantoorkosten
Telefoon- en portokosten
Literatuur- en contributiekosten
Debruik Automatisering + ICT
Kosten administratie (Fin. + SA + Bank)
Afschrijvingskosten cr
Websites
kloorlichting P.R.&C.
Huishoudelijke uitgaven

Doorbelaste (directe) projectkosten
tterrekende (directe) projectinkomsten

Projectresultaat

Totale lasten

Inkomsten
Subsidie V’iNS

Toegekende OVA toeslag

Inte rest
O pbouwgelden/dekking
Inkomsten projecten derden
Inkomsten Tarievenlijst
Overige Inkomsten

Totaal inkomsten

4300

4301
verv.

4310
4311

4312
4320

4321

4322

4330
4331
4332

4335
4336

4337

4340
4350
4511

4760

8000
NVT

8410

8560

8440

8450

8500

1,3% /‘
1,6% N_..
0,0% —

7,4% 7__
8,1% _-‘

1,9%

1 3,3%

1,8% ‘N
0,3%

29,1% ‘N_
1 11,5% _—

3,8% —‘---

17,0%

11,9% _—

1,0% _—

0,0% -N

0,0% N._
[ 0,0% —

100,0%

-0,1%

2,9% 100,0%I

0,1%

0,0%

2,2%

0,1%
4,7%

_________

100,0% 100,0%

-0,09%

• Directe personeelskostei,

•Inkomsten in Ioonsfeer

• Andere personele kosten

• Huisvestingskosten

• Organisatiekosten

Organisatiekosten

Begroting Stichting Fiom 2018

Kosten overige activiteiten
Overige organisatiekosten
Uitgaven projecten derden

Subtotaal organisatiekosten

10,61%r

6..

€ 310.3901

1 € 2.829.3381 € 2.792.2421

8455

€ 2.925.9981

€2 655.7231 € 2.582.8351 € 2.670 1651
L

. ..I. -.

€2 783 5241 € 2.792 242j € 2.925.998

Exnloitatiesaldo

100,00%

-€45.815 - €0 €oI

Kostenverdeling Fiom 2018

1

1:
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»; Activiteitenplanning 2018
Lo.oed 0061 €2 372 749

€251 416 €2 710 773 gege22ns 2017
OVA.2017 •c. (40608

ke00n lr.perc.ren

Totaal jaarplan Fiom 2018 30• € 2.544.764 € 116.451 € 383.80? € 3.045.022 € 119.000-1 € 207.229-1 t 2.718.793

Samenvatting projecten jaarplan 2018- FIOM

Urenweere
aareellerd:

T9tae kOSten
TotaIedrecteprej:et

O::e:t:e T0r6: waarde

1. 1. Oregrarrrcra Ceweocte 2we.-1ger96ap € 957624 € 32.125 € 144.430 € 1.134.179 € 22.750 € 77.980- € 1.033.446
2 2 Oragarerrc3 Afstacnrgaer3gen € 1.597.140 € 84.326 € 239.377 € 1.910.843 € 96250- € 129 246- € 1.685.347

2.544.764 0 115.451 € 343.807 t 3.845.022 119.000- t 207.229- 0 2.718.793

0 € 2.718.773

Ofrondin0 € 20-
C09081e € 0-

Projectoverstijgende activiteiten rn
A, Zichtbaar maatschappelijk betekerrisvol 464
8. De partner voor professional to
c, Wetenschappelijk sterk 200
2 Optimale bedrijfsvoervrg 1.831
0 Medewerkers mr hen kracht (mcl. schohng( 3.533
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Voorwoord

Het maken van een nieuw plan is een goed moment om te herijken wat ons te doen staat. We
constateren dat het recht om te weten van wie je afstamt veel emoties en discussies blijft
oproepen: zowel in de maatschappij als bij de mensen om wie het gaat. Dacht je bijvoorbeeld dat je
het enige kind was van je moeder, blijk je via de donor 15 halfbroers- of zussen te hebben. Wat dit
voor iemand betekent en hoe je je hiertoe verhoudt, lijkt niet te zijn doordacht op het moment
waarop de kinderwens met behulp van een spermadonor werd vervuld. Net als dat men zich destijds
niet heeft gerealiseerd dat anonimiteit in de toekomst niet meer gegarandeerd zou kunnen worden.
En hoe het is om te leven met een geheim naar je kind door het verzwijgen van de
ontstaansgeschiedenis.

Fiom kan nog meer van betekenis zijn als we heel precies luisteren, verbinden en samenwerken met
de mensen om wie het gaat. We weten dat er soms tegengestelde belangen spelen: een donor die
anoniem wil blijven; een donorkind die wil weten van wie hij of zij afstamt. Juist door beide partijen
te informeren over de processen die spelen bij de ander, door handvatten te bieden en door
drempels weg te nemen, zijn we ervan overtuigd dat we mensen verder kunnen helpen met
belangrijke vraagstukken op het gebied van verwantschap en ongewenste zwangerschap. Daarbij
gaat het ook om vragen en behoeften van professionals en vanuit de maatschappij. Op het gebied
van ongewenste zwangerschap kunnen we door krachten van professionals te bundelen de weg naar
passende hulp aan ongewenst zwangere vrouwen (en partners) beter vindbaar en toegankelijk
maken.

De landelijke politieke agenda laat de actualiteit van onze thema’s zien. De komende tijd komt aan de
orde: de opdracht voor de evaluatie van de Wet Afbreking Zwangerschap, het al dan niet
voorschrijven van de abortuspil door huisartsen, de uitvoering van het actieplan van minister
Schippers in het belang van de donorkinderen, de evaluatie van de Wet donorgegevens kunstmatige
bevruchting, het rapport van de Staatscommissie herijking ouderschap. We zijn benieuwd naar de
kleur van het nieuwe kabinet en de nieuwe bewindspersonen. Dit zal van invloed zijn op de uitkomst
van deze verschillende politieke en maatschappelijke discussies.

We vinden het belangrijk hoe er over de onderwerpen wordt gesproken. Zeker op social media zijn
oordelen vlug geveld en conclusies snel getrokken. Hierbij lijkt men zich niet altijd te realiseren dat
iedereen in aanraking kan komen met een ongewenste zwangerschap of met vragen over
verwantschap. Zeker nu anonimiteit niet meer gegarandeerd lijkt. Fiom blijft een lans breken voor
genuanceerde discussie, waarbij verschillende invalshoeken aan de orde kunnen komen. Zodat
iedereen met vragen op het gebied van ongewenste zwangerschap en verwantschapsvragen de weg
weet én de ruimte voelt om het voor hem of haar juiste antwoord te vinden.

Ellen Giepmans,
Directeur-bestuurder Fiom
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1. Strategisch kader

Fiom bevindt zich in een dynamisch werkveld waarbij zowel op maatschappelijk als medisch- en
technologisch vlak ontwikkelingen op het gebied van ongewenste zwangerschap en
verwantschapsvragen elkaar in rap tempo opvolgen. Deze ontwikkelingen hebben tot gevolg dat ook
de vraag van de doelgroepen in beweging is. Het aanbod in de maatschappij verandert mee, wat
maakt dat het zorgveld rondom ongewenst zwangere vrouwen verandert en op het gebied van
verwantschapsvragen verschillende partijen een plek innemen bij het zoeken naar biologische
verwanten.
Het is aan Fiom om haar unieke positie te behouden en mee te bewegen. Hiertoe heeft zij haar
strategie richting 2020 opgesteld, waarmee zij haar rol toekomstbestendig maakt.

A. Strategische koers Fiom

Wat Fiom uniek maakt in het huidige werkveld van ongewenste zwangerschap en op het gebied van
verwantschapsvragen is dat zij een neutrale positie inneemt en de wensen, rechten en (soms
tegenstrijdige) belangen van haar doelgroepen respecteert en behartigd. Dit doet zij vanuit haar
missie en visie:

Hissie
Fiom wil bevorderen dat elke ongewenst zwangere vrouw een vrije, weloverwogen keuze kan maken
die past bij haar leven, bij haar waarden en toekomst.
Iedereen heeft het recht om te weten van wie hij of zij afstamt. Fiom wil bevorderen dat de
informatie over de ontstaansgeschiedenis daadwerkelijk toegankelijk is en dat degenen met vragen
rondom verwantschap zich gesteund voelen.1

Visie
Fiom streeft ernaar om op het gebied van ongewenste zwangerschap en verwantschapsvragen als
specialist en ambassadeur van meerwaarde te zijn voor iedereen die met deze thema’s te maken
krijgt: door toegankelijke en kwalitatieve kennis en dienstverlening op maat beschikbaar te stellen en
door samenwerking met (inter-)nationale professionals en een focus op innovatie. Dit leidt tot
kruisbestuiving en voortdurende ontwikkeling van kennis en ervaring, waardoor vragen op het
gebied van ongewenste zwangerschap en verwantschapsvragen passend beantwoord worden.
De missie en visie vormen de basis voor de toekomstplannen van Fiom. Om haar positie te behouden
en haar missie te volbrengen, heeft Fiom een aantal speerpunten opgesteld. Deze speerpunten
brengen de focus die nodig is om haar doelen te behalen, zodanig dat Fiom ook in de toekomst een
stevige plek heeft in het landschap van ongewenste zwangerschap en verwantschapsvragen.
Zo wil Fiom zichtbaar maatschappelijk betekenisvol zijn door haar doelgroepen en een groot publiek
te bedienen met haar aanbod van (kennis)informatie en door het behartigen van de belangen van
haar doelgroepen in de maatschappij. Daarnaast wil Fiom een sterke partner voor professionals zijn,
ook omdat steeds meer spelers een rol hebben in het werkveld van ongewenste zwangerschap en
verwantschap. Door een centrale rol te spelen in het netwerk van professionals, doelgroep
vertegenwoordigers en (medisch-)technische partijen is Fiom de toegangspoort voor informatie en
dienstverlening op het gebied van ongewenste zwangerschap en verwantschapsvragen.
Richting 2020 wil Fiom haar unieke rol op het gebied van (kennis)informatie uit zowel praktijk als
theorie bestendigen door wetenschappelijk sterk te zijn.
Naast deze extern gerichte speerpunten is ook een tweetal intern gerichte speerpunten van belang
om de strategische koers te kunnen vasthouden. Zo richt Fiom zich op de optimalisering van haar

1 De missie voor verwantschapszaken betreft een concept formulering.
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dienstverlening en op het blijvend professionaliseren van haar medewerkers, zodat zij krachtig
invulling kunnen geven aan de missie en visie.
De speerpunten vormen de basis voor het toekomstbestendig maken van de unieke positie van Fiom
als toegangspoort op het gebied van ongewenste zwangerschappen en verwantschapsvragen. Ze
vormen tevens het fundament voor de plannen in 2018 en zijn daarom de rode draad van dit
jaarplan.

B. Leeswijzer jaarplan

Fiom opereert in een dynamische omgeving. Zoals voorgaand verwoord is er sprake van een
bewegelijk werkveld met veranderende wensen en behoeften van de doelgroep. Dit vraagt
wendbaarheid en ondernemerschap van Fiom. Hierbij past een jaarplan dat inzichtelijk maakt welke
resultaatdoelstellingen Fiom beoogt te realiseren, alsmede de kernactiviteiten die een bijdrage
leveren aan deze doelstellingen.

De formulering van de resultaten is op een hoger abstractieniveau dan voorgaande jaren waarin
concrete resultaten op activiteitenniveau waren geduid. De abstractere omschrijving van de
resultaatdoelstellingen geeft Fiom meer grip op de richting die zij uit gaat. Tegelijkertijd geeft een
dergelijke formulering de teams de regelruimte om in te spelen op de (meest) recente
ontwikkelingen via gezamenlijk te ontwikkelen projectplannen. Het maakt Fiom met andere woorden
wendbaarder en flexibeler, waardoor zij krachtig kan inspelen op de wensen en behoeften van de
doelgroep.

Het jaarplan is als volgt opgebouwd:

Hoofdstuk 2 beschrijft hoe Fiom in beweging is te midden van alle maatschappelijke veranderingen
en ontwikkelingen. Vanuit de strategische speerpunten wordt beschreven welke resultaten Fiom
beoogt te realiseren om vanuit haar rol als toegangspoort tot (kennis)informatie met een passend
aanbod de belangen van haar doelgroepen, zowel publiek als politiek te behartigen.

Hoofdstuk 3 geeft inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van ongewenste zwangerschap in
Nederland en de resultaten die Fiom wil realiseren om ervoor te zorgen dat ongewenste zwangere
vrouwen tot een weloverwogen keuze kunnen komen die past bij hun leven, waarden en toekomst.

Hoofdstuk 4 geeft inzicht in de trends en ontwikkelingen binnen het thema verwantschapsvragen en
de resultaten die Fiom beoogt te realiseren om te bevorderen dat de informatie over de
ontstaansgeschiedenis daadwerkelijk toegankelijk is en dat degenen met vragen rondom
verwantschap zich gesteund voelen.

Hoofdstuk 5 gaat in op de investering die Fiom wenst te doen om te komen tot optimale
dienstverlening en toegeruste professionals, op basis waarvan zij tot een duurzaam en kwalitatief
aanbod voor haar doelgroepen kan komen.
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2. Innovatief vraaggericht aanbod

A. Inleiding

Fiom blijft in beweging. Was zij van oudsher de uitvoerende specialist voor hulp aan ongewenst
zwangere vrouwen en bij het zoeken naar biologische familie; nu functioneert ze steeds meer als dé
toegangspoort op het gebied van ongewenste zwangerschap en verwantschapsvragen. Fiom vervult
hiermee een sleutelrol in het verbinden van het bredere netwerk van professionals, cliënten, publiek
en politiek op de diverse thema’s gerelateerd aan ongewenste zwangerschap en
verwantschapsvragen. De focus ligt op het versterken van dit netwerk, het behartigen van de
belangen van zowel ongewenst zwangere vrouwen als van personen op zoek naar biologische
verwanten en op het delen van gedegen kennis.

Behoeften en wensen van de doelgroepen veranderen en hiermee ook het aanbod van partijen in
het netwerk. Er gebeurt veel op de thema’s ongewenste zwangerschap en verwantschapsvragen, wat
vraagt om flexibiliteit en vernieuwing om in de behoeften en wensen van de doelgroepen van Fiom
te kunnen voorzien, Op het gebied van ongewenste zwangerschap is het zorgveld veranderd van
hulpverlening op nationaal niveau naar hulpverlening op lokaal niveau gericht op de participerende
burger. Daarbij blijft het een beladen onderwerp waarbij de meningen verschillen over de
keuzemogelijkheden en de discussie hierover actief blijft (zie hoofdstuk 3). Het is aan Fiom om als
verbindende partij in het netwerk de zorg voor ongewenst zwangere vrouwen te waarborgen en het
publieke en politiek debat te blijven voeren.
Op het gebied van verwantschapsvragen volgen nieuwe ontwikkeling op zowel technisch als medisch
gebied elkaar in een rap tempo op (zie hoofdstuk 4). Hierdoor staat Fiom voor verschillende
uitdagingen en is wendbaarheid en innovatie nodig om haar sleutelrol te behouden.

Deze ontwikkelingen op de thema’s bestaan te midden van allerlei maatschappelijk ontwikkelingen.
Door de technologische ontwikkelingen speelt het leven zich steeds meer online af. Informatie over
diverse onderwerpen is makkelijk online te vinden, waarbij andere aanbieders de kwaliteit van hun
aanbod niet altijd centraal stellen. Ook is het voor het publiek makkelijker om meningen online
(anoniem) te ventileren. Het is de uitdaging om kwaliteit te bieden te midden van deze kwantiteit
aan informatie en uitwisselingsmogelijkheden.

Te midden van dit dynamische werkveld richt Fiom zich op het ontwikkelen en implementeren van
een passend aanbod voor haar doelgroepen om zo hun belangen zowel publiek als politiek te
behartigen. Hierbij beweegt Fiom mee met haar omgeving en pakt ze haar rol als innovator en
verbinder op de thema’s ongewenste zwangerschap en verwantschapsvragen.

8. Zichtbaar maatschappelijk betekenisvol

Fiom heeft als specialist op het gebied van ongewenste zwangerschap en verwantschapsvragen een
unieke positie. Dit is nog niet voor alle doelgroepen zichtbaar. Om optimaal maatschappelijk
betekenisvol te zijn is Fiom daarom bezig om haar zichtbaarheid te vergroten. Ook in 2018 zet Fiom
dit door en gaat zij haar maatschappelijke betekenis in de samenleving verder uitdragen.
Deze zichtbaarheid is van groot belang om de doelgroepen te bereiken en hen zo van kwalitatieve en
neutrale (kennis)informatie te kunnen voorzien. Deze informatie is van groot belang om de belangen
te kunnen behartigen te midden van een zee aan (soms onjuiste of incomplete) informatie en
verschillende meningen.
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Daarom richt Fiom zich in 2018 op:

Optimaal bereik van en begrip voor de doelgroepen in de samenleving.

Fiom gaat haar doelgroepen in de maatschappij beter bereiken door gerichte profilering tijdens
publiek en politiek debat en eigentijdse en servicegerichte communicatie. Hierbij speelt zij in op
actuele ontwikkelingen op het gebied van ongewenste zwangerschap en verwantschapsvragen in de
maatschappij. Deze programma specifieke activiteiten staan beschreven in hoofdstuk 3 en 4.

Om het resultaat rondom ‘Zichtbaar maatschappelijk betekenisvol’ te behalen richt Fiom zich onder
meer op de volgende program ma-overstijgende activiteiten:

- Ontwikkelen en uitvoeren van een visie op en aanpak van een evenwichtige, doelgerichte en
innovatieve ‘exposure.

- Een effectieve benutting van enerzijds media en anderzijds koepelorganisaties,
brancheverenigingen en cliëntenforums als platforms.

- Tastbaar maken van ons werk (o.a. via storytelling) en een servicegerichte en planmatige
aanpak om in contact te komen en blijven met de doelgroepen (o.a. via verbeterde online
aanpak).

- (Technisch) beheer van corporate website en communicatiekanalen.
- Doorontwikkeling en verbetering vindbaarheid websites Fiom.

Online marketing activiteiten Fiom.

C. Partner voor professionals

Het werk van Fiom richt zich de komende jaren nog meer dan voorheen op het vervullen van een
sleutelrol in het bevorderen van de deskundigheid van de professionals die hulpverlenen aan
ongewenst zwangere vrouwen en hun omgeving, als ook aan iedereen met behoefte aan
ondersteuning in het kader van verwantschapsvragen. Vanuit de zorg voor onze doelgroep hecht
Fiom grote waarde aan de borging van de kwaliteit van deze dienstverlening. In de dienstverlening
aan de Fiom doelgroepen spelen (lokale) professionals een grote rol. Fiom investeert daarom in het
zijn van een partner voor professionals, om zo het zorgaanbod en de kwaliteit hiervan aan de
doelgroepen te borgen.
Hiertoe richt Fiom zich in 2018 op:

Het verstevigen van haar positie als sterke partner voor professionals.

Het is aan Fiom om dit netwerk van professionals te verbinden en hen deskundig te maken in het
verlenen van specialistische hulp aan ongewenst zwangere vrouwen en bij het begeleiden van
mensen die een verwantschapsvraag hebben. Hierbij ligt de focus in 2018 op het versterken en
verbinden van professionals op het gebied van ongewenste zwangerschap.
Om een goede partner te zijn voor professionals richt Fiom zich in 2018 op het verder ontwikkelen en
inrichten van de ‘Fiom Academie’. Dit is in essentie een platform waar professionals terecht kunnen
om die kennis, tools en vaardigheden te ontwikkelen en te verkrijgen die nodig zijn voor het goed
bedienen van de doelgroepen. In 2017 is een eerste stap gemaakt in het uitwerken van het concept
van de Fiom Academie en de invulling hiervan met passend aanbod om professionals te versterken.
Deze ingrediënten vormen de basis van waaruit in 2018 de Fiom Academie verder wordt ontwikkeld
en opgebouwd. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is het verstevigen van het accountbeheer van
de afnemende partners (o.a. via gedegen contractmanagement en relatiebeheer) en de
kwaliteitsborging van het (kennis)aanbod voor professionals.
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Om het resultaat rondom ‘Partner voor professionals’ te behalen, richt Fiom zich onder meer op de
volgende activiteiten:

- Ontwikkelen en uitdiepen concept Fiom Academie en deze opzetten/concreet maken.
- Inrichten Fiom Academie met aanbod.
- Stakeholdersanalyse.

Opbouw contact en relatiebeheer afnemende partners.

D. Wetenschappelijk sterk

De kracht van Fiom is gelegen in de verbinding die zij maakt tussen de theorie en de praktijk. Fiom
haalt kennis op én zet deze weer uit in de praktijk. Hierbij vormen de wetenschappelijke
onderzoeksbevindingen tezamen met praktijkkennis de unieke specialistische kennis van Fiom.
De basis van onze kennisorganisatie is het Fiom-kennislemniscaat (zie figuur 1). De 4 fases staan
centraal in het werk van Fiom: kennis, voorbeelden en nieuwe vragen worden opgehaald uit de
praktijk (stap 1), die worden vervolgens verrijkt, onderbouwd en geanalyseerd (stap 2). Dit wordt
vertaald in toegankelijke producten en diensten, zoals richtlijnen, methodieken en factsheets (stap
3). Waarna in de laatste stap (stap 4) deze kennis wordt gedeeld, ontwikkeld en geëvalueerd.

Kennistemniscaat

Figuur 1: Kennislemniscaat Fiom

FLoen otwUckeQ en deelt kwahtatLf’ k’r a.rn iedereen dte wen heeft
of Lnfoimtl, wil oec ongewersc schap en eFstamming
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De unieke kennis van Fiom is van belang voor het werkveld en is een unieke bron om een passend
aanbod op te kunnen ontwikkelen. Fiom is hiermee een belangrijke partner in het onderzoeksveld.
Deze positie is Fiom aan het verstevigen zodat zij als landelijke partner voor onderzoek wordt gezien
en zodat de unieke kennis van Fiom over ongewenste zwangerschap en afstammingsvraagstukken
beschikbaar is en als bron wordt gebruikt in het werkveld. Hierbij vormt de cyclus van het
kennislemniscaat de basis. Fiom richt zich daarom in 2018 op:

Het verstevigen van haar positie als verbindende partner in het werkveld van onderzoek en
wetenschap.

Fiom gaat haar positie in het werkveld van onderzoek en wetenschap verstevigen door het door
ontwikkelen van haar visie op onderzoek en zich in het werkveld beter te positioneren als
wetenschappelijk partner. Hiertoe wordt de samenwerking met (inter)nationale maatschappelijke en
wetenschappelijke partners uitgebreid en is het Fiom kennislemniscaat de leidraad om kennis te
laten stromen.

Om het resultaat rondom ‘Wetenschappelijk sterk’ te behalen richt Fiom zich onder meer op de
volgende activiteiten:

- Realiseren van en samenwerking met een universiteit of hogeschool.
- Visie en strategie ten aanzien van onderzoek.
- Ontwikkelen en implementeren van een Fiom onderzoeksprogramma.
- Verstevigen van onderzoeksteam en onderzoeksfaciliteiten.

E. Overzicht inzet voor innovatief vraaggericht aanbod

Fiom investeert op het gebied van innovatief vraaggericht aanbod:

Inzet uren ‘Innovatief vraaggericht aanbod’

Zichtbaar maatschappelijk betekenisvol 464 uren
Partner voor professionals 618 uren
Wetenschappelijk sterk 298 uren
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3. Ongewenste Zwangerschap
A. Inleiding

Ongewenste zwangerschap is van alle tijden. Ook met de goede preventieve zorg in Nederland en de
Iaagdrempelige toegang tot anticonceptie zijn nu eenmaal niet alle zwangerschappen te voorkomen.
Zo blijken 1 op de 5 vrouwen in Nederland te maken te krijgen met een onbedoelde zwangerschap.
In 70% van deze zwangerschappen is deze ongewenst.2

Trends en ontwikkelingen
Deze vrouwen staan voor de keuze over het wel of niet uitdragen van de zwangerschap. Een keuze
die als zeer heftig kan worden ervaren.3Ondanks het vrije klimaat in Nederland als het gaat om
seksuele gezondheid en rechten, is anno 2017 een ongewenste zwangerschap niet vrij van negatieve
opvattingen. Niet alleen wordt het als onnodig gezien om ongewenst zwanger te raken met de goede
preventieve zorg die beschikbaar is; de keuze om de zwangerschap af te breken wordt steeds
negatiever beoordeeld.4!5Het taboe rondom abortus groeit, vooral onder jongeren.6Deze negatieve
opvattingen maken het lastig voor vrouwen (en hun partner) om open te zijn over hun ongewenste
zwangerschap en om tot een weloverwogen keuze te komen over het uitdragen of afbreken van de
zwangerschap. Terwijl uit onderzoek blijkt dat het maken van een weloverwogen keuze zonder drang
of dwang van groot belang is voor het voorkomen van (psychische) problemen en spijt op de lange
termijn.7

Voor vrouwen die ongewenst zwanger zijn en informatie of begeleiding willen bij het maken van een
keuze, is er een stepped care aanbod. Hierbij biedt Fiom laagdrempelige keuzehulp aan via de online
module ‘Zwanger, wat nu?’. Voor een grote groep vrouwen is dit voldoende ondersteuning om tot
een keuze te komen.8Ongewenst zwangere vrouwen die behoefte hebben aan meer ondersteuning
kunnen hiervoor terecht voor een face-to-face keuzehulpgebrek bij verschillende partijen die
samenwerken in het landelijk netwerk.

Het zorgveld rondom ongewenst zwangere vrouwen staat niet stil. Zo is het landelijke netwerk
keuzehulp aan ongewenst zwangere vrouwen het afgelopen jaar uitgebreid naar lokaal niveau en is
dit door bijna alle GGD/Sense in alle regio’s in Nederland opgepakt als taak. Alleen in regio Flevoland
en Noord-Holland moet dit door de GGD/Sense nog worden opgepakt. Voor de regio Utrecht ligt
deze taak bij Fiom Utrecht. Vrouwen die ongewenst zwanger zijn (vanaf 16 jaar en tot 20 weken
zwangerschap) kunnen terecht bij de lokale GGD/Sense en door gemeenten gefinancierde Fiom
bureaus (Utrecht, Amsterdam, Den Haag) voor een persoonlijk keuzehulp gesprek.

Ook de rol van de huisarts is in beweging als het gaat om begeleiding bij een ongewenste
zwangerschap met het voorstel dat deze ook de abortuspil mag voorschrijven. Dit wetsvoorstel heeft
veel stof doen opwaaien in de maatschappij en het werkveld, omdat de huisarts een generalist is die
de zeer specialistische taak van keuzehulp zou krijgen toebedeeld. De drempel om hulp te zoeken bij
een ongewenste zwangerschap wordt hiermee verlaagd, maar gevreesd wordt dat ook de drempel

2 Nivel (2016)

Brauer (2012). Besluitvorming rondom ongewenste zwangerschap. (Universiteit Utrecht)
TNS-Nipo (2016). Eerste resultaten abortusonderzoek
Cense & Dalmijn (2016). In één klap volwassen. (Rutgers)

6 . eSoa Aids Nederland/Rutgers (2017). Seks onder je 25

Van der Heij (2017). Besluitvorming bij ongewenste zwangerschap en online hulp bij abortusverwerking.
Tijdschrift voor Seksuologie (41-3).
8

Fiom (2015). Factsheet ‘Zwanger, wat nu?’
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voor de keuze om de zwangerschap af te breken lager wordt. Uit de landelijke abortusregistratie
komt naarvoren dat er jaarlijks zo’n 30.000 abortussen worden verricht bij zowel Nederlandse
vrouwen, als vrouwen die hiervoor uit het buitenland komen.9 Internationaal gezien is dit een laag
aantal, maar dit wordt niet door iedereen zo gezien wat het debat over abortus aanwakkert.
Vooralsnog moet de discussie over dit voorstel nog gevoerd worden in politiek Den Haag. Dit is
uitgesteld in afwachting van het nieuwe kabinet. De Raad van State heeft hierover een negatief
advies uitgebracht.’°
Abortusbehandelingen vallen onder de Wet Afbreking Zwangerschap.” Een evaluatie van deze wet is
in 2017 aangekondigd, maar nog niet uitgevoerd. In de periode van de verkiezingstijd en tijdens het
demissionaire kabinet ligt de opdrachtverlening voor de evaluatie van de wet stil. Verdere stappen
hierin zijn in afwachting van het nieuwe kabinet.

Het afgelopen jaar zijn er ook ontwikkelingen geweest op het gebied van hulp aan ongewenst
zwangere vrouwen in een noodsituatie. Zo zijn er meerdere vondelingenkamers geopend om
ongewenst zwangere vrouwen te bereiken die zich niet tot de reguliere hulpverlening willen of
kunnen wenden. Beter is om deze noodsituaties te voorkomen en ongewenst zwangere vrouwen de
mogelijkheid te bieden om te bevallen onder geheimhouding. Zo wordt de veiligheid en gezondheid
van moeder en kind beter gewaarborgd. Dit is mogelijk in Nederland, maar kent in de praktijk nog
wel uitdagingen. Daarbij zijn er weinig ongewenst zwangere vrouwen op de hoogte van deze
mogelijkheid. Een alternatief met minder risico’s waar Fiom zich hard voor maakt, is bevallen onder
een pseudoniem.

Ongewenst zwangere vrouwen die de zwangerschap uitdragen, maar niet in staat zijn om zelf voor
het kind te zorgen, kunnen in Nederland hun kind ter adoptie afstaan. Fiom en
samenwerkingspartners begeleiden deze vrouwen tijdens dit traject. In Nederland staat adoptie
momenteel ter discussie en gaan geluiden op om adoptie eenvoudiger te maken zodat de band
tussen kind en ouder(s) niet in zijn geheel wordt doorbroken.’2!13

Binnen dit dynamische zorgveld heeft Fiom als specialist ongewenste zwangerschap een cruciale rol
in het waarborgen van passende zorg voor ongewenst zwangere vrouwen. Het verstevigen van de
positie als toegangspoort voor informatie en hulp rondom ongewenste zwangerschap blijft de focus
richting 2020. In 2018 legt Fiom de focus op het versterken van professionals en het fungeren als
verbinder tussen partijen in Nederland als het gaat om hulp bij ongewenste zwangerschap.

B. Zichtbaar maatschappelijk betekenisvol

Beperkte kennis en negatieve opvattingen over ongewenste zwangerschap en de
keuzemogelijkheden, maken dat dit thema in de Nederlandse maatschappij in de taboesfeer blijft
hangen. Vrouwen die een ongewenste zwangerschap meemaken, ervaren weinig ruimte om dit te
delen en ontvangen zo dus ook weinig begrip en steun voor hun situatie en keuze. Vooral de keuze
voor het afbreken van de zwangerschap kan in toenemende mate rekenen op onbegrip en soms zelfs
afkeur, wat de situatie voor de vrouwen in kwestie nog lastiger kan maken. Deze negatieve geluiden
komen van zowel pro-life organisaties als het grotere publiek. Belangrijk is om ook een ander geluid
te laten horen als het gaat over ongewenste zwangerschap en daar bijhorende keuzeopties.

Rutgers (2016). Landelijke Abortus Registratie 2014
10 Raad van State (2017). https://www.raadvanstate.nl/adviezen. Advies W1316.0331/III
11

wetten.overheid.nl
12 . ,Rapport van de Staatscommissie Herijking Ouderschap (2016). Kind en de ouders in de 2lste eeuw
13

‘Beklemd in de scharnieren van de tijd. Beleid, praktijk en ervaringen van afstand ter adoptie door niet
gehuwde moeders in Nederland tussen 1956 en 1984’ (2017). Nijmegen: Radboud Universiteit.
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Fiom ziet het als haar taak om ervoor te zorgen dat er meer begrip en steun komt in de Nederlandse
maatschappij voor vrouwen (en hun omgeving) die ongewenst zwanger zijn en voor de keuze die zij
uiteindelijk maken. Ook als zij besluiten de zwangerschap af te breken, of hem wel uit de dragen
maar het kind af te staan ter adoptie. Zo wil Fiom meer ruimte creëren om tot een weloverwogen
keuze te komen. Daartoe richt Fiom zich in 2018 op:

Het vergroten van publiek en politiek bewustzijn op de thema’s die spelen bij ongewenst zwangere
vrouwen (en hun omgeving), dusdanig dat de vrouwen met deze ervaring meer begrip en steun
ervaren.

Fiom gaat dit bewustzijn in de maatschappij vergroten door als centrale en neutrale spil inzichtelijk te
maken wat het belang is van een weloverwogen keuze bij een ongewenste zwangerschap en de
diverse keuzemogelijkheden, bij zowel de politiek als het publiek. Door deze neutrale rol in te nemen
en inzichten te delen, is Fiom van meerwaarde in een context waarin negatieve opvattingen over
ongewenste zwangerschap en de keuzeopties een rol spelen.

Om het resultaat rondom ‘Zichtbaar maatschappelijk betekenisvol’ te behalen, richt Fiom zich onder
meer op de volgende activiteiten:

- Informeren over het bestaan van ongewenste zwangerschappen (ondanks beschikbaarheid
van voorbehoedsmiddelen).

- Voorlichting geven en publieke debat voeren over het belang van keuzevrijheid voor
vrouwen bij ongewenste zwangerschap.

- Agenderen van de mogelijkheid voor het invoeren van bevallen onder een pseudoniem.
- Verkennen van het politieke en publieke draagvlak voor het invoeren van een vorm van

‘eenvoudige’ of ‘zwakke’ adoptie.
- Gezicht geven aan afstandsmoeders uit het verleden.
- Landelijke campagne om vindbaarheid passende hulp bij ongewenste zwangerschap te

verbeteren.
- Beheer en doorontwikkeling online kennisdossiers thema’s ongewenste zwangerschap,

abortus, afstand ter adoptie en jong ouderschap.

C. Partner voor professionals

In de decentrale setting is de hulp aan ongewenst zwangere vrouwen verspreid over heel Nederland.
Expertise van Fiom is in 2017 overgedragen aan de GGD/Sense, zodat zij op regionaal niveau
keuzehulpgesprekken met ongewenst zwangere vrouwen kunnen voeren. Daarnaast zijn in de regio’s
Den Haag, Utrecht en Amsterdam de lokale Fiom bureaus actief. Deze hulp sluit aan op het aanbod
van huisartsen, gynaecologen, verloskundigen en abortusartsen. Er zijn dus veel professionals die te
maken krijgen met het bieden van hulp bij een ongewenste zwangerschap. Het is belangrijk dat
vrouwen die ongewenst zwanger zijn, ook in deze decentrale setting de hulp die zij nodig hebben,
kunnen vinden en dat deze van goede kwaliteit is. Daartoe is het van groot belang dat het netwerk
verbonden is. In 2017 heeft Fiom een expertmeeting georganiseerd met de verschillende partners in
het veld. Hieruit komt een duidelijke behoefte naar voren om in gezamenlijkheid de hulp aan
ongewenst zwangere vrouwen te versterken. Hier is een duidelijk rol weggelegd voor Fiom als
verbinder in het netwerk. Fiom richt zich in 2018 daarom op:

Het verbinden van het werkveld op lokaal en nationaal niveau.

Fiom neemt deze verbindende en faciliterende rol in door een platform te zijn voor goede
informatie, voor kennis en voor begeleiding op het gebied van ongewenste zwangerschap. Fiom
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versterkt het netwerk en de kwaliteit van zorg aan ongewenst zwangere vrouwen door de landelijke
samenwerkingsafspraken in regio’s verder te implementeren.

Om het resultaat rondom ‘Partner voor professionals (netwerk)’ te behalen richt Fiom zich onder
meer op de volgende activiteiten:

- Krachten bundelen om landelijk sluitend netwerk te maken (aan de hand van
samenwerkingsafspraken).

- Bundelen en monitoren van registratiegegevens van partners in netwerk.
- Netwerkbijeenkomsten organiseren.
- Relatiebeheer partners ongewenste zwangerschap, afstand ter adoptie, abortus en jong

ouderschap (waaronder bijhouden van sociale kaart).
- Protocol Afstand ter Adoptie en samenwerking partners actueel houden en door

ontwikkelen.

Naast de beschikbaarheid van hulp aan ongewenst zwangere vrouwen vanuit het netwerk, is tevens
de kwaliteit van deze hulp van belang. Goed uitgeruste professionals staan aan de basis van
kwalitatief goede hulp aan ongewenst zwangere vrouwen. Specialistische kennis en vaardigheden
zijn nodig voor een professional om goed in te kunnen spelen op de behoefte en wensen van de
doelgroep. Daarom richt Fiom zich op:

Het toerusten van professionals met actuele (inter)nationale informatie, tools en vaardigheden
met betrekking tot ongewenste zwangerschap gerelateerde onderwerpen, zodat zij adequate en
kwalitatieve hulp kunnen bieden.

De Fiom Academie wordt gevuld met een divers aanbod aan trainingen, workshops en voorlichtingen
aan professionals die actief zijn op het gebied van ongewenste zwangerschap.

Om het resultaat rondom ‘Partner voor professionals (Fiom Academie)’ te behalen, richt Fiom zich
onder meer op de volgende activiteiten:

- (Door)ontwikkeling en implementatie van aanbod deskundigheidsbevordering op de thema’s’
ongewenste zwangerschap, afstand ter adoptie-procedure en tienerouders.

- Intervisie begeleiding.
- Ontwikkelen nieuw aanbod.
- Consultatie over ongewenste zwangerschap, abortus enafstand ter adoptie.
- Accreditatie aanbod.
- Monitoren klanttevredenheid en kwaliteitsborging van het aanbod middels evaluaties.

Partner binnen IPOT project
Sinds 2014 is Fiom actief als partner met Soa Aids Nederland en Rutgers binnen het landelijke
programma Impuls preventie ongewenste tienerzwangerschap (IPOT). Binnen het IPOT project
(looptijd 2014-2018) wordt gewerkt aan het versterken van gezamenlijke (preventieve) zorg op lokaal
en nationaal niveau rondom ongewenste tienerzwangerschap. Hier wordt samengewerkt met het
netwerk van gemeenten en GGD-en waarbij het identificeren en verspreiden van ‘good practices’,
zoals het programma ‘Nu niet zwanger”4in Tilburg van Connie Rijlaarsdam, een belangrijke plek
heeft.
Het IPOT-project kent een eigen meerjarig programma met aparte financiering vanuit het Ministerie
van VWS/ RIVM15.In 2018 zullen binnen POT-activiteiten worden uitgevoerd rondom pleitbezorging
en disseminatie van de project resultaten en opbrengsten. Daarnaast zal de (door)ontwikkeling van

‘4 https://www.ggdhvb.nl/professionals/over-de-ggd/publicaties/program ma-nu-niet-zwanger
15 Vierde projectaanvraag Versterking Preventie Tienerzwangerschap — subsidienummer 325333.
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ondersteunende tools bij individuele begeleiding en een preventietool voor professionals worden
afgerond.

D. Wetenschappelijk sterk

Aan de basis van kwalitatief goede zorg voor ongewenst zwangere vrouwen, staat kennis. Dit is nodig
om de juiste zorg te kunnen ontwikkelen, professionals op juiste wijze toe te rusten en om passende
attitudes ten aanzien van het thema te kunnen vormen. Fiom heeft als specialist ongewenste
zwangerschap unieke kennis vanuit praktijk en theorie over de thema’s gerelateerd aan ongewenste
zwangerschap vergaard, waarop zij haar werkwijze en aanbod baseert. Omdat de zorg voor
ongewenst zwangere vrouwen vanuit het netwerk van lokale partners wordt geleverd, is het van
groot belang dat gedegen kennis beschikbaar is, zodat het werkveld op basis van deze gefundeerde
kennis hun werkzaamheden verrichten. Fiom heeft hier als kennisorganisatie de belangrijke rol om
wetenschappelijk kennis door te ontwikkelen en te ontsluiten. In 2018 richt Fiom zich daarom op:

Ontwikkeling en verspreiding van gedegen kennis rondom het thema ongewenste zwangerschap.

Fiom gaat gedegen kennis ontwikkelen door het verrichten van wetenschappelijk en praktijkgericht
onderzoek. Bestaande en nieuwe opgedane kennis en inzichten worden uitdragen en beschikbaar
gesteld in (wetenschappelijke) publicaties, factsheets en onderzoeksrapporten.
Om het resultaat rondom ‘Wetenschappelijk sterk - thema ongewenste zwangerschap’ te behalen,
richt Fiom zich onder meer op de volgende activiteiten:

- Vertalen van bestaande en nieuwe inzichten en onderzoeksdata over ongewenste (tiener)
zwangerschap, abortus en afstand ter adoptie naar wetenschappelijke publicaties en
(ken n is)a rti kelen.

- Kennisdeling op congressen/conferenties.

E. Specialistische dienstverlening

Hulp aan ongewenst zwangere vrouwen wordt vanuit het landelijk netwerk geleverd. Dit aanbod sluit
aan bij de wensen en behoeften van het grootste deel ongewenst zwangere vrouwen. Toch blijven er
binnen deze groep vrouwen die extra kwetsbaar zijn en voor wie er geen passend hulpaanbod is
vanuit het netwerk. Het gaat hier om ongewenst zwangere vrouwen jonger dan 16 jaar, vrouwen die
meer dan 20 weken zwanger zijn en vrouwen die het voornemen hebben om hun kind af te staan ter
adoptie. Zij kunnen voor keuzehulp en begeleiding niet terecht bij de GGD. Hierin ziet Fiom het als
haar taak om, als dé specialist ongewenste zwangerschap, deze groepen specialistische hulp te
verlenen, zodat het ‘gat in het huipverleningsaanbod in Nederland is opgevuld én deze kwetsbare
doelgroepen laagdrempelig en passende ondersteuning ontvangen. Fiom richt zich daarom in 2018
op:

Het leveren van op maat begeleiding voor kwetsbare groepen ongewenst zwangere vrouwen.

Fiom doet dit door het bieden van zeer specialistische begeleiding aan doelgroepen waarvoor in de
decentrale setting geen passend aanbod is én met een online keuzehulpaanbod. Fiom benut daarbij
dit contact met vrouwen om tevens kennis te vergaren over de aard en omvang van deze
problematiek, waarmee zicht wordt gehouden op zowel de behoeften van deze groepen, als op het
bereik van het landelijke netwerk.
Om het resultaat rondom ‘Specialistische dienstverlening’ te behalen, richt Fiom zich onder meer op
de volgende activiteiten:

- Begeleiden van doelgroepen in het kader van ‘gat in hulpverlening (vrouwen met
voornemen tot afstand ter adoptie, ongewenst zwangere meisjes tot 16 jaar, ongewenst

‘4
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zwangere vrouwen die meer dan 20 weken zwanger zijn en afstandsmoeders uit het
verleden).

- Online keuzehulp via module ‘Zwanger, wat nu?’.
- Begeleiding bij abortusverwerking via online module.
- Beheren en actueel houden van de online modules en website Tienermoeders.
- Monitoren van de tevredenheid met betrekking tot de dienstverlening en online modules.

Op basis van de afgelopen jaren is de verwachting dat Fiom in 2018 het onderstaande aantal cliënten
gaat bereiken met haar specialistische dienstverlening:

- 60-80 ongewenst zwangere vrouwen met het voornemen tot afstand ter adoptie.
- 150 ongewenst zwangere vrouwen voor online keuzehulp via ‘Zwanger, wat nu?’.
- 150 vrouwen voor online begeleiding na een abortus via module Abortusverwerking.
- 50 ongewenst zwangere vrouwen voor face-to-face keuzehulp.

F. Begroting voor Ongewenste Zwangerschap

De budgettaire verdeling over de resultaatdoelstellingen binnen het programma ongewenste
zwangerschap is als volgt:

Begroting ‘Ongewenste zwangerschap’
Zichtbaar maatschappelijk betekenisvol € 267.462
Partner voor professionals (netwerk) € 357.761
Wetenschappelijk sterk € 108.893
Specialistische dienstverlening € 299.330
Totaal ‘Ongewenste zwangerschap’ €1.033.446

I5
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4. Verwantschapsvragen

A. Inleiding

Het thema ‘Verwantschap”6heeft in 2017 in het middelpunt van de belangstelling gestaan.
Donorkinderen17hebben nadrukkelijk van zich laten horen. Hun ervaringsverhalen en inspanningen
om op zoek te gaan naar de donor met wie zij zijn verwekt, beheersten de media. Evenals hun wens
om in contact te komen met kinderen van dezelfde donor. Daarnaast heeft de zaak rondom de
voormalig kliniek MC Bijdorp, in het licht van de rechtszaak rond de arts Karbaat, veel
maatschappelijke aandacht gekregen.

Er is publiek discussie gevoerd rondom de werkwijze van de fertiliteitsklinieken en het aantal
donorkinderen per donor. Ook was er aandacht voor de toename in het gebruik van Deens sperma
ontstaan, omdat er wachttijden zijn voor sperma van Nederlandse donoren. Verder heeft ook het
recht op informatie voor donorkinderen van v66r 2004 ruimschoots in de belangstelling gestaan,
onder meer door de publieke oproep van minister Schippers aan anonieme zaaddonoren van véâr
2004 om een tweede goede daad te verrichten door zich bekend te maken.

Tevens waren er in media verschillende verhalen over misstanden rondom adopties die in het
verleden hebben plaatsgevonden, zoals in Sri Lanka en Bangladesh. Gegevens en papieren zijn
vervalst om de adoptie tot stand te laten komen. Adoptiekinderen treffen onvolledige dossiers aan
met een onbetrouwbare inhoud. Recent (september) kwam de overheid van Sri Lanka met het
bericht dat zij het bestaan van ‘baby farms’ voor 1987 erkent en een onderzoek naar fraude bij
adoptie instelt.18

De verlangens en teleurstellingen van de donor- en adoptiekinderen en de hiermee gepaard gaande
publieke en politieke aandacht voor het thema ‘Verwantschap’, heeft Fiom doen stilstaan bij haar
dienstverlening. Hierbij heeft zij rekenschap genomen van het gegeven dat een deel van de donor
en adoptiekinderen in toenemende mate laat horen en zien dat zij, actief en met keuzevrijheid, op
zoek wenst te gaan naar hun donor, halfbroers- en zussen en biologische ouders. Fiom heeft op
grond hiervan haar toegevoegde waarde voor de doelgroep aangescherpt.

Fiom beschouwt het als haar opdracht om te bevorderen dat de informatie over de
ontstaansgeschiedenis 19 daadwerkelijk toegankelijk is en dat degenen met vragen rondom
verwantschap zich gesteund voelen. In dit verband richt Fiom zich op een brede doelgroep, te weten
donorkinderen die zoeken naar hun donor, geadopteerden, mensen die hun familie zoeken (tot de 2e

graad), vondelingen die op zoek zijn naar hun biologische ouders en afstandsmoeders die op zoek zijn

16 De term ‘afstammingsvragen’ is vervangen door ‘verwantschapsvragen’, ‘afstammingsrecht’ is vervangen
door ‘verwantschapsrecht’ en de term ‘afstammingsinformatie’ door ‘informatie over de
ontstaansgeschiedenis’. Fiom bepaalt in de loop van 2018 wanneer zij haar missie en de nieuwe terminologie in
haar uitingsvormen aanpast.
17 Met donorkinderen worden personen (kinderen en volwassenen) bedoelt die geboren zijn uit donor
conceptie.
18 Nieuwsbericht NOS (2017). https://nos.nl/a rtikel/2193854-sri-la nka-erkent-bestaan-babyfarms-in-jaren-80-
en-start-onderzoek. h tm 1
19 Met informatie over de ontstaansgeschiedenis wordt bedoeld de gegevens van de eventuele zaad-, eicel- of
embryodonoren, de gegevens van de eventuele draagmoeder en de gegevens van de betrokken instanties die
hebben bemiddeld of medische assistentie hebben verleend.

16



Doc. 98

naar hun kind. Hierbij laat Fiom zich bij het vervullen van haar opdracht leiden door de volgende
trends en ontwikkelingen.

Trends en ontwikkelingen

Ontwikkelingen op het terrein van wet— en regelgeving
De Staatscommissie Herijking Ouderschap heeft in december 2016 haar rapport ‘Kind en de ouders in
de 2lste eeuw’ uitgebracht. De opdracht aan de Staatscommissie Herijking Ouderschap was de
regering te adviseren over de wenselijkheid van een wijziging van de bestaande regelingen over het
ontstaan van juridisch ouderschap en de invoering van een wettelijke regeling voor meerouderschap
en meeroudergezag en voor draagmoederschap. De Staatscommissie Herijking Ouderschap heeft
aanbevelingen gedaan die het recht op de ontstaansgeschiedenis raken.

Zo heeft de Staatscommissie Herijking Ouderschap aanbevolen om het recht op informatie over de
ontstaansgeschiedenis vast te leggen als onderdeel van de plichten en rechten van degenen die het
gezag over een kind uitoefenen. Ook heeft de commissie geadviseerd om een register
ontstaansgeschiedenis (ROG) aan te leggen waarin, naast de reeds geregistreerde donorgegevens,
ook andere informatie over de ontstaansgeschiedenis, al dan niet verplicht, kan worden opgeslagen.
Daarnaast heeft de commissie aanbevolen om een wettelijke regeling voor draagmoederschap in te
richten, die de positie van zowel het kind als de draagmoeder en de wensouders waarborgt en van
waaruit wordt verlangd dat de wensouders en de draagmoeders zich laten voorlichten en counselen.

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) heeft in december 2016 haar
rapport2°uitgebracht. Het advies van de RSJ aan de minister van Veiligheid en Justitie is om zich te
bezinnen op de mogelijkheid van internationale adoptie. De RSJ wil dat de focus wordt verlegd van
internationale adoptie naar ondersteuning bij de op- en uitbouw van het jeugdbeschermingssysteem
in het land van herkomst en roept op tot een fundamenteel debat over interlandelijke adoptie. Het
rapport van de RJS is een steun in de rug van adoptiekinderen die op basis van hun ervaring
mistanden (uit het verleden) aan de kaak willen stellen.

In het najaar van 2017 wordt door ZonMw de opdracht verleend voor de tweede evaluatie van de
Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (Wdkb). De algemene vraagstelling richt zich op de
werking van de wet in de huidige uitvoeringspraktijk, de maatschappelijke effecten van de wet op die
praktijk, de knelpunten die worden ervaren en de toekomstbestendigheid van de wet.21 De wet stelt
dat kinderen het recht hebben om de identiteit van hun donor te kennen. Sinds de invoering van de
wet in 2004 worden de gegevens van sperma-, eicel- en embryodonoren landelijk geregistreerd en
bewaard. Op verzoek worden deze gegevens door de Stichting Donorgegevens Kunstmatige
Bevruchting (SDKB) gegeven aan het donorkind, de ouders of de huisarts.22

Vereniging van de doelgroep
V66r de invoer van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting zijn naar schatting 40.000
donorkinderen verwekt met donorzaad. Voor personen uit deze groep is het moeilijk om hun
verwantschapsgegevens te achterhalen. Uit internationaal onderzoek blijkt dat 80% van de

20
.Raad voor Strafrechtstoepassingen Jeugdbescherming (2016). Bezinning op internationale adoptie

21 https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/tweede-evaluatie-wet
donorgegevens-kunstmatige-bevruchting/
22 https://www.donorgegevens.nl/
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donorkinderen op zoek gaat naar hun biologische familie.23Steeds meerdonorkinderen verenigen
zich om op te komen voor hun belangen. Stichting Donorkind pleit voor de betrokkenheid van
donorkinderen bij beleidsvorming en de ontwikkeling van nascholing voor sociaal werkers en
betrokken medische professionals. Ook veel geadopteerden hebben zich verenigd om op te komen
voor hun belangen en laten van zich horen. Er wonen ongeveer 41.000 interlandelijke
adoptiekinderen en 20.000 binnenlands adoptiekinderen in Nederland. Volgens schattingen gaat
ongeveer de helft van de adoptiekinderen op zoek naar hun biologische ouders.24

Medische ontwikkeingen25

De ontwikkelingen van medische assistentie bij voortplanting gaan snel. IVF, zaad-, eicel- en
embryodonatie, de opslag van ei- of zaadcellen en testis- en eierstokweefsel zijn in een rap tempo
onderdeel gaan uitmaken van de reguliere zorg. Deze technieken zijn niet los te zien van ethische
dilemma’s die met deze technieken samenhangen.

Voor het kind betekenen deze technieken dat informatie over de afstamming, ook van moeders kant,
minder zeker is geworden. Kinderen die zijn verwekt na 2004, kunnen achterhalen dat zij met behulp
van eicel— of zaadceldonatie zijn verwekt en wie de donor is, mits de donatie professioneel is
begeleid. Er bestaat echter geen wettelijke verplichting voor de ouders om het kind voor te lichten
over de genetische afstamming. Hoewel kinderen via SDKB kunnen achterhalen dat zij met behulp
van eicel- of zaadceldonatie of een donorembryo zijn verwekt, moeten zij hiervoor in de praktijk wel
eerst ermee bekend zijn of een vermoeden hebben dat eicel- of zaadceldonatie of een donorembryo
zijn gebruikt. Dit zal niet altijd het geval zijn.

Voor wensouders betekenen deze technieken dat de mogelijkheden om een kind te krijgen zijn
toegenomen. Die mogelijkheden zijn echter zeker niet onbegrensd. Het aanbod van eicel- of
zaadceldonatie en donorembryo’s is beperkt. Dit geldt voor embryo’s en eicellen nog meer dan voor
zaadcellen. De herkomst van ei- of zaadcellen en embryo’s is in Nederland altijd te achterhalen. Dit
leidt ertoe dat sommige wensouders ervoor kiezen om medische assistentie in het buitenland te
zoeken, waar ei- en zaadcellen anoniem en ruimer beschikbaar zijn. Maar dit leidt er ook toe dat in
Nederland vaak gebruik wordt gemaakt van bekende eiceldonoren, die daardoor een rol kunnen
blijven spelen in het leven van de wensouders en het kind. Daardoor zijn genetische (half)broertjes
en -zusjes mogelijk ook in de buurt. Deze ontwikkelingen leiden tot specifieke sociale en ethische
vragen, waarover door potentiële donoren en wensouders vooraf goed moet worden nagedacht.
Voorlichting en counseling zijn daarbij cruciaal.

Voor medici betekenen deze ontwikkelingen dat zij worden geconfronteerd met hoge verwachtingen
van wensouders en verantwoordelijkheden in de richting van alle betrokkenen bij de medisch
geassisteerde voortplanting, zowel de wensouders en de donors, als het toekomstige kind.

Draagrnoederschap26

IVF-draagmoederschap komt in Nederland weinig voor. Hoe vaak gebruik wordt gemaakt van
traditioneel draagmoederschap is onbekend, maar waarschijnlijk is dit aantal ook beperkt. Er is
slechts beperkt onderzoek beschikbaar naar het welbevinden van kinderen die zijn geboren uit een

23 Hertz et al. (2013). Donor conceived offspring conceive of the donor: The relevance of age, awareness, and
family form. Social Science & Medicine (30:52-65).
24 Tieman (2006) in advies Bezinning op Internationale adoptie’ van RJS (2016).
25 Ontleend uit: Rapport van de Staatscommissie Herijking Ouderschap (2016). ‘Kind en de ouders in de 2lste
eeuw’.
25 Ontleend uit: Rapport van de Staatscommissie Herijking Ouderschap (2016). ‘Kind en de ouders in de 2lste
eeuw’.
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draagmoeder, of naar het welbevinden van de draagmoeder.27 Wensouders die gebruik hebben
gemaakt van een draagmoeder, blijken meer open te zijn naar hun kinderen over de
ontstaansgeschiedenis dan ouders van wie het kind is ontstaan met behulp van eicel- of
zaadceldonatie. Bij draagmoederschap spelen specifieke ethische vragen, zoals ‘Welke rol speelt de
draagmoeder in het verdere leven van het kind en hoe kan informatie over de ontstaansgeschiedenis
voor het kind toegankelijk worden gemaakt?’ en ‘Hoe kan het zelfbeschikkingsrecht van de
draagmoeder binnen de draagmoederschapsconstructie worden beschermd?’.

Trend in (interlandelijke) adopties2°

Het aantal binnenlandse adopties is beperkt en het aantal interlandelijke adopties neemt inmiddels
geruime tijd af.29 De reden hiervoor is dat het aanbod van adoptiekinderen is veranderd: de leeftijd
van de adoptiekinderen is toegenomen, net als de aard en de zwaarte van de zorgbehoefte van het
(grote aandeel) ‘special needs’-kinderen. De eisen die worden gesteld aan adoptieouders nemen
daardoor toe. Hoewel er nog steeds meer aspirant adoptieouders zijn dan daadwerkelijk kinderen
interlandelijk worden geadopteerd, neemt het aantal ouders die om een beginseltoestemming
verzoeken en deze ontvangen, af.3°

Technologische ontwikkelingen op het gebied van DNA-matching
De technologische ontwikkelingen op het terrein van DNA matching en technologische innovaties
voor stamboomonderzoek volgen zich in een rap temp op. Voor een match tussen donor en
donorkind wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de KID-DNA databank van Fiom, maar ook steeds
vaker van buitenlandse DNA-databanken, zoals FTDNA. De buitenlandse DNA-databanken worden
met name gebruikt om naar andere verwanten, zoals halfbroers- en zussen, te zoeken. Ook
geadopteerden maken steeds vaker gebruik van internationale DNA databanken om op zoek te gaan
naar hun familie en verwanten en zijn hier succesvol in. Een voorbeeld hiervan is Plan Angel die
geadopteerden ondersteunt bij hun zoektocht naar hun biologische verwanten in Colombia.31

De internationale DNA databanken die gebruik maken van andere technieken, biedt de doelgroep
nieuwe wegen om te zoeken. Deze keuzevrijheid sluit aan bij de behoefte van de donorkinderen en
geadopteerden om regie in eigen hand te nemen. In deze context komt tegelijkertijd de anonimiteit
van donoren en biologische (afstands)ouders in een ander daglicht te staan.

Bovenstaande trends en ontwikkelingen heeft Fiom vertaald naar vier invalshoeken van waaruit zij
wil bevorderen dat de informatie over de ontstaansgeschiedenis daadwerkelijk toegankelijk is en dat
degenen met vragen rondom verwantschap zich gesteund voelen. Deze vier invalshoeken betreffen
de vergroting van het publiek en politiek bewustzijn, het dienen als verbinder tussen de betrokken
partijen, het versterken van gedegen kennis rondom het thema ‘verwantschap’ en op maat
begeleiding van de doelgroep. Deze invalshoeken worden in de volgende paragrafen nader
toegelicht.

B. Zichtbaar maatschappelijk betekenisvol

Het thema ‘verwantschap’ brengt ethische vraagstukken en dilemma’s met zich mee voor de
(potentiële) donoren, donorkinderen, geadopteerden, draagmoeders, wensouders, zoekenden naar
biologische familie en professionals. De belangen van betrokkenen zijn uiteenlopend, kunnen

27
Betreft de periode van 1996 tot 2014.

20
Ontleend uit: Rapport van de Staatscommissie Herijking Ouderschap (2016). ‘Kind en de ouders in de 2lste

eeuw’.
29

Deze trends betreffen de periode van 1996 tot 2014.
°

Ministerie van Veiligheid en Justitie (2017), Adoptie. Trends en analyse. Statistisch overzicht interlandelijke
adoptie over de jaren 2012 tot en met 2016.
31

Http://www.planangel.org.
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tegengesteld zijn en kunnen emotioneel zijn geladen. Tegelijkertijd ervaren de mensen die op zoek
zijn naar hun ontstaansgeschiedenis onvoldoende begrip en steun op de thema’s die hieraan
verbonden zijn. Fiom ziet het als haar taak om ervoor te zorgen dat er meer begrip en steun komt
voor de thema’s waarmee mensen die op zoek zijn naar hun ontstaansgeschiedenis en verwanten te
maken hebben. Hiertoe richt Fiom zich in 2018 op:

Het vergroten van publiek en politiek bewustzijn op de thema’s die spelen bij mensen die op zoek
zijn naar hun ontstaansgeschiedenis en verwanten dusdanig dat zij meer begrip en steun ervaren.

Fiom gaat dit bewustzijn in de maatschappij vergroten door als neutrale spil onder de aandacht te
brengen welke betekenis het recht op het kennen van je ontstaansgeschiedenis en toegang tot
verwantschapsgegevens heeft voor de doelgroep. Door deze neutrale rol in te nemen en inzichten te
delen, is Fiom van meerwaarde in een context waarin tegengestelde belangen een rol spelen.

Om het resultaat rondom ‘Zichtbaar maatschappelijk betekenisvol’ te behalen richt Fiom zich onder
meer op de volgende activiteiten:

- Voorlichten over het belang van informatie over de ontstaansgeschiedenis.
- Publiek debat voeren over het recht op de toegang tot informatie over de

ontstaansgeschiedenis.
- Pleiten bij de politiek voor het instellen van een donorregister.
- Pleiten voor verlaging van het aantal kinderen per donor op (inter)nationale podia.
- Pleiten voor het weghalen van de financiële drempels die de doelgroep ervaart.
- Voeren van debat over de maakbaarheid van het leven.
- Beheren van online kennisdossiers rondom het thema ‘verwantschapsvragen’, waaronder

KID-DNA, draagmoederschap, adoptie, vondelingen en zoeken naar familie.
- Voorlichten over het gebruik van internationale medische assistentie bij een kinderwens en

toegang tot verwantschapsgegevens.

C Partner voor professionals

Een aantal decennia lang stond het recht van het kind op de gegevens van de zaad-, eicel- of
embryodonoren, de gegevens van de biologische ouders en de gegevens van de betrokken instanties
die hebben bemiddeld of medische assistentie hebben verleend, niet centraal. Deze groep kinderen
is inmiddels volwassenen en heeft kenbaar gemaakt hoe het onbekend zijn met de
ontstaansgeschiedenis ingrijpt op hun leven en welbevinden. Ook de (opvoed)ouders hebben
kenbaar gemaakt hoe het is om te leven met een geheim. De doelgroep ervaart bij het achterhalen
van hun ontstaansgeschiedenis, dat zij ‘van het kastje naar de muur’ worden gestuurd. Een deel van
de doelgroep, waaronder de donorkinderen, voelt zich gedupeerd door de verschillende
uiteenlopende verantwoordelijkheden en belangen van de betrokken instanties en personen. Hiertoe
richt Fiom zich in 2018 op:

Het verbinden van het werkveld op nationaal en internationaal niveau.

Fiom gaat het werkveld verbinden door het fungeren als platform voor goede kennisoverdracht en
begeleiding op het gebied van verwantschap.

Om het resultaat rondom ‘Partner voor professional’ te behalen, richt Fiom zich onder meer op de
volgende activiteiten:

- Bundelen van de krachten om de donoren van vââr 2004 te bereiken en te motiveren om
zich bekend te maken.
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- Bundelen van de kracht om bij instanties de dossiers met betrekking tot de
ontstaansgeschiedenis toegankelijker te maken.

- Verkennen van en inspelen op de wensen en behoeften van de medici met betrekking tot het
verstrekken van informatie aan hun cliënten in termen van kennis, tools en vaardigheden.

- Verdergaand vormgeven van de samenwerking met stichtingen die de doelgroep
vertegenwoordigen, zoals Stichting Donor Detectives, Stichting Donorkind, geadopteerden
stichtingen en Freya.

- Beheren van de relaties met relevante instanties, zoals Stichting Donorgegevens Kunstmatige
Bevruchting (SDKB), CWZ en de Raad van Kinderbescherming.

- Vertegenwoordigen van Fiom en het consulteren van professionals in het kader van het
International Social Service (ISS) lidmaatschap.

D. Wetenschappelijk sterk

De ontwikkelingen op het terrein van DNA in relatie tot verwantschap leidt tot nieuwe fenomenen en
ethische dilemma’s. Zo ontstaan er steeds meer nieuwe vormen van ‘families’, zoals groepen half-
verwanten en bijbehorende families. Deze nieuwe vormen vragen om een nieuwe betekenis, in de
breedste zin van het woord. Dit vraagt om een verrijking van de kennis en de inzichten op het terrein
van verwantschap, zodat de betrokkenen in het werkveld op basis van gefundeerde kennis hun
werkzaamheden verrichten en op basis waarvan een effectieve publieke en politieke discussie
gevoerd kan worden. Hiertoe richt Fiom zich in 2018 op:

Het leveren van actuele en gedegen kennis rondom verwantschap.

Fiom gaat de actuele en gedegen kennis rondom verwantschap leveren door het verrichten van
wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek, alsmede het uitdragen van de onderzoeksresultaten.

Om het resultaat rondom ‘Wetenschappelijk sterk’ te behalen, richt Fiom zich onder meer op de
volgende activiteiten:

- Verrichten van praktijkonderzoek naar onder andere de invloed van de ontmoetingen tussen
donoren en donorkinderen, en donorkinderen onderling.

- Uitdragen van de onderzoeksresultaten via diverse uitingsvormen, zoals publicaties,
kennisdossiers en tijdens conferenties.

E. Specialistische dienstverlening

Fiom bedient haar doelgroep op verschillende wijze. Zo begeleidt Fiom mensen bij hun zoektocht
naar biologische familie, zoals geadopteerden die zoeken naar hun biologische ouders of
afstandsmoeders die op zoek zijn naar hun kind. Fiom kan personen in Nederland relatief vaak en
snel vinden, doordat zij toegang heeft tot de Basisregistratie Personen (BRP). Daarnaast beheert
Fiom een aantal (contact)registers voor groepen die weinig tot geen informatie kunnen vinden
rondom hun ontstaansgeschiedenis, zoals een vondelingenregister voor in Nederland geboren
vondelingen en een register illegale adoptie voor hen die te maken hebben gehad met illegale
adoptie.

Hiernaast beheert Fiom de KID-DNA databank die een match bij anoniem donorschap mogelijk
maakt. Het laboratorium van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) voert de DNA-analyses uit.
Het CWZ werkt, evenals alle Nationale Forensische Instituten in de wereld, met statische
gevalideerde methoden. Dankzij deze methoden levert het CWZ kwalitatief hoogwaardige DNA
analyses. Fiom verleent psychosociale en! of praktische begeleiding gedurende zoekacties, matches
en ontmoetingen tussen donorkind en donor, en donorkinderen onderling. Verder verstrekt Fiom, in
opdracht van de SDKB, persoons-identificerende gegevens van de donor aan het donorkind vanaf de
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leeftijd van 16 jaar (op diens verzoek). Fiom organiseert en begeleidt desgewenst de ontmoeting
tussen donorkind en donor. Overall ziet Fiom een toename van het aantal aanmeldingen voor de KID
DNA databank en begeleidingstrajecten. De SDKB verwacht komend jaar 25% meer verzoeken te
krijgen.
In opdracht van ZonMw heeft de universiteit van Amsterdam, in samenwerking met het AMC,
onderzoek gedaan naar de begeleidingsbehoeften van donoren, donorkinderen en wensouders.32
Op moment van schrijven zijn de resultaten nog niet bekend. Wat wel bekend is, is dat de
dienstverlening aan donorkinderen en donoren relatief nieuw is en sterk in ontwikkeling. Steeds
ontstaan er weer nieuwe situaties die om een antwoord vragen. Denk hierbij aan het begeleiden van
matches van grote groepen donorkinderen; donoren die overwegen hun anonimiteit op te zeggen of
donoren die in contact komen met verschillende donorkinderen met verschillende behoeften en
vragen van donorkinderen die actief op zoek gaan naar biologische verwanten. Zoals eerder
vermeldt, is ook het veld van de geadopteerden in beweging en stellen zij zich meer actief op in het
zoeken naar biologische verwanten. Kortom, gestandaardiseerde specialistische dienstverlening
volstaat niet meer. Hiertoe richt Fiom zich in 2018 op:

Het leveren van op maat specialistische dienstverlening.

Fiom gaat de specialistische dienstverlening als maatwerk leveren, dusdanig dat is voorzien in de
behoeften van haar doelgroep. De uitkomsten van het onderzoek van ZonMw zullen hiervoor
worden gebruikt.

Om het resultaat rondom ‘Specialistische dienstverlening’ te behalen richt Fiom zich onder meer op
de volgende activiteiten:

- Verstrekken van informatie en bieden van consultatie aan de doelgroep over onder meer de
werkwijzen van de verschillende DNA databanken, alsook de voordelen en de beperkingen
van de diverse banken.

- Matchen van via de KID-DNA databank en het matchen van verwanten via registers en het
ISS netwerk op basis van een modulair aanbod.33

- Leveren van psychosociale en! of praktische begeleiding gedurende zoekacties, matches en
ontmoetingen.

- Ontwikkelen en organiseren en op methodische wijze begeleiden van groepen, zoals
groepsmatches, wensouders, donorkinderen, donoren, adoptiekinderen en afstandsmoeders
alsmede van klankbordgroepen.

- Beheren en (door)ontwikkelen van de KID-DNA databank en registers.
- Beheren van de relaties met samenwerkingspartners, zoals het CWZ.
- Ontwikkelen van videoportretten van donoren.
- Servicegericht contact onderhouden met de doelgroep, onder meer via facebook, chats en

nieuwsbrieven.
- Bieden van dienstverlening aan kinderbeschermingszaken vanuit het ISS netwerk.

32

gezondheid-2012-2015/psychosociale-begeleiding-en-counseling-van-wensouders-donorkinderen-en-
sperma donoren-bij-kun stm a/ve rs lagen.

Dit modulair aanbod wordt in 2018 ontwikkeld en ingevoerd, zie paragraaf ‘Dienstverlening geoptimaliseerd’
in het hoofdstuk ‘Professionalisering en continuïteit’.
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Op basis van de afgelopen jaren, is de verwachting dat Fiom in 2018 het onderstaande aantal
trajecten gaat bereiken met haar specialistische dienstverlening34

- 600 verzoeken voor zoekacties nationaal, waarvan 400 in behandeling worden genomen.
- 200 zoekacties internationaal.
- 75 inschrijvingen van donorkinderen en 100 inschrijvingen van donoren in de KID DNA

databank.
- 50 matchingstrajecten van donorkind met hun donor.
-. 25 donoren voor het maken van video portretten.
- 75 opdrachten van SDKB voor begeleiden ontmoetingen tussen donor en donorkinderen en

donorkinderen onderling35.
- 75 internationale maatschappelijk werkzaken via het ISS netwerk.
- 4 groepsmatches begeleiden.

30 begeleidingstrajecten voor ouders van donorkinderen.
- 25 begeleidingstrajecten voor (aspirant) draagmoeders en wensouders die (overwegen) via

een draagmoeder hun kinderwens te vervullen.

F. Begroting voor Verwantschapsvragen

Gezien de stijgende vraag van de doelgroep naar haar dienstverlening, begroot Fiom relatief ‘veel
tijd’ voor het leveren van op maat specialistische dienstverlening. De budgettaire verdeling is als
volgt:

Begroting ‘Verwantschapsvragen’
Zichtbaar maatschappelijk betekenisvol € 388.220
Partner voor professionals € 195.963
Wetenschappelijk sterk € 123.484
Specialistische dienstverlening € 977.680
Totaal ‘Verwantschapsvragen’ €1.685.347

Fiom gaat de mogelijkheden met betrekking tot dienstverleningstrajecten vanuit internationale DNA

databanken nader onderzoeken. Derhalve is deze dienstverlening die vooralsnog ook niet binnen de reguliere
subsidie past, niet meegenomen.

Dit is het aantal zaken dat Fiom binnen de huidige subsidie kan oppakken.

______
________
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5. Professionalisering en continuïteit

A. Inleiding

Fiom beoogt duurzame en kwalitatieve diensten te verlenen, waarbij zij inspeelt op de behoeften en
wensen van haar doelgroep en de ontwikkelingen in het werkveld. Dit vergt dat Fiom zich ontwikkelt
tot een wendbare, flexibele organisatie met een krachtige bedrijfsvoering en toegeruste
professionals.

B. Dienstverlening geoptimaliseerd

Ongewenste zwangerschap
Fiom is zich de afgelopen jaren steeds verdergaand aan het door ontwikkelen van een
hulpverleningsorganisatie naar een kennisorganisatie met daaraan gekoppelde dienstverlening. Als
toegangspoort voor ongewenste zwangerschap verwijst Fiom de klantdoelgroep voornamelijk door
naar hulpverleningspartners in het werkveld. Dit heeft als gevolg dat het inzicht van Fiom in de
klantdoelgroep vanuit haar directe praktijk, op de langere termijn kleiner wordt. Dit inzicht vindt
Fiom wel van belang om de functie van kennisorganisatie te borgen en wordt daarom op een andere
manier vormgegeven. Hiertoe richt Fiom zich in 2018 op:

Het behouden van inzicht in de klantdoelgroep van ongewenste zwangerschap ter borging van de
kennisfunctie.

Fiom gaat het inzicht in de klantdoelgroep realiseren door het systematisch vastleggen en ophalen
van basis- en huipverleningsgegevens bij de klant zelf en bij de hulpverleningspartner.

Om het resultaat rondom ‘Dienstverlening geoptimaliseerd rondom ongewenste zwangerschap’ te
behalen richt Fiom zich op de volgende activiteiten:

- Het (verdergaand) ontwikkelen en implementeren van een relatiebeheersysteem dat is
gekoppeld aan zowel de klantdoelgroep als de samenwerkingspartners.

Verwantschapsvragen

Fiom wil haar expertise en dienstverlening rondom het thema verwantschapsvragen optimaal laten
aansluiten op de wensen en behoeften van haar doelgroep. De dienstverlening wordt meer divers en
soms ook complexer. Tegelijkertijd neemt Fiom een groeiende vraag naar haar dienstverlening
rondom verwantschapsvragen waar. Deze ontwikkelingen hebben impact op de bedrijfsvoering van
Fiom.

Voorgaande jaren zat Fiom in een proces om te groeien van een pionier op het terrein van
verwantschapsvragen naar een professionele en betrouwbare partner. Dit proces werd doorkruist
door een krimp als gevolg van gedwongen bezuinigingen. Feitelijk betekent dit dat de aanpassing van
haar bedrijfsvoering op de (veranderende) wensen en behoeften van de doelgroep, alsook de
groeivraag plaatsvindt in een fase dat zij op weg is naar de stabilisering en professionalisering van
haar dienstverlening rondom verwantschapsvragen. Hiertoe richt Fiom zich in 2018 op:

Het realiseren van een toekomstbestendige dienstverlening rondom verwantschapsvragen vanuit
het motto ‘klant centraal’.

Fiom gaat een toekomstbestendige dienstverlening realiseren door het leveren van op maat
specialistische dienstverlening waarbij zij grip heeft op de beleving van de tevredenheid van haar
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doelgroep en hieraan gekoppeld de kwaliteit van haar dienstverlening. Dit vergt een
doorontwikkeling van het organisatieonderdeel dat zich richt op verwantschapsvragen. Het
vormgeven en uitvoeren van dit ontwikkeltraject vindt plaats onder aansturing van een
verandermanager.

Om het resultaat rondom ‘Dienstverlening geoptimaliseerd rondom verwantschapsvragen’ te
behalen richt Fiom zich onder meer op de volgende activiteiten:

- Het zichtbaar maken waar in het contact met de doelgroep verbeteringen mogelijk zijn om
een optimale ‘klantbeleving’ te realiseren over alle communicatiekanalen van Fiom heen,
ofwel het in kaart brengen van de zogenaamde klantreis, alsook het doorvoeren van de
verbetermogelijkheden.

- Het ontwikkelen van een modulair aanbod van dienstverlening, zodat ingespeeld kan worden
op de verschillende wensen en behoeften van de doelgroep.

- Het verschaffen van zekerheid dat de dienstverlening over de gehele linie daadwerkelijk en
doeltreffend wordt uitgevoerd door middel van de invoering van een
kwaliteitsmanagementsysteem.

- Het (verdergaand) ontwikkelen en implementeren van een relatiebeheersysteem waarbij de
doelgroep op de door haar gewenste momenten en met inachtneming van de privacy wet
en regelgeving, inzicht krijgt in de status van het zoekproces.

C. Medewerkers in hun kracht

De professionaliteit van onze medewerkers is onze basis en staat de komende jaren centraal. De
dynamiek in het werkveld, de doorontwikkeling van een hulpverleningsorganisatie naar een
kennisorganisatie en het inspelen op de (veranderende) wensen en behoeften van de doelgroep
vragen flexibiliteit. Van de professionals van Fiom wordt verwacht dat zij sociaal ondernemerschap
laten zien, initiatiefrijk zijn, projectmatig werken en zelfde regie nemen over hun loopbaan. In dit
verband is het onder meer van belang om het verschil tussen de aanwezige competenties en de
gewenste competenties inzichtelijk te krijgen en te houden, ten behoeve van de strategische
personele invulling, deskundigheidsbevordering en het talentmanagement. Vanuit dit kader is in
2017 de strategische koers 2017-2020 vertaald naar een HR strategieplan, zijn de eerste stappen in
de uitvoering gezet en is vervolg benodigd. Hiertoe richt Fiom zich in 2018 op:

Het borgen van de professionaliteit van onze medewerkers dusdanig dat zij zichzelf voortdurend
weten aan te passen aan de veranderende omgeving.

Fiom gaat de professionaliteit van haar medewerkers borgen door het realiseren van de speerpunten
uit het HR strategieplan.

Om het resultaat rondom ‘Medewerkers in hun kracht’ te behalen richt Fiom zich op de volgende
activiteiten:

- Het verstevigen van het resultaat- en competentiegericht werken door het implementeren
van de vereiste resultaten en competenties in de HR-processen op het gebied van in-, door-
en uitstroom en in de HR-gesprekscyclus.

- Het ontwikkelen en implementeren van een plan ter bevordering van de deskundigheid van
de medewerkers, geënt op de benodigde competenties door het leren van en reflecteren op
ervaringen, het delen van kennis, het volgen van opleidingen et cetera.

- Het sturen op talent (talentmanagement) door medewerkers vanuit hun sterke competenties
kansen te geven om verder te groeien via bijvoorbeeld wisselende rollen en in samenwerking
met collega welzijnsinstellingen.
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- Het ontwikkelen van een vitaliteitsprogramma als onderdeel van duurzame inzetbaarheid
met aandacht voor thema’s als belasting en belastbaarheid, werkvermogen et cetera, omdat
Fiom in een fase zit dat er druk staat op de balans tussen draaglast en draagkracht.

D. Begroting voor Professionalisering en continuiteit

Fiom beoogt in professionalisering en continuïteit als volgt te investeren:

Begroting ‘Professionalisering en continuïteit’
Dienstverlening geoptimaliseerd 1.031 uren
Medewerkers in hun kracht 3.133 uren
Totaal ‘Professionalisering en continuiteit’ 4.164 uren
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j Overal 1O.2.e

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Het bestuur van
Stg Fiom
Kruisstraat 1
5211 DT Den Bosch

Datum 20-10-2017
Betreft Vaststelling Instellingsubsidie

Geacht bestuur,

Op 29 mei 2017 heeft u een aanvraag tot vaststelling van de instellingssubsidie
2016 ingediend. In reactie daarop laat ik u weten dat ik deze subsidie vaststel
op € 2693220,00.

De beschreven doelen die Fiom heeft gesteld zijn gehaald. Alle uitvoerende taken
met betrekking tot keuzegesprekken zijn niet alleen afgebouwd, Fiom heeft er ook
voor gezorgd dat een landelijk dekkend netwerk van lokaal werkende Fiom
vestigingen en GGD-en hier vanaf 2017 invulling aan geeft. Hiertoe heeft Fiom de
professionals uit het GGD-veld opgeleid en getraind. Hiermee vervult Fiom de rol
van ondersteuning aan het veld en zijn de uitvoeringstaken in zijn geheel
afgebouwd. Ook de activiteiten op het gebied van afstammingsvragen, zoals het
begeleiden van de matches tussen donoren en donorkinderen, zijn succesvol
uitgevoerd.
Fiom heeft ook meer geïnvesteerd in het landelijke kenniscentrum op het gebied
van ongewenste zwangerschap en afstammingsvragen. Naast kennisproducten is
Fiom bredere samenwerkingsverbanden aangegaan op deze terreinen aangegaan,
die bijvoorbeeld ook in kennisdeling via www.sense.info terugkomen. Door de
goede samenwerkingsverbanden kon wederom de opbrengsten van de efficiëntie
slag ingezet worden op andere producten, zoals het bijdragen aan actuele
discussies rondom vondelingenkamers.

VWS is verheugd dat FIOM de juiste ondersteuning aan het veld biedt vanuit
een nu staand kennisinstituut. Hierin zijn de samenwerkingsverbanden
essentieel en belangrijk om deze te blijven consolideren en waar mogelijk
verder uit te bouwen.

Financieel commentaar

De hoogte van de egalisatiereserve bedraagt per 31 december 2016
€ 205.570,00. Voor de berekening verwijs ik u naar de bijgevoegde bijlage.

Doc. 99

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

8ezoekadres:
Parnassusplein 5
2511 vx DEN HAAG
T 070 340 79 11
E 070 340 78 34
www.dus-i.nI

Contactpersoon

T 070 340 5566 (keuze VWS)

E VWSsubsidies@minvws.nI

Ons kenmerk

Relatienummer
0283388

Subsidienummer
325901

Verplichtingennummer
560015401

Bijlagen

Uw brief
29-5- 20 17
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De subsidie is vastgesteld op grond van:
- de Kaderwet VWS-subsidies;
- de Kaderregeling VWS-subsidies.

Het vastgestelde bedrag is gelijk aan de aan u verstrekte voorschotten zodat er
geen verrekening zal plaatsvinden.

Wanneer u vragen heeft over deze subsidievaststelling kunt u contact opnemen
met de op pagina 1 in de kantlijn genoemde contactpersoon.

Ik verzoek u bij alle correspondentie omtrent deze subsidie uw subsidienummer
325901 te vermelden.

de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
namens deze,
de directeur Publieke Gezondheid,
voor deze,
het afdelingshoofd van de
Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen,

-- .$_.-...

Doc. 99

Ons kenmerk
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AWB-procedure

Ons kenmerk
Het indienen van bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op.

Heeft u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens? Kijk eens op
pJwww. rijksoverheid nl/ministeries/vws/bezwaarschriften-vws Daar wordt
uitgelegd wat u kunt doen als u het niet eens bent met de beslissing en misschien
bezwaar wilt maken. Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol
bezwaar kan inschatten.

Wilt u toch een bezwaarschrift sturen, dan moet dit binnen zes weken na de
datum die bovenaan deze brief staat. Let op: doe dit op tijd, anders kan uw
bezwaar niet behandeld worden.

Het bezwaarschrift e-mailt u naar: WJZ.bezwaarenberoep@minvws.nl, bij
voorkeur met een ingescande handtekening.

Indien u niet kunt of wilt e-mailen, kunt u uw bezwaarschrift ook versturen per
post naar:
de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken,
Postbus 20350,
2500 EJ Den Haag.
U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar: (070) 340 59 84.

Noem in het bezwaarschrift:
• uw naam en adres
• de datum
• het kenmerk van deze brief (dit vindt u in de rechterkantlijn)
• de reden waarom u het niet eens bent met de beslissing

Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te
voorzien. Wilt u zo vriendelijk zijn om een kopie van deze brief mee te sturen met
het bezwaarschrift.

Indien u het bezwaarschrift per e-mail indient zonder ondertekening, bestaat de
mogelijkheid dat u op een later moment verzocht wordt om bewijs te leveren dat
u bevoegd bent tot het indienen van het bezwaar.
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Bijlage bij briefnummer

erekening stand egalisatiereserve VWS go 31-12-2016
Ons kenmerk

Resultaatbepaling
Lasten gesubsidieerde activiteiten volgens de financiële verantwoording € 3.312.237
Hierop is gecorrigeerd (zie toelichting in de brief)

Totaal subsidiabele lasten: € 3.312.237
Baten gesubsidieerde activiteiten volgens de financiële verantwoording

Overige baten volgens de realisatie € 573.203
Eigen bijdrage volgens de realisatie

_________________

Subtotaal € 573.203
Hierop is gecorrigeerd (zie toelichting in de brief)

_________________

Subtotaal € 573.203

Verleend instellingssubaidie € 2.693.220
Af: Niet uitgevoerde activiteiten (zie toelichting in de brief)

_________________

Verleende instellingssubsidie voor verrichte activiteiten € 2.693.220

Totaal Baten: € 3.266.423

Resultaat van het betreffende jaar € 45.814

Berekening mutatie eaalisatiereserve

Stand egalisatiereserve op 1-1-2016 € 251.384

Verleend instellingsubsidie voor verrichte activiteiten € 2.693.220
Begrote eigen bijdrage

_________________

Totaal € 2.693.220

Mutatie egalisatiereserve:
(Verleend instellincissubsidie verrichte activiteiten/ Totaal) x Resultaat:

€ 2.693.220 € 2.693.220 ) X € 45.814- = C 45.814-

Stand egalisatie reserve op 31-12-2016 € 205.570 (*)
Toegestane egalisatie reserve op 31-12-2016 € 269.322
Overschrijding egalisatiereserve 31-12-2016 € -

Goedgekeurde stand egalisatiereserve o 31-12-2016 1 C 205.570 I()
Subsidievaststellina:
Verleend subsidie € 2.693.220
Af: Niet uitgevoerde activiteiten € -

Af: Sanctie verzuim meldingsplicht

________________

Af: Sanctie termijnoverschrijding/incompleet

________________

Af: Overschrijding egalisatiereserve € -

Totale korting op de verleende subsidie € -

Vastgestelde instellingssubsidie 16 C 2.693.220

( stand mag niet negatief zijn
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Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

> Retouradres Postbus 16006 2500 BA Den Haag

Het bestuur van de Dienst Uitvoering

Stichting Fiom Subsidies aan InstelUngen

Kruisstraat 1
5211 DT Den Bosch

Bezoekadres;

Overal 1 0 2 e Parnassusplein 5
2511 VX DEN HAAG
www.dus-i.nI

Contactpersoon
DUS-I

Datum 15-1-2018 T 070 340 5566 (keuze VWS)

Betreft Verlening instellingssubsidie 2018 E VWSsubsidies@minvws.nl

Bereikbaar op werkdagen
van 9.00 — 16.00 uur

Geacht bestuur,
Ons kenmerk

Met uw aanvraag van 29 september 2017, voor het laatst gewijzigd 1 december
2017, vraagt u een instellingssubsidie voor het subsidiejaar 2018 aan. Met deze Relatienummer

beschikking beslis ik op uw aanvraag. 028338E

Subsidienummer
Besluit 326726

Verplichtinynummer
Hierbij verleen ik u een instellingssubsidie voor het subsidiejaar 2018 van ten 560031653
hoogste € 2.718.793,-.

Uw brief
29 september 2017

De subsidie is gebaseerd op artikel 1.2 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW
en VWS. Bijlagen

Dit is een instellingssubsidie als bedoeld in artikel 1.5, onder d, van de
Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS.

De subsidie wordt verleend onder voorwaarde dat de begrotingswetgever
voldoende middelen ter beschikking stelt.

De subsidie is bestemd voor de activiteiten, zoals vermeld in het activiteitenplan
en voorzien in de begroting.
Deze activiteiten zijn onderverdeeld in respectievelijk de programma’s Ongewenst
Zwanger en Verwantschapsvragen:

• Activiteit A en E: Zichtbaar en maatschappelijk betekenisvol

• Activiteit B en F: Partner voor professional

• Activiteit C en G: Wetenschappelijk sterk

• Activiteit D en H: Specialistische dienstverlening

De activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend, moeten uiterlijk zijn verricht op
31 december 2018.

Van het verleende subsidiebedrag worden de volgende delen in aanmerking
genomen voor een eventuele bijstelling in verband met de ontwikkeling van het
prijspeil, onderscheidenlijk van de kosten van de arbeidsvoorwaarden:
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• oongevoelig € 2.544.764,-
• prijsgevoelig € 174.029,-

Ons kenmerk
Bij de subsidieverlening is met een hiervoor bedoelde bijstelling nog geen
rekening gehouden.

Motivering bij het besluit

VWS verleent Fiom een subsidie voor 2018 van € 2.718.793,- conform aanvraag
voor de bovengenoemde activiteiten, omdat deze aansluiten bij het rijksbeleid
voor een goede kennisinfrastructuur.
VWS is blij dat Fiom doorgaat met de afbouw van de uitvoerende taken en zich
meer en meer richt in het zich profileren als kennistoegangspoort. Fiom voert in
2018 een aantal uitvoerende pilots uit, waarbij in de komende tijd goed gekeken
zal worden hoe dit in de reguliere dienstverlening belandt. Met de kennis en
expertise die Fiom hierbij opbouwt zal het in staat zijn op de juiste wijze
professionals te ondersteunen en onderwijzen. Dit geldt in ieder geval voor online
keuzehulp, begeleiding (online en face to face) en voorlichting.
Met betrekking tot verwantschapsvragen ga ik met u in het voorjaar in gesprek
over de inzet op de verschillende doelgroepen (donorkinderen, geadopteerden,
vondelingen, afstandsmoeders en wensouders), waar nodig met andere
dienstonderdelen en/of departementen.
In de verantwoording verwacht VWS inzicht in de geleverde diensten met
bijbehorende kosten.

Tevens wil ik u er op wijzen dat ik komend jaar wil gebruiken om mijn
subsidiebeleid te heroverwegen onder andere om te bezien of er subsidies zijn die
mogelijk een concurrentieverstorende werking hebben. Dit betekent voor u dat u
er rekening mee dient te houden dat de kans aanwezig is dat uw
instellingssubsidie niet ongewijzigd gecontinueerd zal worden. Indien daar
aanleiding voor is, zal ik hierover tijdig met u contact opnemen.

Waaraan moet u voldoen?

U moet voldoen aan de verplichtingen in de wet- en regelgeving die van
toepassing zijn op de subsidie en aan al hetgeen in deze beschikking is
opgenomen.

Wet- en regeloeving
De volgende regelgeving is in ieder geval van toepassing op de subsidie:

- Kaderwet VWS-subsidies;
- Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS;
- Algemeen wet bestuursrecht, in het bijzonder titel 4.2 Subsidies.

De regelgeving kunt u raadplegen via www.wetten.overheid.nl.

U bent zelf verantwoordelijk voor de naleving hiervan en de eventuele gevolgen
bij niet-naleving.

Zonder volledig te zijn breng ik in het bijzonder de volgende bepalingen uit de
wet- en regelgeving onder uw aandacht.
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Meld ingsplicht
Een van de verplichtingen waar u aan moet voldoen betreft de meldingsplicht. U
moet direct melding doen van feiten en omstandigheden die van belang kunnen Ons kenmerk
zijn voor de subsidie. Daarvan is in ieder geval sprake als voor u aannemelijk is
dat:

• de activiteiten waarvoor de subsidie is verstrekt, niet, niet tijdig of niet geheel
zullen worden verricht, of

• niet, niet tijdig of niet geheel zal worden voldaan aan de verplichtingen die
aan de subsidie verbonden zijn.

Uw melding, voorzien van toelichting en relevante stukken, doet u schriftelijk bij
de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) onder vermelding van het
subsidienummer 326726. Als u twijfelt of u iets moet melden, verzoek ik u contact
op te nemen met uw contactpersoon.

Tevens wil ik u er op wijzen dat ik komend jaar wil gebruiken om mijn
subsidiebeleid te heroverwegen onder andere om te bezien of er subsidies zijn die
mogelijk een concurrentieverstorende werking hebben. Dit betekent voor u dat u
er rekening mee dient te houden dat de kans aanwezig is dat uw
instellingssubsidie niet ongewijzigd gecontinueerd zal worden. Indien daar
aanleiding voor is, zal ik hierover tijdig met u contact opnemen.

Verantwoording
Voor de vaststelling van de subsidie dient u een activiteitenverslag en een
financieel verslag in. Aan de hand hiervan toont u aan dat de activiteiten waarvoor
subsidie is verleend, zijn verricht en dat is voldaan aan de verplichtingen die aan
de subsidie verbonden zijn. Ook legt u daarmee rekening en verantwoording af
omtrent de aan de activiteiten verbonden kosten en opbrengsten.

Hoe ziet het activiteitenverslag eruit?
Het activiteitenverslag bevat een overzicht van de werkzaamheden waarvoor
subsidie is verleend en van de daarmee bereikte resultaten. De inrichting van het
verslag komt overeen met de inrichting van het activiteitenplan. Het verslag
bevat, voor zover van toepassing, een analyse van verschillen tussen de
voorgenomen activiteiten en beoogde resultaten, vermeld in het activiteitenplan,
en de feitelijke realisatie ervan.

Hoe ziet het financieel verslag eruit?
Aan de hand van het financieel verslag geeft u een zodanig inzicht dat een
verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent de kosten en opbrengsten per
gerealiseerde activiteit, inclusief een toelichting per post (voor zover van
toepassing). Het financieel verslag sluit aan op de begroting op basis waarvan
subsidie is verleend en gaat vergezeld van een controleverklaring en een rapport
van feitelijke bevindingen. Beide zijn opgesteld door een accountant,
overeenkomstig het door de minister vastgestelde model met inachtneming van
het door de minister vastgestelde accountantsprotocol Kaderregeling subsidies
OCW, SZW en VWS, die te vinden zijn op www.dus-i.nl. De modellen C en D in dit
accountantsprotocol zijn van toepassing.
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Voor de aanvraag tot vaststelling van de subsidie dient u het door de minister
vastgesteld formulier subsidievaststelling te gebruiken dat is te vinden op het
subsidieportaal en eveneens is bekend gemaakt op www.dus-i.nl. Ons kenmerk

Het formulier inclusief bijlagen, de controleverklaring en het rapport van feitelijke
bevindingen zendt u binnen 22 weken na de datum waarop de activiteiten uiterlijk
moeten zijn verricht aan de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen. Dit kan
digitaal via het subsidieportaal VWS.

Dit betekent dat deze stukken uiterlijk op 3 juni 2019 datum moeten zijn
ingediend.

Ad min istratieplicht
U houdt een administratie bij waaruit het volgende blijkt:
• de voor de subsidievaststelling van belang zijnde rechten en verplichtingen,
• de betalingen en ontvangsten, en
• de kosten en opbrengsten.
De administratie en de daartoe behorende bescheiden worden gedurende 10 jaren
na de vaststelling van de subsidie bewaard.

Eg al isati erese rve
U vormt een egalisatiereserve. Een egalisatiereserve is een door u te vormen
buffer waarmee een overschot in het ene jaar gebruikt kan worden om een tekort
in een later jaar op te vangen. Of sprake is van een overschot dan wel tekort blijkt
uit de aanvraag tot vaststelling van de subsidie. Een overschot is slechts mogelijk
als de activiteiten zijn verricht en is voldaan aan de verplichtingen die aan de
subsidie verbonden zijn.

De egalisatiereserve bedraagt ten minste € 0 en ten hoogste 10% van het
verleende subsidiebedrag. Wanneer de maximale toevoeging wordt overschreden,
wordt het verschil bij de vaststelling van de subsidie in mindering gebracht. De
egalisatiereserve mag alleen ingezet worden voor de activiteiten waarvoor de
subsidie is verleend en de besteding van de egalisatiereserve wordt verantwoord
met het activiteitenverslag en het financieel verslag.

Wat als u zich niet aan de voorschriften houdt?

Het niet voldoen aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn of het
niet (geheel) verrichten van de activiteiten kan tot gevolg hebben dat ik de
subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorder.

Ik wijs u er verder op dat een registratie van (ernstige) onregelmatigheden bij
subsidies wordt bijgehouden met oog op het tegengaan van misbruik van subsidie.

Wanneer ontvangt u de subsidie?

U ontvangt de volgende voorschotten van het subsidiebedrag:
in januari 8%, februari 8%, maart 8%, april 7%, mei l6%, juni 7%, juli 8%,
augustus 8%, september 7°h, oktober 8%, november 8% en december 7%.

De voorschotten maak ik aan u over op
vermelding van het subsidienummer.

onder4riu..g
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Wanneer wordt de subsidie vastgesteld?

Tenzij u hierover een ander bericht ontvangt, stel ik de subsidie vast binnen 22
weken na ontvangst van de gevraagde verantwoordingsinformatie. De vaststelling
vindt plaats in een afzonderlijke beschikking.

Heeft u vragen?

Voor vragen over deze beschikking kunt u contact opnemen met de Dienst
Uitvoering Subsidies aan Instellingen via 070 340 5566 (keuze VWS).

Ik wens u veel succes met de uitvoering van de activiteiten.

hoogachtend,

de staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
namens deze,
de directeur Publieke Gezondheid,

Ons kenmerk

Bezwaar
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Het indienen van bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op.

Heeft u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens? Kijk eens op Ons kenmerk
www. rijksoverheid nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en
sport/bezwaarschriften-vws. Daar wordt uitgelegd wat u kunt doen als u het niet
eens bent met de beslissing en misschien bezwaar wilt maken. Er staan
voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol bezwaar kan inschatten.

Wilt u toch een bezwaarschrift sturen, dan moet dit binnen zes weken na de
datum die bovenaan deze brief staat. Let op: doe dit op tijd, anders kan uw
bezwaar niet behandeld worden.

Het bezwaarschrift e-mailt u naar: WJZ.bezwaarenberoep@minvws.nl, bij
voorkeur met een ingescande handtekening.

Indien u niet kunt of wilt e-mailen, kunt u uw bezwaarschrift ook versturen per
post naar:
de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken,
Postbus 20350,
2500 EJ Den Haag.

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar: (070) 340 59 84.

Noem in het bezwaarschrift:
• uw naam en adres
• de datum
• het kenmerk van deze brief (dit vindt u in de rechterkantlijn)
• de reden waarom u het niet eens bent met de beslissing

Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te
voorzien. Wilt u zo vriendelijk zijn om een kopie van deze brief mee te sturen met
het bezwaarschrift.

Indien u het bezwaarschrift per e-mail indient zonder ondertekening, bestaat de
mogelijkheid dat u op een later moment verzocht wordt om bewijs te leveren dat
u bevoegd bent tot het indienen van het bezwaar.
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De Beer
AU DIT

Kantoor Tilburg

Ringbaan West 275

5037 PDTdburg

Aan het Bestuur van
Stichting Fiom

Kruisstraat 1
5211 DT ‘S-HERTOGENBOSCH

overal 1O.2.e

Kantoor Oisterwijk

Moerge5tel seweg 16

5062 JW Oisterwijk

Kantoor Baarle-Nassau

Nieuwstraat lOa

5111 CW Baarte-Nassau

T +31(0)132116400

Postbus 4051

SOOâ JB Tilburg

www.debeer.nl

info@debeer.nl

Tilburg, 14 mei 2018

Onzereferentie
Behandeld door : @debeer.nl
Betreft Controleverklaring instellingssubsidie 2017

Geachte bestuur,

Bijgaand doen wij u twee exemplaren van de door ons afgegeven controleverklaring behorende bij het
financieel verslag van Stichting Fiom voor het jaar geëindigd op 31 december 2017 toekomen.

Onze controleverklaring is uitsluitend bestemd voor Stichting Fiom en het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en dient niet te worden verspreid aan of gebruikt door anderen.

z.zzi/‘
Bijlagen:

Op al onze opdradzie, zijndeal5erneneoorwaazderi van De Beer Audit BV van lvepastzng
bij de Kn, rammer 1SO35.t2 Op verzoe.b wordt o konteloos eer enempaar toe5eXordCn

Vertrouwende u hiermede voldoende geïnformeerjben en gaarne bereid tot het verstrekken
van nadere tqelichtingen. verbliiven wii.

Met vriendel jke

1.

Controleverklaring

Lid SRA Mernber of ‘vGD
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De Beer
AU DIT

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het bestuur en de raad van toezicht van Stichting Fiom

Ons oordeel

Wij hebben het bijgevoegde en door ons gewaarmerkte formulier subsidievaststelling voor wat betreft
het onderdeel financieel verslag (inclusief toelichting) van de instellingssubsidie 2017 Stichting Fiom te
‘s-Hertogenbosch over 2017 gecontroleerd.

Naar ons oordeel is het financieel verslag van de instellingssubsidie, aangevende het bedrag van
€ 2.901.054 aan subsidiabele kosten en € 2.928.073 aan opbrengsten, in alle van materieel belang
zijnde aspecten opgesteld in overeenstemming met de relevante bepalingen van de Kaderregeling
subsidies OCW, SZW en VWS, zoals vastgesteld in versie 2.2 van het Accountantsprotocol behorend bij
de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS en met de doelgebonden en niet doelgebonden
subsidieverplichtingen, zoals vastgelegd in de verlengingsbeschikking(en).

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden en het Accountantsprotocol behorend bij de Kaderregeling
subsidies OCW, SZW en VWS vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in
de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van het financieel verslag’.

Wij zijn onafhankelijk van stichting Fiom zoals vereist in 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.

Andere informatie

Het formulier subsidievaststelling omvat andere informatie, die bestaat uit het activiteitenverslag.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met het
financieel verslag verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiele afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720.
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij het
onderdeel financieel verslag.
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Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie.

Beperking in het gebruik en verspreidingskring

Het financieel verslag is opgesteld voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met als
doel Stichting Fiom in staat te stellen te voldoen aan de kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS.
Hierdoor is het financieel verslag mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Onze
controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor Stichting Fiom en het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en dient niet te worden verspreid aan of gebruikt door anderen.

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van het financieel verslag
in overeenstemming met de bepalingen van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS en met de
doelgebonden en niet doelgebonden subsidieverplichtingen, zoals vastgelegd in de
verleningsbeschikking (en).
Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur
noodzakelijk acht om het opstellen van het financieel verslag mogelijk te maken zonder afwijkingen
van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de stichting.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van het financieel ver5lag

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 meteen 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 fouten of fraude 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 de aanvraag tot subsidievaststelling 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 controle
standaarden en het Accountantsprotocol behorend bij de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS,
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico’s dat het financieel verslag 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 financieel verslag staan;

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van het financieel verslag en de daarin
opgenomen toelichtingen; en
het evalueren of het financieel verslag de onderliggende transacties en gebeurtenissen zonder
materiele afwijkingen weergeeft.

Wij communiceren met de raad van toezicht 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.

Tilburg,14rei2O ,.

De Beer Aucit B.V,
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Formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de

Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Zie voor een toelichting op de vragen de afzonderlijke ‘Toelichting bij het formulier voor
subsidievaststelling’.

Overal 1O.2.e, tenzij anders
aangegeven

1. NAW-gegevens en overige gegevens van uw instelling

De gegevens met * hoeft u niet te vermelden indien u deze gegevens eerder bij de subsidieaanvraag heeft vermeld en
deze gegevens nog steeds actueel zijn, indien u een subsidie aanvraagt volgens artikel 1.5, onderdeel a, onder 1e van de
kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS, dan vult u alle gevraagde gegevens in.

Naam instelling *

Stg Fiom

Postadres / Postcode! Plaats *

Kruisstraat 1, 521 1 DT, Den Bosch

Contactpersoon *

0881264900 @fiom nI
Naam Telefoon Emafladres

Projectleider *

- 1 0881264900 @fiom.nl
Naam Telefoon Emailadres

Relatienummer instelling 0283388

IBAN (bankrekeningnummer) *

lnschrijfnummer Kamer van
Koophandel *

2.

3.

Kenmerken subsidieaanvraag Vermeld hier gegevens die in de verleningsbeschikking zijn vermeld

Subsidienummer 326478

Kenmerk(en) beschikking Laatste subsidiebrief (mcl OVA) 14 09 2017

Aanvang- en einddatum subsidieperiode

Aanvangdatum subsidieperiode: 01/01/2017

Einddatum subsidieperiode: 31/12/2017

1

1O2.g

Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? Download dan de bijbehorende toelichting via
www, rijksoverheid. nl/kaderregelinc-subsid ïes-ocw-szw-vws
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4. Specificatie van bijlagen bij het formulier subsidievaststelling
In de verleningsbeschikking is de wijze van verantwoorden vermeld.

Bijlagen Onderwerp Bijlage bijgevoegd

Model A Activiteitenverslag JA

Model B Financieel verslag JA

Model C Verklaring inzake werkelijke kosten en opbrengsten NEE

Model D Verantwoording over de gerealiseerde prestatie-
NEEeenheden

*

Controleverklaring of Assurance-rapport NEE
*

Rapport van feitelijke bevindingen van accountant JA

Overig Overige documenten JA

Totaal_aantal_bijgevoegde_bijlagen

* Voor de rapportage formats voor de accountant wordt verwezen naar de bijlage van het accountantsprotocol behorend bij de
Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS, bekend gemaakt op de website www.rijksoverheid/ministeries.

is aan de verleende subsidie verbonden verplichtingen voldaan?

2

Beschrijving in hoeverre is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen, genoemd in
hoofdstuk 5 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS en eventuele aanvullende
verplichting(en) in de beschikking(en).

Aan de verplichtingen hoofdstuk 5 is voldaan. In Jaarverslag wordt uiteengezet waar onderlinge (sub)prolecten afwijken

Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? Download dan de bijbehorende toelichting via
www. rijksoverheid. nl/kaderregeling-subsidies-ocwszw-vws
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Model A Activiteitenverslag over de periode 01/01/2017 tlm 31/12/2017
Bijlage bij formulier voor subsidievaststelling (Per activiteit een schema invullen)

Activiteit: A Toegang tot informatie en goede hulp

Beschrijving van de aard, omvang, duur en wijze van uitvoering van de gerealiseerde activiteiten
Zie Jaarverslag

Beschrijving van de met de activiteiten gerealiseerde doelstellingen, resultaten of producten
Zie Jaarverslag

Beschrijving van en toelichting op de verschillen tussen geplande en gerealiseerde activiteit
(alleen van toepassing indien er verschillen zijn)
Zie Jaarverslag

3
Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? Download dan de bijbehorende toelichtïng via
www. rüksoverheid. nl/kaderregeling-subsidies-ocw-szw-vws
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Model B Financieel verslag over de periode 01/01/2017 tim 31/12/2017
Bijlage bij formulier voor subsidievaststelling

Specificatie gerealiseerde kosten en financiering per activiteit

Activiteit: A Postgewijze toelichting Begroot Gerealiseerd Verschil
bedrag bedrag tussen

begroot en
gerealiseerd
bedrag3

Personeel €62876400 €438459,00 -€ 190305,00

Indien van toepassing2:
Toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag

Zie jaarverslag voor toelichting op afwijking. In de bijgevoegde afrekening is de OVA verdeeld
(ponds-ponds gewijs) over de originele aanvraag.

Materieel € 0,00 € 0,00 € 0,00
100.00%

Indien van toepassing2:
Toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag

NVT

Overige kosten! kosten derden € 153.3O3,0O €90.518,00
-€ 62.785,00

-40.95%
Indien van toepassing2:
Toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag

Zie jaarverslag voor toelichting op afwijking

Een verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag van ten minste 20% van een afzonderlijke begrotingspost
moet worden toegelicht, tenzij het verschil met die begrotingspost lager is dan € 25.000. In deze kolom
vermeld u het bedrag van het verschil als ook het verschil uitgedrukt in een percentage van het begrote bedrag.
De toe te lichten verschillen vermeldt u bij de ‘toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag’.

4
Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? Download dan de bijbehorende toelichting via
www. rijksoverheid, nl/kaderregeling-subsidies-ocw-szw-vws



Doc 102

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Activiteit: A Postgewijze toelichting Begroot Gerealiseerd Verschil
bedrag bedrag tussen

begroot en
gerealiseerd
bedrag3

Eigen bijdrage (eigen middelen van uw instelling) € 0,00 € 0,00

NVT

-€ 90.948,00Bijdragen derden € 100.601,00 € 9.653,00 9040%
2Indien van toepassing

Toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag
2Jjaarversiag voor toelichting op afwijking

Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? Download dan de bijbehorende toelichting via
www. rijksoverheid. nl/kaderregeling-subsidies-ocw-szw-vws

5
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Model A Activiteitenverslag over de periode 01/01/2017 tlm 31/12/2017
Bijlage bij formulier voor subsidievaststelling (Per activiteit een schema invullen)

Activiteit: B Landelijk sluitend netwerk

Beschrijving van de aard, omvang, duur en wijze van uitvoering van de gerealiseerde activiteiten
Zie Jaarverslag

Beschrijving van de met de activiteiten gerealiseerde doelstellingen, resultaten of producten
Zie Jaarverslag

Beschrijving van en toelichting op de verschillen tussen geplande en gerealiseerde activiteit
(alleen van toepassing indien er verschillen zijn)
Zie Jaarverslag

6
Heeft u hulp nodig bij het invullen van dt aanvraagformulier? Download dan de bijbehorende toelichting via
www. rijksoverheid, nl/kaderregeling-subsidies-ocw-szw-vws
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Model B Financieel verslag over de periode 01/01/2017 t/m 31/12/2017
Bijlage bij formulier voor subsidievaststelling

Specificatie gerealiseerde kosten en financiering per activiteit

Activiteit: B Postgewijze toelichting Begroot Gerealiseerd Verschil
bedrag bedrag tussen

begroot en
gerealiseerd
bedrag3

Personeel € 155.391,00 €93.475,00
-€61.916,00

Indien van toepassing2:
Toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag

Zie jaarverslag voor toelichting op afwijking

Materieel € 0,00 € 0,00 € 0,00
100.00%

Indien van toepassing2:
Toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag

NVT

Overige kosten 1 kosten derden €27.534,0O € 16.753,00
-€ 10.781,00

-39.16%
Indien van toepassing2:
Toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag

Zie jaarverslag voor toelichting op afwijking

Een verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag van ten minste 20% van een afzonderlijke begrotingspost
moet worden toegelicht, tenzij het verschil met die begrotingspost lager is dan € 25.000. In deze kolom
vermeld u het bedrag van het verschil als ook het verschil uitgedrukt in een percentage van het begrote bedrag.
De toe te lichten verschillen vermeldt u bij de ‘toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag’.

7
Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? Download dan de bijbehorende toelichting via
www. rijksoverheid. nl/kaderregeling-subsidies-ocw-szw-vws
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Activiteit: B Postgewijze toelichting Begroot Gerealiseerd Verschil
bedrag bedrag tussen

begroot en
gerealiseerd
bedrag3

Eigen bijdrage (eigen middelen van uw instelling) € 0,00 € 0,00

NVT

Bijdragen derden €10.875,00 €2.261,00 -€8

Indien van toepassing
Toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag

Zie jaarverslag voor toelichting op afwijking

8
Heeft u hulp nodig bij het ïnvullen van dit aanvraagformulier? Download dan de bijbehorende toelichting via
www. rijksoverheid. nl/kaderreeling-subsidies-ocw-szw-vws
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Model A Activiteitenverslag over de periode 01/01/2017 tim 31/12/2017
Bijlage bij formulier voor subsidievaststelling (Per activiteit een schema invullen)

Activiteit: C Kenniscollectie ongewenste zwangerschap

Beschrijvg_vande aard, omvagçIuur en wijze van uitvoering van de gerealiseerde activiteiten
Zie Jaarverslag

Beschrijving van de met de activiteiten gerealiseerde doelstellingen, resultaten of producten
Zie Jaarverslag

Beschrijving van en toelichting op de verschillen tussen geplande en gerealiseerde activiteit
(alleen van toepassing indien er verschillen zijn)
Zie Jaarverslag

9
Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? Download dan de bijbehorende toelichting via
www. rijksoverheid nl/kaderregeling-subsidies-ocw-szw-vws
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Model B Financieel verslag over de periode 01/01/2017 tim 31/12/2017
Bijlage bij formulier voor subsidievaststelling

Specificatie gerealiseerde kosten en financiering per activiteit

Activiteit: C Postgewijze toelichting Begroot Gerealiseerd Verschil
bedrag bedrag tussen

begroot en
gerealiseerd
bedrag3

Personeel € 178.762,00 € 81.896,00
-€

Indien van toepassing2:
Toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag

Zie jaarverslag voor toelichting op afwijking

Materieel €0,00 €0,O0
1OO.00%

Indien van toepassing2:
Toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag

NVT

Overige kosten 1 kosten derden € 30.648,00 € 29.425,00
-€ 1 .2230

Indien van toepassing2:
Toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag

Zie jaarverslag voor toelichting op afwijking

Een verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag van ten minste 20% van een afzonderlijke begrotingspost
moet worden toegelicht, tenzij het verschil met die begrotingspost lager is dan € 25.000. In deze kolom
vermeld u het bedrag van het verschil als ook het verschil uitgedrukt in een percentage van het begrote bedrag.
De toe te lichten verschillen vermeldt u bij de ‘toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag’.

10
Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? Download dan de bijbehorende toelichting via
www. rijksoverheid. nl/kaderregeling-subsidies-ocw-szw-vws
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Activiteit: 0 Postgewijze toelichting Begroot Gerealiseerd Verschil
bedrag bedrag tussen

begroot en
gerealiseerd
bedrag3

Eigen bijdrage (eigen middelen van uw instelling) € 0,00 € 0,00

NVT

Bijdragen derden € 13.261,o0 € 1.918,00

Indien van toepassing2:
Toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag

Zie jaarverslag voor toelichting op afwijking

Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? Download dan de bijbehorende toehchting via
www. rijksoverheid. nlIkaderregelingsubsidies-ocw-szw-vws

11
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Model A Activiteitenverslag over de periode 01/01/2017 tim 31/12/2017
Bijlage bij formulier voor subsidievaststelling (Per activiteit een schema invullen)

Activiteit: D Krachtig in zoeken

Beschrijving van de aard, omvanqçIuur enijze van uitvoering van de gerealiseerde activiteiten
Zie Jaarverslag

Beschrijving van de met de activiteiten gerealiseerde doelstellingen, resultaten of producten
Zie Jaarverslag

Beschrijving van en toelichting op de verschillen tussen geplande en gerealiseerde activiteit
(alleen van toepassing indien er verschillen zijn)
Zie Jaarverslag

12
Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? Download dan de bijbehorende toelichting via
www. rijksoverheid. nl/kaderregeling-subsidies-ocw-szw-vws
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Model B Financieel verslag over de periode 01/01/2017 t/m 31/12/2017
Bijlage bij formulier voor subsidievaststelling

Specificatie gerealiseerde kosten en financiering per activiteit

Activiteit: D Postgewijze toelichting Begroot Gerealiseerd Verschil
bedrag bedrag tussen

begroot en
gerealiseerd
bedrag3

Personeel € 732.351,00 € 1.230.494,00 € 498.14300

Indien van toepassing2:
Toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag

Zie jaarverslag voor toelichting op afwijking

Materieel € 000 € 0,00
1OO.00%

Indien van toepassing2:
Toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag

NVT

Overige kosten 1 kosten derden € 147.256,00 €261.122,00 € 113.866,00
77.33%

Indien van toepassing2:
Toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag

Zie jaarverslag voor toelichting op afwijking

Een verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag van ten minste 20% van een afzonderlijke begrotingspost
moet worden toegelicht, tenzij het verschil met die begrotingspost lager is dan € 25.000. In deze kolom
vermeld u het bedrag van het verschil als ook het verschil uitgedrukt in een percentage van het begrote bedrag.
De toe te lichten verschillen vermeldt u bij de ‘toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag’.

13
Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? Download dan de bijbehorende toelichting via
www. riiksoverheid . nl)kaderregeling-subsidies-ocw-szw-vws
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Activiteit: D Postgewijze toelichting Begroot Gerealiseerd Verschil

bedrag bedrag tussen

begroot en

gerealiseerd

___________

bedrag3
Eigen bijdrage (eigen middelen van uwiristelling) € 000 € 000 iob

NVT

Bijdragen derden € 124.25200 €79.62700

Indien van toepassing
Toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag

Zie jaarverslag voor toelichting op afwijking

14
Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? Download dan de bijbehorende toelichting via
www. rijksoverheid, nl/kaderregeling-subsidies-ocw-szw-vws
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Model A Activiteitenverslag over de periode 01/01/2017 tlm 31/12/2017
Bijlage bij formulier voor subsidievaststelling (Per activiteit een schema invuBen)

Activiteit: E Centrum voor afstammingsvragen

Beschrijving van de aard, omvang, duur en wijze van uitvoering van de gerealiseerde activiteiten
Zie Jaarverslag

Beschrijving van de met de activiteiten gerealiseerde doelstellingen, resultaten of producten
Zie Jaarverslag

Beschrijving van en toelichting op de verschillen tussen geplande en gerealiseerde activiteit
(alleen van toepassing indien er verschillen zijn)
Zie Jaarverslag

15
Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? Download dan de bijbehorende toelichting via
www. rijksoverheid. nl/kaderregeling—subsidies-ocw-szw-vws
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Model B Financieel verslag over de periode 01/01/2017 t/m 31/12/2017
Bijlage bij formulier voor subsidievaststelling

Specificatie gerealiseerde kosten en financiering per activiteit

Activiteit: E Postgewijze toelichting Begroot Gerealiseerd Verschil
bedrag bedrag tussen

begroot en
gerealiseerd

3

Personeel € 146.863,00 € 91.078,00

Indien van toepassing2:
Toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag

Zie jaarverslag voor toelichting op afwijking

Materieel € 0,00 € 0,00

Indien van toepassing2:
Toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag

NVT

Overige kosten / kosten derden €41.900,00 € 37.896,00
-€ 4.004,00

-9.56%
Indien van toepassing2:
Toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag

Zie jaarverslag voor toelichting op afwijking

Een verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag van ten minste 20% van een afzonderlijke begrotingspost
moet worden toegelicht, tenzij het verschil met die begrotingspost lager is dan €25.000. In deze kolom
vermeld u het bedrag van het verschil als ook het verschil uitgedrukt in een percentage van het begrote bedrag.
De toe te lichten verschillen vermeldt u bij de ‘toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag’.
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Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? Download dan de bijbehorende toelichting via
www. rijksoverheid, nl/kaderregeling-subsidies-ocw-szw-vws
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Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Activiteit: E Postgewijze toelichting Begroot Gerealiseerd Verschil
bedrag bedrag tussen

begroot en
gerealiseerd
bedrag3

Eigen bijdrage (eigen middelen van uw instelling) € 000 € 0.00 iob
NVT

-€ 13.61700Bijdragen derden € 15.528,00 € 1.91100 8769%
2Indien van toepassing

Toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag
Zie jaarverslag voor toelichting op afwijking

Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? Download dan de bijbehorende toelichting via
www. rijksoverheid. nl/kaderregeling-subsidies-ocw-szw-vws
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Doc.. 102

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Model A Activiteitenverslag over de periode 01/01/2017 tlm 31/12/2017
Bijlage bij formulier voor subsidievaststelling (Per activiteit een schema invullen)

Activiteit: F Kenniscollectie afstammingsvragen

Beschrijving van de aard, omvang, duur en wijze van uitvoering van de gerealiseerde activiteiten
Zie Jaarverslag

Beschrijving van de met de activiteiten gerealiseerde doelstellingen, resultaten of producten
Zie Jaarverslag

Beschrijving van en toelichting op de verschillen tussen geplande en gerealiseerde activiteit
(alleen van toepassing indien er verschillen ziin)
Zie Jaarverslag

Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? Download dan de bijbehorende toelichting via
www, rijksoverheid. nl/kaderreneling-subsidies-ocw-szw-vws
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Doc. 102

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Model B Financieel verslag over de periode 01/01/2017 tim 31/12/2017
Bijlage bij formulier voor subsidievaststelling

Specificatie gerealiseerde kosten en financiering per activiteit

Activiteit: F Postgewijze toelichting Begroot Gerealiseerd Verschil
bedrag bedrag tussen

begroot en
gerealiseerd
bedrag3

Personeel € 140.30200 € 94.459,00

Indien van toepassing2:
Toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag

Zie jaarverslag voor toelichting op afwijking

Materieel € ooo € 0,00
€ 0,00

100. 00%
Indien van toepassing2:
Toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag

NVT

Overige kosten! kosten derden €22.11O,0O €24.651,00
€2.541,00

11.49%
Indien van toepassing2:
Toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag

Zie jaarverslag voor toelichting op afwijking

Een verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag van ten minste 20% van een afzonderlijke begrotingspost
moet worden toegelicht, tenzij het verschil met die begrotingspost lager is dan € 25.000. In deze kolom
vermeld u het bedrag van het verschil als ook het verschil uitgedrukt in een percentage van het begrote bedrag.
De toe te lichten verschillen vermeldt u bij de ‘toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag’.
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Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformLllier? Download dan de bijbehorende toelïchting via
www, rijksoverheid. ni/kaderregeling-subsid ies-ocw-szw-vws
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Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Activiteit: F Postgewijze toelichting Begroot Gerealiseerd Verschil
bedrag bedrag tussen

begroot en
gerealiseerd
bedrag3

Eigen bijdrage (eigen middelen van uw instelling) € 0,00 € 0,00

Bijdragen derden €9.819,00 €5.011,00

Indien van toepassing
Toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag

Zie jaarverslag voor toelichting op afwijking

20

NVT

Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? Download dan de bijbehorende toelichting via
www. rijksoverheid. nl/kaderregeling-subsidies-ocw-szw-vws



Doc. 102

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Model A Activiteitenverslag over de periode 01/01/2017 tlm 31/12/2017
Bijlage bij formulier voor subsidievaststelling (Per activiteit een schema invullen)

Activiteit: G Partner voor professionals

Beschrijving van de aard, omvang, duur en wijze van_uitvoeringyan de gerealiseerde activiteiten
Zie Jaarverslag

Beschrijving van de met de activiteiten gerealiseerde doelstellingen, resultaten of producten
Zie Jaarverslag

Beschrijving van en toelichting op de verschillen tussen geplande en gerealiseerde activiteit
(alleen van toepassing indien er verschillen zijn)
Zie Jaarverslag

21
Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? Download dan de bijbehorende toelichting via
www. rijksoverheid. nl/kaderregeling-subsidïes-ocwszw-vws
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Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Model B Financieel verslag over de periode 01/01/2017 t/m 31/12/2017
Bijlage bij formulier voor subsidievaststelling

Specificatie gerealiseerde kosten en financiering per activiteit

Activiteit: G Postgewijze toelichting Begroot Gerealiseerd Verschil
bedrag bedrag tussen

begroot en
gerealiseerd
bedrag3

Personeel
€456.007,00 €284.601,00

-€ 171.406,00

Indien van toepassing2:
Toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag

Zie jaarverslag voor toelichting op afwijking

Materieel € 0,00 € 0,00
100.00

Indien van toepassing2:
Toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag

NVT

Overige kosten 1 kosten derden
€ 100.420,00 €65 075,00

3534O0

Indien van toepassing2:
Toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag

Zie jaarverslag voor toelichting op afwijking

Een verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag van ten minste 20% van een afzonderlijke begrotingspost
moet worden toegelicht, tenzij het verschil met die begrotingspost lager is dan € 25.000. In deze kolom
vermeld u het bedrag van het verschil als ook het verschil uitgedrukt in een percentage van het begrote bedrag.
De toe te lichten verschillen vermeldt u bij de ‘toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag’.

Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? Download dan de bijbehorende toelichting via
www. rijksoverheid. nl/kaderregeling-subsidies-ocwszw-vws
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Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Doc. 102

Activiteit: G Postgewijze toelichting Begroot Gerealiseerd Verschil
bedrag bedrag tussen

begroot en
gerealiseerd
bedrag3

Eigen bijdrage (eigen middelen van uw instelling) € 0.00 € 0,00 iob
NVT

-€65.732,00Bijdragen derden €91.913,00 €26.181,D0
-71.52%

.2Indien van toepassing
Toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag

Zie jaarverslag voor toelichting op afwijking

Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? Download dan de bijbehorende toelichting via
www. rijksoverheid. nl/kaderreceling-subsidies-ocw-szw-vws
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Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Model A Activiteitenverslag over cie periode 01/01/2017 tlm 31/12/2017
Bijlage bij formulier voor subsidievaststelling (Per activiteit een schema invullen)

Activiteit: H Wetenschappelijk sterk

Beschrijving van de aard, omvang, duur en wijze van uitvoering van de gerealiseerde activiteiten
Zie Jaarverslag

Beschrijving van de met de activiteiten gerealiseerde doelstellingen, resultaten of producten
Zie Jaarverslag

Beschrijving van en toelichting op de verschillen tussen geplande en gerealiseerde activiteit
(alleen van toepassing indien er verschillen zijn)
Zie Jaarverslag

24
Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformuher? Download dan de bijbehorende toelichting via
www. riiksoverheid. nl/kaderregelïncl-subsidies-ocw-szw-vws
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Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Model B Financieel verslag over de periode 01/01/2017 t/m 31/12/2017
Bijlage bij formulier voor subsidievaststelling

Specificatie gerealiseerde kosten en financiering per activiteit

Activiteit: H Postgewijze toelichting Begroot Gerealiseerd Verschil
bedrag bedrag tussen

begroot en
gerealiseerd
bedrag3

Personeel € 66.666,00 € 47.078,00
-€ 19.588,00

Indien van toepassing2:
Toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag

Zie jaarverslag voor toelichting op afwijking

Materieel €0,00 €0,00
100.00%

Indien van toepassing2:
Toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag

NVT

Overige kosten 1 kosten derden € 23.582,00 € 8.232,00
-€ 15.350,00

-65.09%
Indien van toepassing2:
Toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag

Zie jaarverslag voor toelichting op afwijking

Een verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag van ten minste 20% van een afzonderlijke begrotingspost
moet worden toegelicht, tenzij het verschil met die begrotingspost lager is dan €25.000. In deze kolom
vermeld u het bedrag van het verschil als ook het verschil uitgedrukt in een percentage van het begrote bedrag.
De toe te lichten verschillen vermeldt u bij de ‘toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag’.

25
Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? Download dan de bijbehorende toelichting via
www. rijksoverheid. nl/kaderregeling-subsidïes-ocw-szw-vws
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Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Activiteit: H Postgewijze toelichting Begroot Gerealiseerd Verschil
bedrag bedrag tussen

begroot en
gerealiseerd
bedrag3

Eigen bijdrage (eigen middelen van uw instelling) € 0,00 € 0,00

NVT

Bijdragen derden €16665,00 €988,00

Indien van toepassing
Toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag

Zie jaarverslag voor toelichting op afwijking

26
Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier’? Download dan de bijbehorende toelichting via
www. rijksoverheid. nl/kaderrecieling-subsidiesocwszw-vws
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Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Model A Activiteitenverslag over de periode 01/01/2017 tlm 31/12/2017
Bijlage bij formulier voor subsidievaststelling (Per activiteit een schema invullen)

Activiteit: 1 Begeleiden SDKB matches

Beschrijving van de aard, omvang, duur en wijze van uitvoering van de gerealiseerde activiteiten
Zie Jaarverslag

Beschrijving van de met de activiteiten gerealiseerde doelstellingen, resultaten of producten
Zie Jaarverslag

Beschrijving van en toelichting op de verschillen tussen geplande en gerealiseerde activiteit
(alleen van toepassing indien er verschillen zijn)
Zie Jaarverslag

Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformuer? Download dan de bijbehorende toelichting via
www riiksoverheid. nI/kaderregeling-subsid ies-ocw-szw-vws
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Doc. 102

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Model B Financieel verslag over de periode 01/01/2017 tlm 31/12/2017
Bijlage bij formulier voor subsidievaststelling

Specificatie gerealiseerde kosten en financiering per activiteit

Activiteit: 1 Postgewijze toelichting Begroot Gerealiseerd Verschil
bedrag bedrag tussen

begroot en
gerealiseerd
bedrag3

Personeel € 47.328,00 €9.471,00

Indien van toepassing2:
Toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag

Zie jaarverslag voor toelichting op afwijking

Materieel € 0,00 € 0,00
€ 0,00

100.00%
Indien van toepassing2:
Toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag

NVT

Overige kosten! kosten derden €2.5o0,00 €47,00

Indien van toepassing2:
Toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag

Zie jaarverslag voor toelichting op afwijking

Een verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag van ten minste 20% van een afzonderlijke begrotingspost
moet worden toegelicht, tenzij het verschil met die begrotingspost lager is dan € 25.000. In deze kolom
vermeld u het bedrag van het verschil als ook het verschil uitgedrukt in een percentage van het begrote bedrag.
De toe te lichten verschillen vermeldt u bij de ‘toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag’.

Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? Download dan de bijbehorende toelichting via
www. rijksoverheid. nI/kaderreoeling-subsidies-ocw-szw-vws
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Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Activiteit: 1 Postgewijze toelichting Begroot Gerealiseerd Verschil
bedrag bedrag tussen

begroot en
gerealiseerd
bedrag3

Eigen bijdrage (eigen middelen van uw instelling) € 0,00 € 0,00

NVT

Bijdragen derden €o,oo €o,oo
Indien van toepassing2:
Toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag

NVT

29
Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? Download dan de bijbehorende toelichting via
www. rijksoverheid, nllkaderregeling-subsidies-ocw-szw-vws
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I
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Model A Activiteitenverslag over de periode 01/01/2017 tim 31/12/2017
Bijlage bij formulier voor subsidievaststelling (Per activiteit een schema invullen)

Activiteit: J Extra subsidie KID-DNA

Beschrijving van de aard, omvang, duur en wijze van uitvoering van de gerealiseerde activiteiten
Zie Jaarverslag

Beschrijving van de met de activiteiten gerealiseerde doelstellingen, resultaten of producten
Zie Jaarverslag

Beschrijving van en toelichting op de verschillen tussen geplande en gerealiseerde activiteit
(alleen van toepassing indien er verschillen zijn)
Zie Jaarverslag

30
Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? Download dan de bijbehorende toelichting via
www. riiksoverheid. nl/kaderregelinq-subsidies-ocw-szw-vws
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Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Model B Financieel verslag over de periode 01/01/2017 tlm 31/12/2017
Bijlage bij formulier voor subsidievaststelling

Specificatie gerealiseerde kosten en financiering per activiteit

Activiteit: J Postgewijze toelichting Begroot Gerealiseerd Verschil
bedrag bedrag tussen

begroot en
gerealiseerd
bedrag3

Personeel € 176.300,00 € 95.451,00
-€ 80.849,00

Indien van toepassing2:
Toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag

Zie jaarverslag voor toelichting op afwijking

Materieel € 0,00 € 0,00 € 0,00
100. 00%

Indien van toepassing2:
Toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag

NVT

Overige kosten 1 kosten derden € 33.000,00 € 28.423,00
-13.87%

Indien van toepassing2:
Toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag

Zie jaarverslag voor toelichting op afwijking

Een verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag van ten minste 20% van een afzonderlijke begrotingspost
moet worden toegelicht, tenzij het verschil met die begrotingspost lager is dan €25.000. In deze kolom
vermeld u het bedrag van het verschil als ook het verschil uitgedrukt in een percentage van het begrote bedrag.
De toe te lichten verschillen vermeldt u bij de ‘toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag’.
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Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? Download dan de bijbehorende toelichting via
www. rijksoverheid. nl/kaderregeling-subsidies-ocw-szw-vws
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Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Activiteit: J Postgewijze toelichting Begroot Gerealiseerd Verschil
bedrag bedrag tussen

begroot en
gerealiseerd
bedrag3

Eigen bijdrage (eigen middelen van uw instelling) € 0,00 € 0,00

NVT

€ 0,00Bijdragen derden €O,0O €0,00 100.00%
.2Indien van toepassing

Toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag
NVT

Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? Download dan de bijbehorende toelichting via
www. rijksoverheid. nlIkaderregeling-subsidies-ocwszwvws
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Subsidieperiode; 01/01/2017 t/m 31/12/2017 Doc. 102

Totaaloverzicht gerealiseerde kosten en opbrengsten (dit overzicht wordt automatisch gevuld)

(1) (2) (3)

Naam enlof korte omschrijving van Totale Gerealiseerde Gerealiseerde
de activiteit gerealiseerde bijdragen eigen

in een aantal kernwoorden kosten derden bijdrage
L)

bijdrage van de
subsidie
aanvrager zelf

Toegang tot informatie en goede hulp
A 528.97700 9.65300 000

Landelijk sluitend netwerk
B 110.228,00 2.261,00 0,00

Kenniscollectie ongewenste zwangerschap
0 111.321,00 1.918,00 0,00

Krachtig in zoeken
D 1.491.616.00 79.627.00 0,00

Centrum voor afstammingsvragen
E 128.974,00 1.911,00 0,00

Kenniscollectie afstammingsvragen
F 119.110,00 5.011,00 0,00

Partner voor professionals
G 349.676,00 26.181,00 0,00

Wetenschappelijk sterk
H 55.310,00 988,00 0,00

Begeleiden SDKB matches
1 9.518,00 0,00 0,00

Extra subsidie KID-DNA
J 123.874,00 0,00 0,00

Tot
3.028.604,00 127.550,00 0,00aal

Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeiing (indien van toepassing)

Verleende subsidie (ii. OVA indien van toepassing) (4) € 2928073.00

Resultaat bepaling (1 -2 - 3 -4) -€ 27.019,00

33
Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? Download dan de bijbehorende toelichting via
www. rijksoverheid. nl/kaderregelino-subsidies-ocw-szw-vws
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Stichting FIOM
te ‘s-Hertogenbosch

SpeciaList bij
ongewenste zwangerschap
en afstammlngsvragen

Rapport inzake
Financiële jaarverslaggeving 2017

14mei2018

Ie Beer
L UL1GD11EUS

Voor waa.rlrierkingsdoeleinden
BehorJde bji,vprklaring

afgegeven d

M
Overal 10.2.e, tenzij
anders aangegeven



Doc. 103

DEEL 1 Jaarverslag directie

DEEL II Bestuur en vaststelling jaarrekening
Wet Normering Topinkomens

DEEL III Jaarrekening

DEEL IV Overige gegevens

1. Resultaatbestemming
2. Controleverklaring

Bij lagen

Activiteiten en ingezette subsidiemiddelen (VWS)

Verloopoverzicht materiële vaste activa

INHOUDSOPGAVE

1. Balans per 31 december2017

2. Staat van Baten en Lasten

3. Kasstroon,overzicht

4. Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen

5. Toelichting op de balans

6. Toelichting op de staat van baten en lasten

DEEL V

1.

2.

De Beer
& IILA$T1NQ*DV1IIUS

Voor w ingsdoeleinden
Behor bi] verklaring

afgegeven



DEEL 1

JAARVERSLAG DIRECTIE
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1. Jaarverslag directie

De Stichting en daartoe behorende voorzieningen
Stichting Fiom is statutair gevestigd te ‘s-Hertogenbosch en werkt
vanuit de centrale vestiging te ‘s-Hertogenbosch.
Daarnaast worden er op verschillende locaties activiteiten ontplooid.

De directie heeft in haar inhoudelijke jaarverslag een opsomming gegeven van de
Fiom-activiteiten. Daarvoor wordt verwezen naar de gedrukte of digitale versie van het
verslag.

mevr. E.M.A. Giepmans, MSc
Directeur-bestuurder

14-5-20 18

De Beer
ccoJwrAjm 1 T1NGAflV1HUI

Voor waarmerWngsdoeleinden
8ehorebij ver)<l,ring

afgegeven dI’1.’.k ,/(a



DEEL II

BESTUUR EN VASTSTELLING JAARREKENING
Wet Normering Topinkomens

Doc. 103
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II. Bestuur en vaststelling jaarrekening

Samenstelling Raad van Toezicht en Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening
en de Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het vaststellen ervan.

Naam Functie

Raad van Bestuur

mevr. E.M.A. Giepmans, MSc Directeur-bestuurder

Raad van Toezicht

dhr. drs. G.H.E. Mevis Voorzitter RvT

mevr. E. Roskes Lid RvT

mevr. S.M.J. Verhagen Vicevoorzitter RvT

dhr. Prof. Dr. F.A.M.M. Koenraadt Lid RvT

dhr. mr. M.J.I. Assink Lid RvT

De Beer
AUNT*Mfl INADVflEUr,S

Voor waarmer)j4’gsdoeleinden
Behorenrf-l,ii vrklarng

afgegeven c



Doc. 103

Opstellen en vaststellen jaarrekening

e.iaarrQî7is opgesteld door de raad van bestuur

mr. E.M.Afpnans,Fv1Sc
Directeur-beJi6urder

De jaarrekening 2017 is door de Raad van Toezicht vastgesteld in de vergadering
van 14 mei2018.

dhr. Prof. Dr. F.A.M.M. Koenraadt
Lid RvT

dhr. drs G.I-’E. Mevj
Voor’itter RvT

1• .1

mepr. S.M.J. Verhagen
Vicevoorzitler RvT

mevr. E. Rosk
Lid RvT

p.

dhr, mr. M.J1 Assink
LidRvT

De Beer
AccOUNTANTs

Voor waarmergsdoeleinden
8ehorendbij verklarin

afgegeven d
41F
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Beloning Raad van Bestuur (WNT)

Raad van Bestuur

2017 2016
E.M.A. Giepmans

vrouw

1-1-2016

ja ja

nee nee

Voormalig Raad van

J Bestuur
2017 2016

C.P.M. van Kessel
vrouw

30-12-2013 tot 31-12-2015

nee ja

nee nee

Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband

Totaal bezoldiging

Per 1-1-2016 is mevrouw Giepmans directeur- bestuurder

83.092 77.950

0 0

0 0

8.834 8.198

0 0

0 0

91.926 86.148

29.394 77.177

0 0

0 0

0 5.527

0 0

0 0

29.394 82.704

De Beer
Voor waaringsdejndei,

BehorE bij verklaring
afgegevenc:

Naam

Vanaf welke datum was de toezichthouderlbestuurder voor het
eerst in de huidige functie van toezichthouder werkzaam binnen
de organisatie?

Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van de Raad van
Bestuur c.q. Raad van Toezicht geweest?

Nevenfuncties

Beloning (mcl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkeririg en
andere vast toelagen)

Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in natura
(os huisvesting, auto (mede) voor privégebruik, laagrentende
leningen, etc)?

Vaste en variabele onkostenvergoedingen
Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn
(os werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU, sabbatical,
aanvulling sociale uitkering, arbeidsongeschikthoidsuitkering,
etc)

Winstdelingen en bonusbetalingen. Bedrag in euro’s
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Raad van Toezicht

________________________________________________

2017

dhr. Prat. Dr.
mevr. drs RG.M RAM M.

_________________________________

dhr. Drs. OME. Mede Havekes-Menling Koenraadt mevr. SM J Verhagen dhr. mr. M.JJ. Ansink mevr E. Raskes

_________________________________

man vrouw man vrouw man vrouw

16-9-2014 30-12-2013 1-7-2016 30-12-2013 1 5-9-2015 8-9-2017

Ja Nee Nee Nee Nee Nee

___________________________________

Ja Nee Nee Nee Nee Nee
per 08-09-2017flet.

afgetreden v t. - n v.t Nv t Net.

o o 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

_____________________________________

403 157 520 475 497 146

0 0 0 0 0 0

Winstdellngen en bonusbetalingen Bedrag In
auto’s 0 0 0 0 0 0
Uitkeringen in verband met beëindiging van het
dienstverband 0 0 0 0 0 0
Totaat bezoldiging 403 187 520 475 497 146

‘Bestuurslid Sociaat Werk Nederland (voorheen MO-Groep). De brareheorganisatie van sociaal werkorganisaties in Nederland (bezotdigd, Inkomsten gaas naar ContaurdeTwem).

De BeeiJ
Voor waarmerk1gsdoe(e(nden

Lafgeg

Naam
Geslacht
Vanaf welke datum was de
loezichthouder/bestuurdur voor het eerst in de
huidige functie van toezichthouder werkzaam
binnen de organisatie?
Is de persoon in het verntagjaar voorzitter van de
Raad van Bestuur c.q Raad van Toezicht
3eweest?

Opmerkingen

Beloning (mcl. salaris, vakantiegeld,
oindejaarsuitkering en andere vast toelagen)

Nat is de totale som van de eventuele
rlargoedingen in natura (os huisvesting, auto
mede) voor privégebruik, laagrentende leningen,
otc)?

‘aste en variabele onkostenvergoedingen
Voorzieningen (en behoeve van beloning
betaalbaar op termijn (os werkgeversbijdrage
pensioen, VUT, FPU, sabbatical, aanvulling
sociale uitkering, arbeidsongescttiktheidsuitkering,
etcl
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111.1 Balans per3l december2017

ACT IVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

31 december 2017
€ €

82.950

31 december 2016
€ €

100.151

Vlottende activa

Vorderingen en Debiteuren/ O.Activa

Liquide middelen

Totaal

PASS IVA

127.161

1.171.779
1.298.939

1.381.889

179.041

1.145.038
1.324.079

1.424.230

Eigen vermogen

31 december2017
€ €

31 december 2016
€ €

247.607 220.587

Voorzieningen 678.864 786.662

Kortlopende schulden en
overlopende passiva

Totaal

455.418

1.381.889

416.981

1.424.230
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1112. Staat van baten en lasten over 2017

_________________

______________________

Initiële_begroting

____________________

Realisatie 2017 Begroting 2017 Realisatie 2016
€ € € €

Bedrijfsopbrengsten:

Instellingssubsidie ministerie VVVS 2.928073 2582.835 2.693.220
Overige bedrijfsopbrengsten 46.565 197.407 81.597

Som der bedrijfsopbrengsten 2.974.638 2.780.242 2.774.817

Bedrijfsiasten:

Personeelskosten 2.466.461 2.456.477 2.671.280
Afschrijvingskosten 25.704 28.000 31.931
Overige bedrijfskosten 381.126 341.665 332.663

Som der bedrijfsiasten 2.873.290 2.826.142 3.035.874

Bedrijfsresultaat 101.348 45.900- 261.057-
Project(en)resultaat:
Project(en) Derden 3.055- - 2.968-
Projecten VWS 74.250- 33.900 209.504

77.304- 33.900 206.536

Financiële baten en lasten 2.976 12.000 8.707

TOTAAL RESULTAAT FIOM 27.019 - 45.814-
Incidentele baten en tasten

- -

RESULTAAT INCL. INC. BATEN & LASTEN 27.019
- 45.814-

waarvan overige projecten .
- -

TOTAAL RESULTAAT TBV VWS
. 27.019 -

. 45.814-

ïr
Voor waarrntflgsdoeleifldefl

,yein
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111.3 Kasstroomoverzicht
2017 2016

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Exploitatieresultaat Fiom resultaat 27.019 -45.814
Aanpassingen voor:

afschrijvingen 25.704 31.932
mut. voorz. / (corr.) reserves -107.798 -700.858

-82.094 -668.926
Veranderingen in vlottende middelen:

vorderingen 51.880 18.768

kortlopende schulden excl. exploitatieresultaat 38.439 -160.141
90.320 -141.373

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 35.245 -856.113

Investeringen in materiële vaste activa -8.504 -64.448
Desinvesteringen materiële vaste activa -

Totaal kasstroom uit i nvesteringsactiviteiten -8.504 -64.448

Mutatie geldmiddelen 26.741 -920.561

Liquide middelen 1januari 1.145.038 2.065.599
Liquide middelen 31 december 1.171.779 1.145.038
Toename 26.741 -920.561

De Beer
*CO4JTA)I1$ £ ItLT1NG$IU

Voor waarmerkpgsdoeIeinden
Behorer’ij verkJaring

fgegeven
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111.4 Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen

ALGEMEEN

Algemene waarderingsgrondslag
Deze jaarrekening is opgesteld conform en in overeenstemming met de subsidieregeling van
het ministerie van VWS en op basis van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving 640 (RJ 640 voor
organisaties zonder winststreven).
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van
het resultaat, is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden
activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van
voorgaand jaar.

Schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de
gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke
uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronder
stellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in
de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening
gevolgen heeft.

Scha ttingswijziging
Met ingang van 1juli 2012 heeft een schattingswijziging plaatsgevonden inzake de levensduur van de
materiële vaste activa.

Vergelijkende cijfers
De cijfers voor 2016 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2017 mogelijk
te maken.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffings- of vervaardigingskosten.
verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De jaarlijkse afschrijvingen worden
berekend op basis van een vast percentage van die kosten overeenkomstig de geschatte
economische levensduur.
De afschrijvingspercentages die gehanteerd zijn, staan vermeld in de desbetreffende bijlage.

Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. De vorderingen hebben een verwachte
looptijd van maximaal één jaar.

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd op nominale waarde en staan, voor zover niet anders
vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Voorzieningen
De voorzieningen worden opgenomen voor de nominale waarde.

De Beer -

ACCOUNTAX1I l RIA$11MQAD’dfl!U

Voor waarmerk doeleinden
Behoren rklaring

afgegeven d .d. “1 ç.jif
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Kortiopende schulden
De kortiopende schulden worden gewaardeerd op de nominale waarde en hebben een verwachte
looptijd van maximaal één jaar.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan
het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor
vernielde waarderingsgrondslagen.
Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Verliezen worden in
aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking
hebben.
De overige bedrijfskosten worden opgenomen tegen uitgaafprijs.

Baten
voorschriften voor de bekostiging/subsidiëring, danwel voor wat betreft de overige opbrengsten
gebaseerd op het gefactureerde of doorberekende bedrag voor geleverde goederen en diensten.
Baten en lasten uit voorgaande jaren (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) die in dit
boekjaar zijn geconstateerd, zijn aan dit boekjaar toegerekend.

Waarderingsgrondslag van de afschrijvingen
De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende materiële vaste
activa.

Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde
(te betalen) interest.

GRONDSLAGEN VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en de rekening-courant schuld/vordering
bij de bankier.
Koersverschillen en ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de
kasstroom uit operationele activiteiten.

AFRONDINGEN

De individuele bedragen zijn rekenkundig afgerond op hele euro’s, hierdoor kunnen (summiere)
afwijkingen ontstaan.

T De Beer
& IINAOUu

Voor waarmerki gsdoejejnde
[8ehoreverkIarjng
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Stand per 1 januari 2017

Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen tlm 2016

Boekwaarde

Mutaties in de boekwaarde in 2017

Investeringen
Desinvestenngenlverkoop
Afschrijving desinvestering
Afschrijvingen materiële vaste activa - lopend jaar
Afschrijvingen desinvesteringen

Saldo

Stand per 31 december2017

Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen

Boekwaarde

Afschrijvingspercentages

Gebouwe Verbouw

Vorderingen en overlopende acUva

Nog te ontvangen bedragen
Vooruitbetaalde bedragen
Project Impuls RIVMlRutgers
Project Schippers - gratis en teruggave donoren
Vorderoring op PFZW boekjaar 2017
Vordering op netto salaris

De overlopende transitoria (nog te ontvangen) kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Rente Rabobank
ABN AMRO Charitas en vermogens renterekening
Nog te ontvangen Subsidie VWS SDKB project
Vordering op VWS nav bezwaar

Debiteuren
Debiteuren

De overlopende transitoria (vooruitbetaald) kunnen als volgt worden gespecificeerd: 31.12.2017
€

31.12.2016
€

Onderhoudsabonnement ExactlSyneticlPink
Onderhoudsabonnement Smart.PR
PR & Communicatie
Abonnement(en)
Kantoorkosten
Huren le periode volgend jaar
Verzekeringen
Exact Licenties t/m 03-2018
OR-kosten (opleiding)
Project(en)
Diversen
Arbo

il•1 [i)’4

t ... . ...•

r De Beer
A(cei3wTAJn L ItLSflNGk»vfltU

Voor waarmerllirliscloelejnden
Behorend verklaring

afgegeven d.d.
. ../rJ,i

J Inventaris IAut0mati519I Totaal]

•1

:z.. 82.950 1

31.12.2017 31.12.2016
€
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Liquide middelen

Banken
Kas

31.12.2017 31.12.2016

1 1.171.77Tj 1.145.038

eigen vermogen

Het verloop van de reserves was in het verslagjaar als volgt:

Algemene reserve

Egalisatiereserve

Bestemmingsreserve

Correcties
Stand voorgaande Resultaat Stand

01.01.2017 Jaren bestemming 31.12.2017
€ E € €

In bnef VWS wordt de tnstellingssubsidie vastgesteld op € 2 693 220 en de egalisatiereserve op € 205 570Waarde van bovenstaande egalisatiereserve per ultimo 2017 Is n verrekening van het resultaat van dit boekjaar.

Algemene reserie
De algemene reserve bestaat uit de vrij besteedbare middelen van de Stichting
Fiom en haar rechtsvoorgangers.

Voorziening groot onderhoud 1 overige voorzieningen

Het verloop van de voorziening was in het verslagjaar als volgt:

Stand
01.01.2017 Dotaties Onttrekkingen

€

Voorziening groot onderhoud
- .- -

— II — II
De opgebouwde waarde in de onderhoudsvoorzieing Is In het boekjaar 2015 afgebouwd tot nihil
Dit volgens de richtlijnen in de RJ640. Het geld heeft de bestemming gevolgd en is besteed aan het onderhoud van het pand welkeIn eigendom is van de stchtirig (Kruisstraat 1, te s-Hertogenbosch), zijnde een Rijksmonument
Bestedingen welke de voormalige voorziening te boven gaan zullen in de toekomst worden geactiveerd

Stand NTO
01.01 .2017 Budget

____________

Stand
31.12.2017

-1

Saldo Afbouwvoorziening 1 786.662 1 -

t 786.6621 1 - 1
1 107.798

t 107.7961

1 678.864

678.864
Zie brief VWS met kenmerk: PGICI 3123708 dd. 19juli2012.

1 ACO4JMIAmi 1. wLAS)GA,$US

Voor waarmerkjsdoe1eiflden
Behorer, lJ verk! ringev’nri;’.

7

Besteed in
2017

€

Stand
31.12.2017
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Overige kortlopende schulden en overlopende passiva

De kortiopende schulden en overlopende passiva kunnen als volgt worden gespeciflceerd:

Cliëntenfondsen
Kruisposten
Schulden terzake van pensioenen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overlopende schulden
Crediteuren
Werknemers Loopbaanbudget CAO - LBB
Fiom KIDIDNA - CWZ

31.12.2017 31.12.2016
€ €

31.12.2017 31.12,2016

Projecten VWS
Projecten derden

- I!_

Schulden ter zake van pensioenen

PFZW: afrekening pensioenpremie boekjaar
PFZW: afrekening pensioenpremie oude jaren

Belastingen

Loonheffingen december
Omzetbelasting (BTW)

Overige schulden

Accountantskoslen
NTB folderkosten
Dubbele betaling cliënt
Diversen

31.12.2017
€

31.12.2016
€

De Beer
At1PTAN$ & Pl flNCA1$tup

Voor waarmy’gsdoejjfl
Behoren verfdaring

afgegeven d.d

Overlopende passiva

- Vakantiegeld- en dagenverplichting (inclusief sociale lasten)

386.834 339.373 1

.c, 1O.2.g

455.418 1 L 416.982 1

1 155.461 156.802]

19.019 16.335
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(Vakantiegeld- en) dagenverplichting

(Vakantiegeld- en) dagenverplichting mcl. sociale tasten 66.584 77.609Opslag voor sociale lasten conform oude systematiek

[ 68.584 r— 77.609 1Sinds 2016 hanteert de Fiom, conform de voor haar geldende CAO. de nieuwe ternirnologle wat betreft het
loopbaanbudget (LBB) en het lndividueeel keuzebudget (IKS) Dit ter vervanging van het vakantiegeld
en de eindejaarsuitkenng. Zie kortiopende schulden,

Crediteuren

Abonnementen
CWZ KID/DNA Canisius
PR 1 communicatie
Bankkosten
Accountantskosten
Systeemkosten
Digitale ontwikkelings(kosten)
Project(en)
ARBO / BHV
Reiskosten
Kantoorkosten
Huren
Kosten pand
Schoonmaakkosten
Personele kosten
Advieskosten
Factuur CWZ - Upgrade software Maiches
Overige crediteuren

Pensioenregeling:

De pensioenregeling bij het PFZW betreft een toegezegde pensioenregeling. De stichting heeft,
ingeval van een tekort bij het pensioenfonds, geen andere verplichting dan die van hogere
toekomstige pensioenpremies.
Het bestuur van het PFZW heeft besloten om de premie (mci. arbeidsongeschiktheidspensioen)
voor het jaar 2017 vast te stellen op 23,5% (jaar 2016: 235%).
De dekkingsgraad van PFZW eind december 2017 is 101,1%. Dit is 5,9 procentpunt hoger dan de stand van eind december 2016.Toelichting:
De waarde van de beleggingen is in 2017 tot en met december gestegen van 185,4 miljard naar 197,2 miljard. Een positief beleggingsrendernent zorgt vooreen stijging van de actuele dekkingsgraad met 4,9 procentpunt. Daarnaast is de rente gestegen Dit zorgt voor een stijging van de actuele dekkingsgraadmet 1,4 procentpunt

De Beer
AmOUNTAm & HtT1NGWVIfl

Voor waarn1gsdoeleinden
Behoren, verklaring

afgegeven d 4
-1--

62.816 50.215
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Instellingssusbisidie ministerie van VWS

De instellingssubsidie van het ministerie van VWS kan als volgt worden gespecificeerd:

Loongevoelige kosten
Prijsgevoelige kosten
Aanvullende subsidie (Bijdorp)
Aanvullende subsidie (SDKB)
Aanvullende subsidie (KID ONA)
OVA

_________

Doc. 103

Realisatie 2017 Begroting 2017 Realisatie 2016

46.565 1 159.910 1

_________________

Realisatie 2017 Begroting 2017 Realisatie 2016
€ €

____________

1 2.671.280

De Beer
L

Voor sdoelejnden
Behoren rklaringafgegeven dc ..

..

_______________

Realisatie 2017 Begroting 2017 Realisatie 2016
€

______

€ €

Eventuele correcties:

2.928.073 2.879.465 j 2.693.220

0!

Overige bedrijfsopbrengsten

De overige bednjfsopbrengsten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Projectinkomsten overig
Inkomsten tarievenlijst
Inkomsten derden
Dekking frictiebudget
Diversen

2.693.220

Projectinkomsten overig betreft het Ipot project (4e tranche)
In 2017 is geen bedrag van € 100.000 opgenomen uit het frictiebudget.
VINS projecten geboekt, samen met de andere directe projectinkomsten. Zie “Doorbelasten V’vVS directe projectinkomsten AP’

81.7 1

Personeelskosten

Bruto salaris
WGA en ZW ERD verzekering
Sociale lasten en pensioenpremies

Andere personeelskosten
Af: ziekengeld, subsidie ID etc.
Mutatie waarde vakantie dagen
Doorberekend naar andere (projecten)

€

L.’1

2.’......-..

De ‘meerkosten op salaris en dito sociale lasten/pensioenpremie wordt veroorzaakt door:
- extra werkzaamheden ter vervanging van ziekte
- aantrekken (tijdelijke) werknemers ivm de aanvullende subsidie (en dekking vanuit friclie)

Verschillen op overige (personele) kosten:
- meer ontvangen ziekte (WAZO) uitkeringen (worden niet begroot)
- afname uitstaande vakantie c.q. verlofdagen
- doorberekening naar andere (projecten) betreft betalingen op basis sociaal plan t.g.v. de reorganisatie.

Afschrijvingen €

Verbouwingen
Inventarissen
Automatisering
Gebouw (1

€ €

25.704 1 28.000 1

___________
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Overige bedrijfskosten

Huur
Overige huisvestingskosten
Organisatiekosten
Afrondingen (op aanvraag)

-.
-

381.1261 r 341.671 j 332.664

Minder Overige huisvestingskosten door:
-Minder afschrijving op verbouwing ivm uitgestelde investering (keukenraam). €1 0K
- Minder kosten aan (kleine) inventaris
- Minder energieverbruik met een voordeel van €2,OK

Meer Organisatiekosten door:
- Meer advieskosten €85,6K (herijking organisatie). Dit is mede gerealiseerd doordat er ruimte was binnen de budgetten Vocrlichting/PR (€21
en digitale ontwikkeling (E167K). Wanneer beide voordelen worden -Meegenomen dan is er per saldo op advieskosten een overschrijding
van €40 4K.
- Meer op kosten automatisering (€38K) veroorzaakt door aanschaf extra licenties binnen de ERP-software
- Telefoon- en portokosten overstegen met €2,1K het oorspronkelijk bedrag

project gerelateerde kosten & inkomsten

Uitgaven projectsubsidie derden (RIVM/Rutgers)
Kosten aanvullende subsidie SDKB
Kosten aanvullende subsidie KID-DNA
Doorbelasten VWS directe projectkosten AP
Doorbelasten VWS directe projectinkomsten AP

(Doorlopende) projecten derden

Project POINT: saldo 1-1
projectomzet
projectkosten

Saldo 31-12
saldo toekomstige projectkosten!omzet

Verwacht projectresultaat

Project Keuzehulp: saldo 1-1
projectomzet
projectkosten

Saldo 31-12
saldo toekomstige projectkosten/omzet

Verwacht projectresultaat

Realisatie 2017 Begroting 2017 Realisatie 2016

j;

77.304 1 225.228 1 -206.5361

0 0
0
0
0

Afgerond
NVT

0 0
0
0
0

Afgerond
NVT

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten

Financiële baten en lasten

Saldo rentebaten en rentelasten

oJ[
011

2.97611

2.97611

011 01

011 0!

• 12.000] 1 8.707 1
• 12.000 1 8.707

Bezoldiging en financiele relaties met bestuurders en toezichthouders

In 2017 ontvingen de toezichthouders per vergadering €65 aan vacatiegeld; Dit was in 2016 ook €65
In 2017 waren er 5 vergaderingen RvT

Gemiddeld aantal werknemers

Per 31-12-2017 waren er 35 Fte in dienst verdeeld over 52 personen, waarvan 0 vrijwillifrs De
OUIflANfl S, ILNGADVl5fUt

(in 2016: 34,9 Fte over 54 medewerkers).

t Voor waarrE-:gsdoelejnden
Behorer -ij

[egevend... 4-/i.d?...

Realisatie 2017 Begroting 2017 Realisatie 2016

ll oI[ 01
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IV Overige gegevens

Controleverklaring
De controleverklaring is op de volgende pagina’s hierna opgenomen.

Resu ltaatbestemming
Er is geen statutaire regeling inzake de resultaatbestemming. De regeling inzake de
bestemming van het resultaat is in de geldende subsidieregelingen opgenomen.
Volgens het besluit van de directie is het resultaat over het jaar 2017
ad. € 27.019 als volgt bestemd:

Hierdoor komt de winst voor 2017 op: € 27.019

Resteert ten gunste van de reserves: € 27.019
Ten gunste van de egalisatiereserve € 27.019
Ten gunste van de bestemmingsreserve € -

€ 27.019

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die van invloed
zijn op voornoemde cijfers.

De Beer
AUplT

Voor Waarmerkjsdoelejnden
Behoren $ verkla, ingafgegevenLcj1p
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het bestuur en de raad van toezicht van Stichting Fiom

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Fiom te ‘s-Hertogenbosch 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 Fiom per 31 december 2017 en van het resultaat
over 2017 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder
winststreven en de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging top-functionarissen publieke
en semipublieke sector WNT.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2017;
2. de exploitatierekening over 2017; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslag

geving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden en de Beleidsregels toepassing WNT, inclusief het controleprotocol
WNT vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van stichting Fiom zoals vereist in 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.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die
bestaat uit:

- Deel 1 Jaarverslag directie;

- Deel II Bestuur en vaststelling jaarrekening;
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- Deel IV Overige gegevens;

- Deel V Bijlagen.

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 geldende wet- en regelgeving vereist is.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met
onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in 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-Richtlijn 640. De raad van toezicht
is verantwoordelijk voor het opstellen van het verslag van de raad van toezicht.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven en
de Beleidsregels toepassing WNT. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor het opmaken van de
jaarrekening die voldoet aan de WNT-eisen van financiële rechtmatigheid, zoals opgenomen in het
Controleprotocol WNT van de Beleidsregels toepassing WNT. Het bestuur is voorts verantwoordelijk
voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening
en het naleven van die WNT-eisen van financiële rechtmatigheid 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 enige 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 toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de stichting.
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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 fouten of fraude 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.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controle
standaarden, 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 de gebruikte WNT-eisen van financiële rechtmatigheid 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 de stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven;
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- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en

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

Wij communiceren met de raad van toezicht 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.

Wij bevestigen aan de raad van toezicht dat wij de relevante ethische voorschriften over
onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de raad over alle relaties en andere
zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband
houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.

Tilburg, 14 mei 2018

De Beer Audit 8 V.
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Overzicht .ubsldloverdellng2Ql7

Initiële aanvraag:

Toegang tot informatie en goede hulp
Landelijk sluitend netwerk
Kenniscollectie ongewenste zwangerschap
Krachtig In zoeken
Centrum voor afatammlngsvragen
Kenniscollectie af5tammingsvragen
Partner voor professionals
Wetenschappelijk sterk

Toegekende OVA 2017
Jaarsubsidle 2017 inclusief OVA
Begeleiden SDKB matches
Aanvullende subsidie KID-DNA

Totaal verleende subsidie 2017

Aanpassing ivm toekennIng OVA-toeslag:

Samenvattend:

Toegang tot Informatie en goede hulp
Landelijk sluitend netwerk
Kenniscollectie ongewenste zwangerschap
Krachtig In zoeken
Centrum voor arstammlngsvragen
Kenniscollectie afstamniingsvragen
Partner voor professionals
Wetenschappelijk sterk

Begeleiden SDKB matches
Aanvullende subsidie KlD-DNA

t 46006 € 3820 € 49.828 € - € 49.828
€ 176 300 € 33000 € 209,300 € - € 209.300

222308 € 38.820 €[T”” 259.128 1 € - € .1259.128

€ 2.928.073

€ 209.300

De Beer € 2.928.070

Voor waarme ‘oeIeinden
Behorendr rkI ring

afgegovend.d



Samenvattend:

De Beer
Voor waarmeingsdoeIeinden

Beho bjverkIaring
afgegeven’

Toegang tot Informatie en goede hulp
Landelijk sluitend netwerk
Kennlscollectle ongewenste zwangerschap
Krachtig In zoeken
Centrum voor afstammlngsvragen
Kenniscollectie afstammingsvragen
Partner voor professionals
Wetenschappelijk sterk

BegeleIden SDKB matches
Aanvullende subsidie KID-ONA

Resultaat 2017 € 27.019
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€ 117.387 € 8.350 1 € 125.736 € . € 125.736
Saldo € 27.016 resultaat 2017

Bonen ando vere 1100 on berekend mei de werkelijke koeien lpnenl als grondaleg. Herdoor oijn noord do hoeneelboldsvereatelon ook de p.oneroal14en oo,dloconteerd Afwndkrgsnersiih11en komen naar

Vareit irstrelesabnidte
AlToegang info
personeel
Overig

totaal t
onefige baten €

Saldo

5/Landelijk NetW
personeel
Oveag €

totaal 4
overige baten

Saldo

C/ C OzAtstammir
pernoneel €
Overig €

totaal
oveoge baten

Saldo

D!KrachligZK
personeel €
Overig €

lotaal €
oaenge balen €

Saldo

Verschil .resultaatt,O.v.aalWraagieClU!!.2.
--

Pers, kosten (ln)Dlrecte Totaal kosten mcl.
[nkomsten 2017

Totaal subsidie
lncl.ova2Oll projeotkosten Ova17 aanvraag

Samenvattend:

Toegang tot Informatie en goede hulp
Landelijk sluitend netwerk
KennlscOllectie ongewenste zwangerschap
Krachtig in zoeken
Centrum voor afstammingavragen
KennlscolleCtle afstamnhlngsvragcn
Partner voor proresslonals
Wetenschappelijk sterk

Aanvullende subsidie Bijdorp
Aanvullende subsIdie SDKB

.1

€ 36.537 € 3773 € 40.310 €
€ 80.849 € 4.577 € 85.426 €

- € 40.310
€ 85.426

11 Voor was i.gsdoeletnden 1Behor j verklaringgeven



F1 KC ASV
personeel €
Ovnng

totaal €
overige balen _L

Saldo

G 1 Faber vr Prof
personeel €
Overig

totaal €
Osenge balen

€
Saldo

H 1 Wetens. Sterk
personeel €
Overig

totaal €
ovenge balen —I

Saldo

II SDKB (ea. OVA)
Personeel €
Overig

Totaal €
overige balen _C

Saldo

JI KtD-DNA (en. OVA)
Personeel €
Onerig

Totaal €
ovenge balen €

T
Saldo

nOVA 2017 € 45608-
€ 27016 Wlest2tll7
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Voor watar ,1r
SdOelejnden

afgegWt

EI Ceetrum ASV Begroot GerealIseerd
personeel € b

______

Oveng €
totaal €

overige balen

1
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( Verloopoverzicht materiële vaste activa.

Gebouwen Verkrijgings- Afschrijving Afschrijving Boekwaarde
oriis....,,,.,...........,.. tlm,.2016 2017.,..,., 3112.2017

Landelijk buro

€ 140.117 € -123.317 € -1.500 € 15.3001

Verbouwingen
Pand Den Bosch
Investering in lopend jaar

Automatisering
investering in jaar
Afloop investeringsjaar

Investering in jaar 2013
Waarvan per 1-1-2013 afgeschrev 2013
Investering in jaar 2014
Investering in jaar 2015
Investering in jaar 2016
Investering lopend jaar 2017

Afschrijvingspercentages:
Gebouwen 2Y2%; verbouwingen 10%; computers etc. 25%-3333%; overig 20%.
Aanschaffingen beneden € 500 worden als kosten opgenomen.

r De Beer1 A:—..—.——..

1 Voor wa’-•., . itZjsdoe!ejndenBehor : verIa ir[gegeven.

/

2012
2012

2010 €
2017 €

10.1.c, 10.

€ 69.741 € -18.618 € .6.974 € 44.149

Inventaris
investering in jaar 2011 € . •. .., .-

Afloop investeringsjaar 2011 € . .4.
€ 0

investering in jaar 2012 €
.

Investenng in jaar 2013 €
Investenng In jaar 2014 €
Investering in jaar 2015 €
Investering in jaar 2016 € ;,

‘

Investering lopend jaar 2017 € ‘
‘ ..,

€ 10.891 € -2.901 € -1.793 € 6.1911

€
€

0

:L
- ,.,

€ 67.693 € -38.643 € -15.437 € 17304

j € 288.442 € -183.479 € -25.704 € 82.9501
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Voorwoord

‘Enerverend’, zo laat 2017 zich voor Fiom het beste samenvatten. Een jaar waarin veel gebeurd is
rondom het ‘matchen’ van donoren en donorkinderen. Via onze KID-DNA Databank hebben we
grotere groepen verwanten met elkaar in contact kunnen brengen. Bijzondere bijeenkomsten, met
ook een opgave: iedereen moet op zijn of haar manier vormgeven aan de nieuwe relaties.
Tegelijkertijd hebben steeds meer donorkinderen (half)verwanten gevonden via internationale DNA
databanken. Een aantal van hen werd zeer kritisch richting Fiom, omdat deze verwantschappen niet
via de Fiom KID-DNA Databank aan het licht waren gekomen.

Er kwamen vraagstukken naar voren waarover op het moment van spermadonatie niet is nagedacht.
Men ging er destijds van uit dat de donor anoniem zou blijven en nakomelingen ook niet van elkaars
bestaan zouden afweten. Een hele andere tijd, waar we met de kennis van nu anders tegenaan
kijken. Gelukkig nam (voormalig) minister Schippers haar verantwoordelijkheid. Samen met
verschillende partijen uit het veld maakte ze een actieplan waardoor donorkinderen (geboren voor
2004) meer kansen krijgen om met hun donor in contact te komen. Zo maakte Schippers het voor
donoren mogelijk zich gratis in te schrijven in de Fiom KID-DNA Databank. Een mooi begin.
Hopelijk zet haar opvolger, minister De Jonge, de volgende stap en wordt gratis inschrijving ook
mogelijk voor donorkinderen.

Op gebied van ongewenste zwangerschap stonden zaken ook niet stil. Het nieuwe kabinet vond het
samen met ons belangrijk om voor de komende jaren extra te investeren in preventie en hulp bij
ongewenste zwangerschap. Dat lijkt in deze tijd overbodig, maar het tegenovergestelde is waar:
zowel op persoonlijk als maatschappelijk niveau heerst er een taboe op ongewenste zwangerschap
en met name op de keuze voor abortus. Reacties op onze onlinecampagne ‘Praat over abortus’
onderstreepten dat. Sommige mensen vinden dat zij het recht hebben om over de keuze van iemand
anders te oordelen. Fiom blijft zich inzetten voor (ruimte voor) keuzevrijheid van ongewenst
zwangere vrouwen door middel van informatie en hulpverlening op maat.

Er is door Fiom-medewerkers weer veel werk verzet. We zijn met elkaar het gesprek aangegaan over
duurzame inzetbaarheid: hoe blijf (kom) je in balans, hoe vergroot je je werkplezier en kwaliteit, hoe
blijf je in ontwikkeling. Het effect ervan was op een positieve manier te merken. Dit dragen we graag
uit naar mensen met verwantschapsvragen of vragen op het gebied van ongewenste zwangerschap.
Als Fiom blijven we onderzoeken hoe we het meest van betekenis kunnen zijn voor onze
doelgroepen. Dit doen we zoveel mogelijk in interactie met onze omgeving en klanten. We
vertrouwen erop dat we op deze manier passende antwoorden vinden op vraagstukken die van alle
tijden zijn.

Ellen Giepmans,

Directeur-bestuurder Stichting Fiom
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[. Samenvatting projecten taarplan 2017- FIOM

Pta$lntng 5ke0srde TotALe 6ost TotaSe woorde
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Samenvatting resultaten jaarverslag 2017

Resultaten Ongewenste zwangerschap
Ongewenste zwangerschap en keuzehulp
Goede informatie over ongewenste zwangerschap en de keuzemogelijkheden en het versterken van
het landelijk netwerk keuzehulp stonden in 2017 centraal. Er zijn drie GGD/Sense regio’s getraind
waardoor het netwerk op één regio na (Noord Holland) is gevormd. Ongewenst zwangere vrouwen
zijn door Fiom doorverwezen voor keuzehulpgesprekken naar de GGD. Gezien de transitie periode in
2017, heeft Fiom zelf nog 138 keuzehulp gesprekken gevoerd. Dit is minder dan was begroot (150).
Fiom heeft de campagne ‘Praat over abortus’ gevoerd, welke een succes was. De campagne bracht
het gesprek teweeg en de filmpjes van de vrouwen veel en lang bekeken werden. Naast de
campagne hebben we ook aandacht gegenereerd door ons kwalitatief onderzoek naar de beleving
van herhaalde abortus.

Modules Zwanger wat nu? en Abortusverwerking
In 2017 hebben 1153 vrouwen (en mannen) gebruik gemaakt van de module ‘Zwanger, wat nu?’. De
toegankelijkheid van de module is vergroot door een onderdeel voor mannen te ontwikkelen en
brochure over de module te vertalen in het Engels. Er hebben zich meer vrouwen aangemeld (273)
voor online Abortusverwerking dan verwacht (150). De aandacht van abortus door onze campagne
kan hier aanhebben bijgedragen.

Afstand ter Adoptie

Op het gebied van afstand ter adoptie hebben we in 2017 naast dienstverlening, de focus gelegd op
het verbeteren van de werkwijze bij een afstandszaak. Fiom heeft de werkwijze voor bevallen onder
geheimhouding aangescherpt en het protocol doorontwikkeld voor ziekenhuizen. We hebben in
totaal 73 afstand ter adoptie trajecten begeleidt, waarvan 49 trajecten in 2017 zijn gestart.

Kenniscollecties ongewenste zwangerschap
De aandacht voor het thema abortus en het thema afstand ter adoptie zien we terug in het aantal
paginaweergaves van de kenniscollecties. Voor abortus en afstand ter adoptie vielen deze hoger uit
dan verwacht terwijl de cijfers voor de kenniscollecties ongewenste zwangerschap en jong
ouderschap in het geheel wat achterbleven. De website tienermoeders.nl had ook in 2017 het
gewenste aantal bezoekers en gebruikers.

Resultaten Afstammingsvragen

Krachtig in zoeken: KID-DNA
2017 was het jaar waarin donorverwantschap landelijk onder de aandacht kwam/stond. Zoals met de
rechtszaak tegen oud-fertiliteitsarts Jan Karbaat en door de mondige donorkinderen die veelvuldig in
het nieuws waren. Onze eigen databank kreeg kritiek door matches die niet gemaakt werden tussen
donorkinderen onderling. Deze aandacht zorgde voor een belangrijke agendasetting in Nederland en
heeft veel impact gehad op onze werkzaamheden en tijd die we aan andere projecten konden
besteden. De aandacht resulteerde namelijk in veel meer inschrijvingen (381) dan gepland (200), in
meer matches, in (nieuwe) groepsmatches en heeft een grote druk gelegd op de capaciteit van Fiom
en de werkwijze. Het recht op afstammingsvragen kwam met de zoekmogelijkheden via
(internationale) DNA (-databanken) in een ander daglicht te staan.
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Ook de politiek ging zich ‘bemoeien’ met de uitdagingen rondom donorverwantschap. Zo stelde oud-
minister Schippers een actieplan op en heeft ze het mogelijk gemaakt dat alle donoren die voor 2004
doneerden gratis kunnen inschrijven in de DNA databank, In kwartaal 4 kregen we een extra
subsidietoekenning van VWS om orde op zaken te stellen.

Krachtig in zoeken: Zoeken naar familie en Beheer van registers
In 2017 begeleiden we ook mensen bij de zoektocht naar hun biologische familie, zonder de hulp van
DNA. Het aantal nationale zoekacties blijft jaarlijks stabiel, met een lichte daling in 2017. De
internationale ISS-zaken zijn toegenomen. In het jaarplan 2017 hebben we alleen de nieuwe ISS
zaken benoemd, terwijl de uitvoering alle lopende (vanuit 2016) en nieuwe ISS-zaken betreft.
Daarnaast gaat er tijd naar vooronderzoeken om te bepalen of een zoekactie haalbaar is; deze
resultaten werden in het jaarplan 2017 niet expliciet benoemd. l.s.m. ISS internationaal is gestart
met het onderzoeken van de mogelijkheden voor het zoeken van biologische familie via DNA, omdat
ook geadopteerden DNA steeds meer als dé oplossing zien.
In 2017 hebben we ons hard gemaakt voor de lobby van geadopteerden om te komen tot kosteloze
inzage in hun dossier. In 2018 is dit gerealiseerd.

Centrum voor verwantschapsvragen en kenniscollectie afstammingsvragen
We hebben kennis en informatie gedeeld en advies gegeven over het realiseren van een kinderwens
in relatie tot afstammingsvraagstukken. Draagmoederschap blijft een populair thema. De
kenniscollectie wordt in 2017 wederom goed bezocht en we beantwoordden in 2017 vragen over
draagmoederschap; dit heeft tot 12 betaalde consultaties geleidt. We ontwikkelen nieuw aanbod
voor ouders van donorkinderen, we geven advies over donorwerving en zijn een onafhankelijk
partner bij diverse bijeenkomsten. We zien dat onze kennis op het gebied van adoptie!
geadopteerden van meerwaarde is voor donorverwantschap en vice versa. Deze kruisbestuiving
maakt ons een belangrijke partner. We worden via nieuwsberichten en artikelen goed gevonden.

Extra subsidie VWS SDKB

We krijgen zo’n 125 verzoeken in 2017 via het SDKB, daarvan begeleiden we daadwerkelijk 9
donoren en 40 donorkinderen. In de praktijk kost een begeleidingstraject meertijd dan gepland.

Resultaten Partner voor professionals
Ongewenste zwangerschap

We hebben onze kennis over ongewenste zwangerschap actief gedeeld op acht nationale congressen
en hebben 16 trainingen gegeven aan professionals uit de zorg over keuzehulp, afstand ter adoptie
en tienerouders. In het voorjaar heeft Fiom een expertmeeting voor partners in het veld van
(preventie van) ongewenste zwangerschap en abortus georganiseerd om de samenwerking en
plannen voor de toekomst te versterken.

Afsta mmingsvragen

In november 2017 hebben we onze eerste seminar georganiseerd van de Drieluik ‘Wie is de donor?’.
Deze is goed beoordeeld, en we zijn een belangrijke verbinder tussen alle stakeholders.

Resultaten Wetenschappelijk sterk
Fiom heeft haar relatie met universiteiten en onderzoeksinstanties en onderzoekers versterkt. We
hebben een start gemaakt met het verbeteren van onze interne onderzoek structuur.
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Resultaten Zichtbaar maatschappelijk betekenisvol
We hebben meer volgers op social media en het website-bezoek is gestegen. We worden goed
gevonden en we richtten ons steeds meer op doeigroepgerichte communicatie. Er is veel tijd gegaan
naar de (digitale) verbetering en de implementatie van KID-DNA in Synergy (automatisering van
inschrijving en administratie).

HR

In 2017 hebben we geïnvesteerd in het vergroten van duurzame inzetbaarheid, waaronder
verzuimbegeleiding. Het hoge ziekteverzuim door enkele langdurig zieke collega’s was aan het eind
van het jaar al meer dan gehalveerd.
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Strategisch kader

Missie en visie 2017

Fiom wil bevorderen dat elke ongewenst zwangere vrouw een vrije, weloverwogen keuze kan maken
die past bij haar leven, bij haar waarden en toekomst. Daarnaast willen we iedereen de mogelijkheid
bieden om op zoek te gaan naar biologische familie en afstammingsinformatie, omdat iedereen het
recht heeft om te weten van wie hij of zij afstamt.

Vanuit deze missie hebben we de volgende visie:
Fiom streeft ernaar om op het gebied van ongewenste zwangerschap en afstammingsvragen als
specialist en ambassadeur van meerwaarde te zijn voor iedereen die met deze thema’s te maken
krijgt. We staan bekend om onze specialistische kennis op deze thema’s van waaruit wij
toegankelijke en kwalitatieve informatie verschaffen, hulp en dienstverlening op maat leveren.
Samenwerking met (inter)nationale professionals en een focus op innovatie leiden tot
kruisbestuiving en voortdurende ontwikkeling van kennis en ervaring.

Strategische speerpunten 2017 — 2020

Na analyse van maatschappelijke ontwikkelingen, kansen en bedreigingen en onze missie en visie,
richt Fiom zich in 2017 op de volgende speerpunten:
1. Ongewenste zwangerschap: een krachtige positie
2. Afstammingsvragen: klaar voor de groei
3. Partner voor professionals

4. Wetenschappelijk sterk

5. Zichtbaar maatschappelijk betekenisvol
6. Medewerkers in hun kracht
7. Optimale bedrijfsvoering

8. Blijvend financieel gezond

Leeswijzer

De strategische speerpunten vormende rode draad voor het jaarplan van 2017 en daarmee ook voor
dit jaarverslag. De volgende hoofdstukken geven de behaalde resultaten per speerpunt weer, waarbij
hoogtepunten en een toelichting op eventuele afwijkingen op de beoogde doelen centraal staan. De
beschreven hoogtepunten kunnen worden teruggezien in ons httpj/iomïani/. Bij verschillende
onderdelen is een verwijzing naar deze hoogtepunten in het publieksverslag opgenomen.

6



Doc. 104

1. Ongewenste zwangerschap: een krachtige positie

1.1. Inleiding

In 2017 heeft Fiom kennis opgehaald en gedeeld op de thema’s ongewenste zwangerschap, abortus,
afstand ter adoptie en jong ouderschap. We hebben het publiek en de politiek geïnformeerd,
professionals in het landelijk netwerk versterkt en ongewenst zwangere vrouwen ondersteund bij
het maken van een keuze. Hieronder is beschreven wat we in 2017 gedaan hebben en welke
resultaten we hebben behaald binnen het programma ongewenste zwangerschap.

1.2. Doel 2017

Fiom is de toegangspoort tot informatie en hulp bij ongewenste zwangerschap. Vrouwen die
ongewenst zwanger zijn, kunnen komen tot een weloverwogen keuze en krijgen ondersteuning bij
afstand ter adoptie en het verwerken van een abortus.

1.3. Resultaten 2017

Ongewenste zwangerschap en onlinemodule ‘Zwanger, wat nu?’
In 2017 hebben wij kennis en informatie over ongewenste zwangerschap en de keuzemogelijkheden
gedeeld via fiom.nl. Bijna 14.000 bezoekers hebben de pagina’s over ongewenste zwangerschap
bezocht. Dit is lager dan het beoogde aantal bezoekers omdat de voorziene stijging van het aantal
bezoekers (in lijn met de stijging in 2015-2016) niet heeft doorgezet in 2017.

We hebben de informatie over ongewenste zwangerschap en de keuzemogelijkheden toegankelijk
gemaakt voor niet-Nederlands sprekende vrouwen door de brochure ‘Zwanger, wat nu?’ in het
Engels te vertalen1.Ongewenst zwangere vrouwen kunnen deze brochure zelf online downloaden of
deze kan via een hulpverlener aan hen verstrekt worden.

Ook de onlinemodule is aangepast om een bredere doelgroep te bedienen. Om in te spelen op de
behoefte van mannen die te maken krijgen met (het verwekken van) een ongewenste zwangerschap,
is de module ‘Zwanger, wat nu?’ aangevuld met een onderdeel voor mannen. Gebruikers van de
module geven aan tevreden te zijn met ons online hulpaanbod (gemiddeld rapportcijfer van 7.9).
Het aantal gebruikers van de module in 2017 is naar verwachting. We zien alleen een afname in het
aantal vrouwen dat na het doorlopen van de module alsnog een gesprek met een maatschappelijk
werker aanvraagt. Een verklaring hiervoor is dat de module ‘Zwanger, wat nu?’ na de gemaakte
aanpassingen (nog) beter aansluit bij de behoeften van ongewenst zwangere vrouwen en zij dus
voldoende hebben aan de onlinebegeleiding.

Als expert op het gebied van ongewenste zwangerschap hebben we ook richting Den Haag acties
ondernomen. Zo hebben we op 9 mei samen met veldpartners de blije doos aangeboden aan
Kamerleden. Daarnaast hebben we input geleverd op Kamervragen die er waren over het thema

1 httrjs://flom. nh/sites/default/fi Ies/Ieaflet-fiom-im-pregnant.-what-should-i-do-def.pdf

7



Doc. 104

ongewenste zwangerschap en keuzehulp. In samenwerking met partners uit het veld van seksuele
gezondheid hebben we het ministerie van VWS van input voorzien over hoe de extra beschikbare
financiële middelen op het gebied van preventie van ongewenste (tiener)zwangerschap besteed
kunnen worden. Tevens zijn er hierover gesprekken gevoerd met verschillende Kamerleden.

In 2017 is te zien dat er minder uren besteed zijn aan ongewenste zwangerschap en de module
‘Zwanger, wat nu?’ dan er gepland waren. Een verklaring hiervoor is dat er minder
onlinebegeleidingstrajecten met een hulpverlener zijn afgenomen dan voorzien. Tevens waren er
meer uren begroot voor het verder uitwerken van de strategie op het thema ongewenste
zwangerschap dan in de praktijk nodig waren.

Ongewenste zwangerschap: in cijfers
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Abortus en onlinemodule Abortusverwerking
Abortus blijft een veelbesproken onderwerp, zo ook in 2017. Informatie over abortus is veelvuldig
opgezocht op fiom.nI. Fiom heeft in 2017 aandacht gevraagd voor het doorbreken van het taboe dat
rust op abortus. Mensen die een abortus hebben meegemaakt, durven hier niet makkelijk over te
praten. In de campagne ‘Praat over abortus’ stonden de verhalen van twee vrouwen met een
abortuservaring centraal. De filmpjes van hun verhalen zijn niet alleen door veel mensen bekeken, zij
werden ook lang bekeken. De campagne bracht reacties teweeg en opende het gesprek om meer te
praten over abortus en vrouwen niet te veroordelen2. -

Er hebben zich 273 vrouwen aangemeld bij de onlinemodule Abortusverwerking. Dit is fors meer dan
was geschat (150). Dit geeft aan dat nazorg bij een abortus van belang is en dat de onlinemodule in
een behoefte van vrouwen voorziet. De onlinedienstverlening wordt door gebruikers als ruim
voldoende tot goed beoordeeld (gemiddeld rapportcijfers van 7.4.).

Uit de landelijke abortusregistratie blijkt dat het bij 1 op de 3 vrouwen die een abortus ondergaat,
het een herhaalde abortus betreft. Fiom heeft in 2017 een kwalitatief onderzoek uitgevoerd onder
de gebruikers van de module Abortusverwerking die ervaring hebben met meerdere abortussen. Het
doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in wat maakt dat deze vrouwen meerdere abortussen
meemaken en hoe begeleiding en secundaire preventie verbeterd kunnen worden.

2 https://fiom . nl/producten-en-diensten/ca mpagnes/praat-over-abortus
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Het onderzoek wordt in het eerste kwartaal van 2018 afgerond en gepubliceerd. Deze uitloop in 2018
is ontstaan doordat het werven van kandidaten voor het onderzoek langer duurde dan verwacht en
het verwerken van de rijke kwalitatieve data tevens de nodige tijd vroeg.

In 2017 is met het wetsvoorstel van oud-minister Schippers de discussie geopend over het wel of niet
beschikbaar stellen van de abortuspil bij de huisarts. Wij hebben input opgehaald in het veld en
minister Schippers geadviseerd over dit wetsvoorstel. Tevens hebben we informatie aangeleverd
voor het beantwoorden van Kamervragen over het onderwerp abortus en de abortuspil.

Ondanks dat er meer aanmeldingen zijn geweest voor abortusverwerking, zijn er in 2017 op het
thema abortus minder uren besteed dan er waren begroot. Gepland was om de module inhoudelijk
verder door te ontwikkelen maar gekeken naar de tevredenheid en doorstroom van de module,
bleek hier minder tijd voor nodig dan gedacht. Het minder aantal besteedde uren kan daarnaast
verklaard worden door het niet opstarten van de werkgroep abortus en het uitlopen van het
kwalitatieve onderzoek naar herhaalde abortus in 2018.

Abortusverwerking: in cijfers
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(Voornemen tot) Afstand ter Adoptie
De kwaliteit van begeleiding aan vrouwen die het voornemen hebben om hun kind af te staan ter
adoptie wordt gewaarborgd in het protocol Afstand ter Adoptie (ATA). Fiom heeft in 2017 de
werkwijze bij bevallen onder geheimhouding aangescherpt. Er is daarnaast een versie van het
protocol (door)ontwikkeld, speciaal voor ziekenhuizen, zodat ook de begeleiding vanuit het
ziekenhuis bij een afstand-ter-adoptietraject op juiste wijze verloopt. In samenwerking met de Raad
voor de Kinderbescherming en de overige protocolpartners wordt het protocol geëvalueerd. Fiom
heeft hieraan een actieve bijdrage geleverd, welke in 2018 doorloopt.

Accurate kennis en informatie over afstand ter adoptie is actief verspreid. Deze informatie is
toegankelijk gemaakt voor niet-Nederlands sprekende vrouwen met het vertalen van de brochure in
het Engels . Tevens is informatie over de mogelijkheid voor bevallen onder geheimhouding onder de
aandacht gebracht.

In 2017 heeft Fiom 73 vrouwen begeleid met het voornemen tot afstand ter adoptie. Hiervan ging
het in 49 gevallen om een traject dat in 2017 is opgestart. Naast begeleiding van cliënten heeft er

https://fiom.nl/sites/default/files/folder-fiom-giving-up-a-child-for-adoption-mrt2Ol8.pdf
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ook consultatie plaatsgevonden aan betrokken professionals, specifiek over zaken waar
geheimhouding belangrijk was. Speciaal voor afstandsmoeders uit het verleden is een pool opgericht
die mogelijkheden biedt voor lotgenotencontact en het uitwisselen van ervaringen.

Voor het thema Afstand ter Adoptie was er een zeer klein verschil tussen het aantal begrootte uren
en het aantal daadwerkelijk besteedde uren.

Afstand ter adoptLe: ta cijfers
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Landelijk netwerk

Het landelijk netwerk keuzehulp heeft in 2017 verder vorm gekregen. De Sense-verpleegkundigen
van de centra seksuele gezondheid GGD in Gelderland, Overijssel en Brabant/Zeeland (3 trainingen)
zijn getraind in het voeren van keuzehulpgesprekken. Zij hebben de training met gemiddeld een 8,1
beoordeeld. Daarmee zijn S van de 7 regio’s getraind.
Er ziln overeenkomsten gesloten met de getrainde GGD-regio’s over samenwerking en het
functioneren als netwerk. Hierin zijn afspraken opgenomen over aanmelding, kwaliteit en registratie.
De kwaliteit wordt onderhouden door middel van intervisie, consultatie en coaching welke in 2017
hebben plaatsgevonden bij Sense Noord (Groningen/Friesland! Drenthe), Limburg, Brabant/Zeeland
en Zuid-Holland.

Tijdens deze periode van overdracht van keuzehulp heeft Fiom zelf ook nog face-to-face
keuzehulpgesprekken gevoerd. In totaal hebben zich bij Fiom 138 ongewenst zwangere vrouwen
aangemeld voor besluitvorming. Dit is iets lager dan de verwachtte 150 vrouwen. Dit kan verklaard
worden door de activering van het landelijk netwerk waarbij we meer vrouwen hebben kunnen
doorverwijzen naar de GGD in de regio.

In 2017 is er minder tijd besteed aan het onderdeel Landelijke dekkend netwerk dan was begroot. Dit
is te verklaren doordat de training van de laatste GGD-regio naar 2018 is verschoven. Daarnaast
bleek in de praktijk dat niet alle GGD-regio’s ook daadwerkelijk intervisie en coaching hebben
afgenomen.

Kennisdossiers Ongewenste Zwangerschap
Alle kennis over ongewenste zwangerschap, abortus, afstand ter adoptie en jong ouderschap is ook
in 2017 gebundeld en geborgen in de onlinekennisdossiers van Fiom5.We hebben de informatie
onderhouden en aangevuld zodat gedegen kennis en informatie beschikbaar is voor iedereen die hier
meer over wil weten.

Zie ‘Ongewenste zwangerschap: in cijfers’ op pagina 3
De cijfers van de kenniscollecties zijn in de overzichten per thema terug te vinden.
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In 2017 zagen we dat er veel interesse was voor kennis over abortus en afstand ter adoptie. Deze
pagina’s zijn zeer goed bekeken, het aantal paginaweergaven is hoger dan verwacht. Dit is te
verklaren doordat er in 2017 veel aandacht is geweest voor abortus door het wetsvoorstel over de
abortuspil en de campagne van Fiom ‘Praat over abortus’. De kenniscollectie afstand ter adoptie is in
2017 verrijkt en aangevuld met nieuwe informatie en artikelen, wat een verklaring kan zijn voor het
hoge aantal bezoekers.

De kenniscollecties ongewenste zwangerschap en jong ouderschap zijn minder vaak bezocht dan
verwacht. Een verklaring hiervoor is dat deze thema’s minder in de belangstelling stonden omdat
veel aandacht uitging naar abortus en afstand ter adoptie. Daarnaast kennen deze kennisdossiers
minder aanvulling in 2017 waardoor er minder onlineverkeer naar deze collecties is toegeleid.

Tienermoeders.nl

Op het thema Jong Ouderschap beheert Fiom de website tienermoeders.nl. Dit platform voor
informatie en het uitwisselen van ervaringen is ook in 2017 goed bezocht. De mogelijkheden om
ervaringen uit te wisselen (forum en chat) zijn goed benut en ook zijn er diverse verhalen en blogs
geplaatst. Tienermoeders.nl is een unieke plek voor jonge ouders en voorziet duidelijk in een
behoefte van deze doelgroep.

Tienermoeders.nL: in cijfers
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Gekeken naar alle kenniscollecties op het thema Ongewenste zwangerschap samen, is hieraan
minder tijd besteed dan was begroot. Een groot deel van dit verschil kan verklaard worden doordat
bewust minder aandacht naar het thema Jong ouderschap is uitgegaan. Fiom heeft nog wel veel
kennis in huis om te delen maar de expertise in het begeleiden van jonge ouders ligt bij regionale
partners. De kenniscollectie Jong ouderschap is eind 2016 aangepast waardoor het in 2017 minder
onderhoudstijd vroeg. Waar voorheen veel tijd ging naar het onderhoud en beheer van de website
tienermoeders.nl (valt onder de kenniscollectie Jong ouderschap) bleek dit in 2017 aanzienlijk minder
tijd te kosten. Met minder inspanning konden voor tienermoeders.nl dezelfde resultaten worden
behaald.

Bekijk op http://fiomedia.nl/ongewenste-zwangerschap/ de hoogtepunten uit het programma
ongewenste zwangerschap 2017 in het publieksverslag.
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1.4. Begroting

r Toegangspoort voor ongewenste zwangerschap: een
krachtige focus

aatwullende Taegereken Td Toe*êmk*n
Urenw aarde directe de IndIrecte IêCIabe pøt de IndIrect.

___________________

kosten Inkomsten
PLANNING € 914.308 € 73900 € 137.585 € 1.125,793 € 60.750- ( 63.985. € 1.001.058
WERKELIJK ( 613.830 € 30.155 € 106.540 € 750.525 t 955. € 12.877. ( 136.693
VERSCHIL t 300.478 t 43.745 € 31.045 t 375.268 t 59.795. € 51.108. t 264.364

Getoonde waarde bij pIannirg is excluslel toegekende OVA toeslag.
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2. Afstammingsvragen: klaar voor de groei

2.1. Inleiding

In 2017 heeft Fiom mensen begeleid bij hun zoektocht naar biologische familie. Met behulp van het
ISS-netwerk van Fiom, adoptie- en afstammingsdossiers, de Fiom KID-DNA Databank en nationale en
internationale netwerken. De hulpverleners van Fiom hebben jarenlange ervaring in het begeleiden
van mensen die op zoek zijn naar familieleden en in de begeleiding van personen die zijn gevonden.
Zij ondersteunen betrokkenen in het aangaan van het contact.

We hebben in 2017 kennis opgehaald en gedeeld op de thema’s vondelingen, zoeken naar familie,
draagmoederschap en KID-DNA/donorverwantschap. We hebben het publiek, professionals en
publiek geïnformeerd, geadviseerd en te woord gestaan over adoptie- en donorverwantschap.

Op het gebied van donorverwantschap stond zoeken met behulp van DNA via de Fiom KID-DNA
Databank (donoren en donorkinderen) en bij internationale databanken flink onder de aandacht bij
publiek, politiek en professionals/organisaties. Die aandacht zorgde voor een belangrijke
agendasetting van donorverwantschap in Nederland en heeft veel impact gehad op de uitvoering van
onze werkzaamheden.

2.2. Doel 2017

Fiom wil zich ontwikkelen tot één toegangspoort voor afstammingsvraagstukken oftewel: een
centrum voor verwantschapsvragen. Een ieder die nationaal of internationaal op zoek is naar familie,
alsmede alle partijen van de donordriehoek (donoren, donorkinderen, wensouders, draagmoeders
en ouders van donorkinderen) én professionals kunnen bij Fiom terecht voor het zoeken naar
afstammingsgegevens, informatie (kennis), advies, dienstverlening en counseling.

2.3. Resultaten 2017

Het project Krachtig in zoeken is in 2017 in drie subprojecten uitgevoerd.

Krachtig in zoeken: zoeken naar familie
We begeleiden mensen in hun zoektocht naar biologische familie. We maken o.a. gebruik van het
netwerk van International Social Service (ISS). In 2017 zijn er 308 ISS-zaken behandeld. Daarbij ging
het om 72 nieuwe internationale zoekacties en 59 nieuwe internationaal maatschappelijk werkzaken.
Dit is veel meer dan gepland in 2017 (150). Van de 308 zaken zijn 124 in 2017 gesloten.
Het aantal lopende en nieuwe nationale zoekacties door het landelijk zoekteam (LZT) is in 2017 gelijk
gebleven ten opzichte van voorgaande jaren.
In 2017 hebben we daarnaast 312 vooronderzoeken gedaan waarvoor niet betaald wordt door een
cliënt. Een vooronderzoek is nodig om te bepalen of een zoekactie haalbaar is; niet alle aangemelde
cliënten gaan dus zoeken.
Naast de zoekacties wordt er veelvuldig beroep gedaan op het LZT en de afdeling ISS via e-mail en
telefoon.
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In 2017 hebben we onze visie over zoeken naar familie en nationale en interlandelijke adoptie
gedeeld met het publiek, politiek en relaties. Onder de aandacht was de toezicht op
vergunninghouders, de kwaliteit van de adoptieprocedure, illegale adopties6en geadopteerden die
steeds meer gebruik (willen) maken van internationale DNA-databanken bij hun zoektocht7.

Zoeken naar (inter)nationaLe FamiLie: in cijFers
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Krachtig in zoeken: KID-DNA
2017 was hét jaar waarin donorverwantschap landelijk bij zowel politiek, publiek, media, betrokken
instanties en donorkinderen onder de aandacht kwam.

In plaats van de geplande 200 inschrijvingen in 2017 hebben we dan ook te maken gehad met een
totaal van 381 inschrijvingen in de Fiom KID-DNA Databank. Om dat kwalitatief goed te blijven doen,
heeft dit een grote druk gelegd op de capaciteit van Fiom en op het stellen van prioriteit om deze
inschrijvingen te kunnen verwerken. Onze werkwijze en procedures werden daarom in 2017 opnieuw
onder de loep genomen.
De capaciteit van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) kwam onder druk te staan. Zij moesten
meer DNA-profielen opstellen en opnemen, zorgdragen voor meer runs (om te matchen) en
beschikbaar zijn voor informatie en uitleg over de DNA-techniek.

De piek van het aantal inschrijvingen begon in het voorjaar8.In mei 2017 hebben we
51 inschrijvingen moeten verwerken, opgevolgd door 89 in juni, 48 in juli en 41 in augustus. In
september werd het weer wat rustiger met 29 inschrijvingen.

De aandacht voor de DNA Databank startte in mei door de rechtszaak tegen oud-fertiliteitsarts
Jan Karbaat, waarbij de rechter uiteindelijk besloten heeft om het DNA-materiaal van Karbaat onder
voorwaarden beschikbaar te stellen9.Een wettig kind van dokter Karbaat stelde in deze tijd zijn DNA

6 https://fiom.nl/over-fiom/nieuws/sri-lanka-erkent-bestaan-babvfarms-adoptie, httns://fiom.nl/over-fiom/nieuws/zembla
besteedt-aandacht-misstanden-adoptiewereld, https://fiom.nI/over-fiom/nieuws/rechtszaak-illegale-adoptie-Iaat-belang
recht-identiteit-zien

8 https://fjom.nl/over-fjom/njeuws/explosjeve-groej-aanmeldingen-fiom-kid-dna-databank
° https://fiom.nI/over-fiom/nieuws/donorkinderen-vandaag-stap-dichter-informatie-over-afkomst
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beschikbaar om donorkinderen onderling te matchen, in het geval Karbaat zou komen te overlijden.
Na het overlijden van Karbaat is het DNA van het wettige kind in de Fiom KID-DNA Databank
gematcht met 19 halbroers- en zussen’°.
Het archief van Karbaat van het Medisch Centrum Bijdorp is in te zien door donorkinderen, ouders en
donoren, bij het Radboud UMC in Nijmegen”. Tegelijkertijd maakte oud-minister Schippers bekend
dat donoren van Bijdorp zich gratis kunnen inschrijven bij de Fiom KID-DNA Databank en dat al
ingeschreven donoren het inschrijfbedrag met terugwerkende kracht retour ontvangen.
Donorkinderen die na 2004 bij Bijdorp zijn verwerkt, krijgen een tegemoetkoming van 50 euro bij
hun inschrijving.

Er was in 2017 een duidelijke opkomst van de mondige volwassen donorkinderen, die hun recht op
afstamming opeisten. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van Donor Detectives: donorkinderen
die actief hun ervaringen en standpunten delen in de media. Zij gingen zowel met politiek als met
betrokken instanties en Fiom in gesprek. Samen met Stichting Donorkind zorgden zij ervoor dat het
onderwerp nationaal op de agenda kwam.

In de zomer van 2017 stelde oud-minister Schippers, nadat ze met Donor Detectives, Stichting
Donorkind, Defence for Children, Fiom en de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting
(SDKB) om de tafel heeft gezeten, een actieplan op waarbij het recht op afstamming centraal staat.
Oud-minister Schippers erkende het belang dat er een grotere inspanning moet worden geleverd om
donorkinderen in staat te stellen kennis te verkrijgen omtrent hun donor en zo mogelijk ook in
contact te brengen met eventuele halfbroers en -zussen. Een van de concrete acties die daaruit
voortvloeide, is dat (alle) donoren die v56r 2004 doneerden zich voortaan gratis kunnen inschrijven
in de Fiom KID-DNA Databank’2.Dit resulteerde in een toename van het aantal ingeschreven
donoren.

In 2017 gingen steeds meer donorkinderen zich inschrijven in Amerikaanse databanken, zoals Family
Tree DNA (FTDNA) en MyHeritage” waar in 2017 ook veel matches werden gemaakt. Deze
internationale databanken maken matches tussen donorkinderen onderling (en matches met andere
verwanten), die in 2017 in de Fiom KID-DNA Databank niet werden gemaakt. Donorkinderen en
betrokken stichtingen zoals Donor Detectives hebben deze misstanden met Fiom gedeeld.
Fiom heeft haar verwachtingen moeten bijstellen, omdat de techniek die gebruikt wordt in de Fiom
KID-DNA Databank primair bedoeld is voor het aantonen van een ouder-kindverwantschap. De Fiom
KID-DNA Databank is in eerste instantie bedoeld voor een match tussen de donor en zijn
donorkind(eren) en in een aantal gevallen komt er (secundair) een verwantschap tussen
donorkinderen onderling naar voren waarbij voor het vaststellen van een definitieve verwantschap
het DNA van de moeder nodig is (extra kosten).
In december 2017 is als gevolg hiervan, en als onderdeel van het actieplan van oud-minister
Schippers, een rondetafelgesprek door VWS georganiseerd waarbij DNA-experts, donorkinderen,

10 https://fiom.riI/over-fiom/nieuws/match-19-donorkinderen-dna-wettg-Idnd-dokter-karbaat
11 https://fiom. nI/over-fiom/nieuws/donoren-donorknderen-en-ouders-inzage-dossiers-bijdorp
12

13 https://www.familvtreeclna.com/, httns://www.myheritage.nI/
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Fiom en andere betrokken instanties aanwezig waren. Doel was om antwoord te krijgen op de vraag:
hoe kunnen we in Nederland organiseren dat donorkinderen (van voor 2004) gematcht worden aan
hun donorvader en/of hun eventuele halbroers of -zussen, zonder hiervoor gebruik te hoeven maken
van internationale databanken? Omdat de internationale databanken gebruikmaken van een
techniek die ervoor zorgt dat matches tussen halfbroers en -zussen beter te maken zijn, is ook deze
optie besproken. De bijeenkomst resulteerde in 5 scenarios die in 2018 verder worden uitgewerkt.

Door het groot aantal inschrijvingen in 2017 zijn er veel nieuwe matches uit de Fiom KID-DNA
Databank gekomen, die we in 2017 hebben begeleid.
57 matches tussen donor en donorkind(eren). 140 donorkinderen zijn gematcht met hun donor en
280 donorkinderen zijn gematcht met andere donorkinderen. Dat heeft geresulteerd in het bij elkaar
brengen van (grote) groepen donorkinderen’4.Zoals de 19 donorkinderen van Karbaat en daarnaast
zijn er nog 3 groepen van 17, 18 en 12 donorkinderen aan elkaar voorgesteld.
Het bij elkaar brengen van een grote groep verwanten vraagt een andere aanpak dan een
ontmoeting tussen 2 of 3 verwanten. Fiom heeft dit zorgvuldig voorbereid en begeleid. De
bijeenkomsten worden als waardevol ervaren, waarbij men op zoek is naar fysieke herkenning en
vooral wil ontmoeten.

De aandacht naar donorverwantschap zorgde er ook voor dat we in 2017 meer vragen van ouders
van donorkinderen kregen, die we te woord hebben gestaan en informatie hebben aangereikt.

In 2017 is op basis van deze groei verder gewerkt aan het interne proces: dit is in kaart gebracht en
verbetermogelijkheden zijn verwerkt en grotendeels geïmplementeerd, zowel in techniek als in een
aangepaste methodiekbeschrijving.

Daarnaast zijn er in het kader van de nieuwe privacywetgeving, technische en inhoudelijke
aanpassingen gedaan aan o.a. de online-inschrijfformulieren van de Fiom KID-DNA Databank.

Het grote aantal nieuwe inschrijvingen, het aantal matches en de nieuwe groepsmatches zorgden
voor een capaciteitsprobleem bij Fiom, waarbij de begrote werkzaamheden van Fiom in de knel
kwamen. Dit heeft geresulteerd in een extra subsidietoekenning van VWS in het vierde kwartaal.
Fiom heeft dit gebruikt om orde op zaken te stellen: om nieuwe inschrijvingen en matches te
verwerken en te begeleiden, om extra aandacht aan de netwerkrelaties te geven en aan de
stichtingen, voor communicatie naar klanten en naar politiek en publiek, om misstanden en klachten
op te lossen, om kennis te verwerven op het gebied van internationale databanken en om de
procedures i.s.m. met CWZ aan te scherpen.

Het project heeft door al deze ontwikkelingen meer tijd gekost dan begroot. Deze werkzaamheden
hadden logischerwijs prioriteit en hebben een grote impact gehad op de totale begroting.

14 https://fiom.nI/over-fiom/nieuws/steeds-vaker-voorkomend-fenomeen-groepsmatches
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Dat heeft ervoor gezorgd dat we minder tijd hebben kunnen besteden aan andere projecten binnen
afstammingsvragen, zoals de kenniscollecties, het centrum voor afstammingsvragen en ook de Fiom
academie op het gebied van afstammingsvragen.

KID-DNA Databank: in cijfers
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Een infographic van de Fiom KID-DNA Databank is in de bijlage toegevoegd.

Krachtig in zoeken registers
Afstands- en adoptiedossiers dienen als informatiebron bij (inter)nationale zoekacties. Onze
activiteiten binnen dit project zijn gericht op het onderhouden, ontwikkelen en raadplegen van
registers en dossiers. Op verzoek van het ministerie van Justitie begeleiden we de inzage in
adoptiedossiers door de betrokken geadopteerden.
De dossiers zijn centraal opgeslagen en Fiom is gemachtigd ze op te vragen.
In 2017 hebben we ons hard gemaakt voor de lobby van geadopteerden om te komen tot kosteloze
inzage in hun dossier’5.

Afstands- en adoptLedossiers & registers: in cijfers
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Centrum voor verwantschapsvragen
In 2017 hebben we kennis en informatie gedeeld en advies gegeven over het realiseren van een
kinderwens in relatie tot afstammingsvraagstukken.

15 https://fiom.nI/over-fiom/nieuws/interlandeHjk-geadopteerden-nemen-heft-eigen-hand
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Zo biedt Fiom o.a. counseling aan draagmoeders en wensouders die te maken hebben met
Hoogtechnologisch draagmoederschap (HTDM) en Laagtechnologisch draagmoederschap (LTDM).
Men komt binnen op eigen initiatief of via verwijzing door de Raad voor de Kinderbescherming,
gemeenten of hulpverleners.
In 2017 zijn 36 vragen beantwoord over draagmoederschap (van heteroparen, homoparen,
alleenstaande wensouders, professionals en aspirant-draagmoeders), waarbij het 12 keer is gekomen
tot een (betaald) face-to-faceconsult (met 25 cliënten).

Om ouders van donorkinderen te ondersteunen bij vragen als ‘wanneer is het goede moment om
erover te beginnen?’ gaf Fiom in 2015 het boek ‘Beginnen bij het begin, ouders en kinderen in
gesprek over donorconceptie’ uit. In 2017 verscheen een nieuwe herziene uitgave16.
En om nog meerte ondersteunen bij hun behoefte en vragen, is Fiom in 2017 gestart met het
ontwikkelen van de workshop ‘Vertellen over donorconceptie: hoe informeer je je kind?’.
Er is gebruikgemaakt van de expertise van verschillende stakeholders. De workshop wordt in 2018
geïmplementeerd.

Fiom adviseert in 2017 de werkgroep donorwerving - opgericht vanuit de SIG (Special Interest Group)
Gameetdonatie en Onconventioneel ouderschap van de NVOG - om een landelijke
donorwerfcampagne te organiseren en een centrale website voor (aspirant-)donoren te ontwikkelen.

In samenwerking met Defence for Children hebben we het Nationaal overleg
afstammingsvraagstukken (NOA) georganiseerd; een eenmalig overleg met geadopteerden,
donorkinderen en relevante instanties. Er zijn 5 dromen geformuleerd, o.a.: volledige en gratis
toegang tot afstammingsinformatie, stoppen met interlandelijke adoptie en voldoende beschikbare
en toegankelijke counseling op het gebied van afstammingsvragen en kinderloosheid.

Alle (nieuwe) ontwikkelingen en kennis zijn vertaald in een eerste aangepaste indeling van de pagina
KID-DNA op de Fiom-website, nieuwe teksten over de procedure van de Fiom KID-DNA Databank en
informatie over internationale DNA-databanken17.

Draagmoederschap: in cijfers
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Kenniscollectie afstammingsvragen

16 https://fiom.nI/kenniscoIIectie/kid-dna/ubIicaties-fiom/beginnen-begin
17 https://fiom.nI/afstammingsvragen/kid-dna
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Er zijn diverse nieuwe stukken en artikelen op de kenniscollecties geplaatst en ze zijn op structuur
aangepast en leesbaarder gemaakt. Veel van deze tijd is geschreven op ‘Zichtbaar maatschappelijk
betekenisvol’.

Zo is de pagina ‘alternatieven voor te vondeling leggen’ van de kenniscollectie vondelingen
geüpdatet’8.Er is contact geweest met diverse media rondom de misstanden betreffende adoptie en
hiervoor zijn diverse stukken geschreven die verspreid zijn via de nieuwsberichten van Fiom. De
kenniscollectie KID-DNA is aangevuld met nieuwe cijfers en er is veel aandacht gegaan naar het
schrijven van nieuwsberichten rondom donorverwantschap en andere artikelen die aan uren geboekt
zijn onder het project ‘de Fiom-academie afstammingsvragen’ of onder ‘Wetenschappelijk sterk’.

Op de website en in de kenniscollectie bieden we informatie over draagmoederschap in binnen- en
buitenland. Er staat informatie op de site over de Nederlandse wetgeving en over het belang van
openheid over afstamming. Omdat draagmoederschap in 2017 een veel besproken thema was, heeft
de kenniscollectie draagmoederschap opnieuw veel meer paginaweergaven gehad (7.873) dan
gepland (4.700)’.

De cijfers van de kenniscollecties zoeken naar familie, vondelingen en KID-DNA vind je terug onder de
resultaten van de projecten zoeken naar familie en KID-DNA.

Extra subsidie VWS-SDKB

In 2017 hebben we 125 verzoeken behandeld van SDKB voor het begeleiden van een match. We
hebben vervolgens 9 donoren en 40 donorkinderen begeleid bij hun match. Deze administratieve
matches worden bij het SDKB gemaakt en Fiom zorgt voor de begeleiding. Deze begeleiding kost in
de praktijk - en in relatie met de ontwikkelingen in 2017 - meer tijd dan gepland.

Er zijn 7 donoren gefilmd voor het nalaten van een videoboodschap. Want de meeste donorkinderen
willen graag een ontmoeting met hun donor om kennis met hem te maken. Maar sommige donoren
zijn al op leeftijd, of verkeren in slechte gezondheid. Ook kunnen hun (persoonlijke) omstandigheden
dermate veranderd zijn waardoor een dergelijke ontmoeting niet (meer) tot de mogelijkheden
behoort. Daarom startte Fiom in 2016 al met het maken van videoportretten van deze donoren20.
Op de video-opname beantwoordt de donor een aantal vragen en vertelt hij iets over zichzelf.

Bekijk op http://fiomedia.nl/afstammingsvraen/ de hoogtepunten uit het programma
afstammingsvragen 2017 in het pub!ieksverslag.

18 https://fiom.nI/kenniscollectie/vondelingen
‘ https://fiom.nl/kenniscollectie/draagmoederschap
20 https://fiom.nh/afstammingsvraRen/kid-dna/jouw-verhaal/ik-ben-benieuwd-ze-mij-Iijken
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2.4. Begroting

Toegangspoort voor afstammingsvragen: een breder aanbod

aanvullende! 1oegetce4 Ubdc1e Tkfl
TotaleUrenwaarde directe 1 de tndirecte Totale kost.an prcca de indirecte

kosten L kosten mko4r4te :jfloçnsten waarde

PLANNING € 1.019.515 “t 57.850 “t 153.416 ‘t 1.230.781 “t 78.250. “t 71.34S “t 1.081.183
WERKELIJK t 1.416.031 t 77.893 t 245.775 € 1.739.700 t 56.843 t 29.706 t 1.653.151
VERSCHIL € 396.516. t 20.043 t 92.359 t 508.919- € 21.407. t 41.642. € 571.968-

Getoorde waarde bij planning is exclusief toegekende OVA toeslag.

Aanvraag Subsidie t.b.v. SDKB - 2017 uren urenwaarde reiskosten aanv. Kosten Totaal Totaal
I’r’ 1.023 ( 46.008 t 1.320 t 2.500 t 49128 t 49.828

F 219 1 C 9.471 j t (
- t 9,518 t 9.518

T mos t 36.537 t 1.273 t 2.500 t 40.310 t 40.310

Aanvullende subsidie KID-DNA uren urenwaarde opbouwkostea jundsche kosten Totaal Totaal
4,160 € 176.300 t 21.800 t 11.200 t 209.300 t 209.300

2.233 t 95.451 t 11.230 t 11.193 1 t 123.874 t 123.874

IVnd, 1.921 t 80.849 1 t 4.570 T t 8 t 85.426 Ii 85.426
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3. Partner voor professionals

3.1 Doel 2017

(Door)ontwikkeling, implementatie en evaluatie van het basisaanbod deskundigheidsbevordering
aan professionals die huipverlenen aan ongewenst zwangeren (en hun omgeving) alsook aan
iedereen met behoefte aan ondersteuning in het kader van afstammingsvragen.

3.2. Resultaten 2017

Fiom-academie algemeen

Als kennisorganisatie is het passend om een kapstok te hebben waaraan de expertiseoverdracht naar
professionals kan worden opgehangen. In 2017 hebben we onderzocht of er behoefte is aan een
‘Fiom-academie’. We hebben hiervoor gesprekken gevoerd met collega-organisaties die een
academie hebben en we hebben onze professionele doelgroep bevraagd. Dit onderzoek maakte
duidelijk dat het vooral belangrijk is dat het aanbod voor professionals aansluit bij hun behoeften en
dat dit makkelijk vindbaar moet zijn. Dit hoeft niet zozeer vorm te krijgen in een academie of apart
platform.

De opbrengsten van dit onderzoek hebben we (nog) niet kunnen vertalen naar de ontwikkeling van
een concept voor de ‘Fiom-academie’. We hebben ons in 2017 meer gericht op de inhoudelijke
doorontwikkeling en de implementatie van ons aanbod.

Op het gebied van ontwikkeling hebben we al onze specialisten Beleid getraind in
productontwikkeling volgens de intervention mapping methode. Het werkblad voor interventie
beschrijvingen van het loket gezond leven is gebruikt voor het ontwikkelen van de handleiding
productontwikkeling van Fiom.

Met alle wijzigingen in het (zorg)veld door de decentralisatie van de afgelopen jaren, was er een
behoefte om inzicht te krijgen in belangrijke partnerorganisaties in Nederland die actief zijn op onze
thema’s. Voor onze professionele doelgroepen hebben we een online sociale kaart ongewenste
zwangerschap en afstamming ontwikkeld. Hier kan per regio en op thema gezocht worden naar een
(partner)organisatie in de buurt21.

Fiom-academie voor professionals die ondersteuning bieden op het gebied van ongewenste
zwangerschap

In 2017 heeft Fiom haar positie als partner voor professionals op het gebied van ongewenste
zwangerschap verder versterkt. We hebben ons hierbij gericht op het versterken van het netwerk en
op het ontwikkelen en implementeren van een basisaanbod deskundigheidsbevordering op het
thema ongewenste zwangerschap.

21 https://fiom.nI/I2roducten-en-diensten/sociale-kaart
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In het voorjaar hebben we een expertmeeting georganiseerd voor de belangrijke partners in het veld
op het gebied van (preventie van) ongewenste zwangerschap en abortus. Tijdens de bijeenkomst
hebben alle veldpartners de koppen bij elkaar gestoken over hoe goede (preventieve) seksuele
gezondheidszorg er in de toekomst uit zou moeten zien. Dit heeft een notitie opgeleverd welke is
aangeboden aan het ministerie van vws 22

Om het werkveld te verbinden en onze rol als spin in dit web te versterken, hebben we op diverse
netwerkbijeenkomsten, congressen en symposia kennis gedeeld en de samenwerking opgezocht met
partners in het (zorg)veld.

• Workshop tienerzwangerschap op congres Kwetsbaar ouderschap.
• Workshop keuzehulp op huisartsencongres.

• Presentatie Afstand ter adoptie op landelijk gynaecologiecongres.
• Lezing over abortus verzorgd op congres Nederlandse Huisartsen Genootschap.
• Bijwonen symposium Beschermde wieg.
• Organiseren expertmeeting Ongewenste Zwangerschap voor veldpartners.
• Bijdrage aan werkconferentie Seks onder je 25e

• Bijdrage aan taskforce van JOOZ voor begeleiding aan jonge moeders.

We hebben daarnaast doorlopend contact onderhouden met onze samenwerkingspartners binnen
het brede thema van ongewenste zwangerschap.
Dit zijn Nederlands Genootschap van Abortusartsen (NGvA), Nederlands Huisartsen Genootschap
(NHG), Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG), Rutgers (en Soa Aids
Nederland), GGD Ghor, Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV),
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de protocolpartners voor afstand ter
adoptie: Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdzorg en Siriz.
Op het gebied van Jong Ouderschap hebben we contact met JSO en Siriz.
Naast het versterken van het netwerk hebben we ook professionals die werken met ongewenst
zwangere vrouwen deskundig gemaakt in hoe zij ongewenst zwangere vrouwen het beste kunnen
begeleiden.

In samenwerking met Movisie is een workshop met e-learning voor (abortus)verpleegkundigen en
verloskundigen ontwikkeld. Er lopen korte lijnen met het NGvA voor de afname van deze training.
Door alle ontwikkelingen op het gebied van abortuszorg en het sluiten van de Casa Klinieken
afgelopen jaar, is het nog niet tot afname van de training gekomen in 2017.

In 2017 hebben we een impuls gegeven aan deskundigheidsbevordering rondom afstand ter adoptie.
Er is contact gelegd met alle gynaecologie-opleidingen in Nederland om een les hierover op te nemen
in het curriculum. Bij meerdere opleidingen is er in 2017 al een gastles ingezet:
• 5 incompanytrainingen aan kraamzorg Vunio/Naviva.
• 1 training tienerouders, gemiddeld cijfer voor training is 7,2.
• 10 gastlessen Afstand ter adoptie:

22 https://fiom.nh/over-fiom/nieuws/krachten-gebundeIdexertmeeting
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o 4x gastles RIVM.

o voorlichting Beschermde Wieg.
o voorlichting politie.

o les gynaecologen in opleiding, Radboud Universitair Medisch Centrum (Nijmegen).
o les gynaecologen in opleiding, Erasmus Medisch Centrum (Rotterdam).
o gastles obstetrie en gynaecologie Radboud Universitair Medisch Centrum (Nijmegen).
o presentatie gynaecologiecongres.

Naast kennisoverdracht in de vorm van trainingen en workshop, hebben we onze kennis ook
overgedragen aan professionals door middel van publicaties in vaktijdschriften. Een hoogtepunt was
de speciale Fiom-uitgave van het tijdschrift Jeugdbeleid in januari 201723.

Fiom-academie voor professionals die ondersteuning bieden op het gebied van afstammingsvragen
We hebben in 2017 actief en veelvuldig onze expertise rondom afstammingsvragen gedeeld met
diverse professionals, in netwerken en tijdens verschillende congressen. We zien dat onze kennis op
het gebied van afstammingsvragen van meerwaarde is voor al onze relaties en dat we hierin een
belangrijke neutrale en onafhankelijke rol hebben, die zorgt voor verbinding, openheid en initiatie.
• Deelname aan het congres ‘Kind en ouders in de 2lste eeuw’, georganiseerd door het ministerie

van Justitie en Veiligheid, over de aanbevelingen van de Staatscommissie Herijking ouderschap.
• Presentatie over ontmoetingen tussen donor en donorkind op het congres ‘The meaning of genes

in the context of donor offspring’ van de Universiteit Antwerpen24.
• Deelname aan het Symposium Reproductive Tourism in Europe and the Legal Challenges of Moral

Pluralism van de Universiteit van Amsterdam over wensoudertoerisme en de internationale
vruchtbaarheidsmarkten.

• Aanwezigheid bij première van de documentaire ‘Vader onbekend’ en na afloop beantwoording
van vragen van het publiek over donorverwantschap.

• Deelname en bijdrage aan de ISS-werkgroep ‘Roots en Reunion’, waar - om bij te dragen aan
onafhankelijke en neutrale informatie - een checklist in ontwikkeling is voor personen die
overwegen van internationale DNA-databanken gebruik te maken. En waar ook gekeken wordt
hoe biologische ouders uit de landen van herkomst van de geadopteerden en anonieme donoren
geholpen kunnen worden zich in deze databanken te laten inschrijven.

We hebben in 2017 artikelen en werkwijzen opgesteld die we in samenwerking met professionals
hebben ontwikkeld en gedeeld:

• Tijdens een internationale bijeenkomst aan de Universiteit van Verona van experts uit diverse
landen rondom het thema ‘Surrogacy and donorconception’ heeft Fiom zich samen met ISS sterk
gemaakt voor een leidraad op basis van het Internationale Verdrag van de Rechten van het Kind.

23 htts://link.springer.com/journaI/12451/11/1/age/1
24 hts://fiom.nI/over-fiom/nieuws/internationaa)-symjosium-meaning-genes-context-donor-offsring
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• Er is een abstract-artikel van Fiom Six years of experience with DNA-linking donor-conceived
offspring and sperm donors’ ingediend voor een oral or poster presentation op de 33e Annual
Meeting van ESHRE in Genève, 2-5 juli 201725.

• In 2017 hebben we een conceptrichtlijn voor de politie ‘Aandachtspunten voor politie bij
vondeling’ gemaakt en een voorlichting gegeven aan de politie. De politie zal verder input geven
om de richtlijn compleet te maken.

• Er is een artikel over zoeken naar biologische familie gepubliceerd in het Adoptiemagazine en in
het Meiling Magazine. Het artikel gaat over het belang van een zoekactie voor geadopteerden26.

Op 27 november hebben we ook een eigen eerste seminar van de drieluik Wie is de donor?!’27
georganiseerd. Het thema van de eerste bijeenkomst was ‘Spermadonatie, een veld in beweging’.
De verbinding en het bij elkaar brengen van verschillende ervaringsdeskundigen en professionals
tijdens het seminar werd als zeer waardevol aangegeven. Het merendeel van de deelnemers geeft
aan beter zicht te hebben gekregen op de gevolgen van donorconceptie voor donoren en actuele
kennis te hebben verkregen over de positie van donoren.
Ook is er beter zicht op de ondersteuningsbehoefte van donoren na het seminar.
Meer dan de helft van de aanwezigen heeft nieuwe contacten gelegd, en driekwart van de
deelnemers vond de ruimte voor uitwisseling met ander professionals erg zinvol.
In 2018 worden nog 2 seminars georganiseerd.

Wie is de donor: in cijfers

70 7,9 3
deenoçne,s (prokssKxh3s we,kzaarn 1fl fllVflISCtW Is de gemiddelde beo,xdeflnq an de bezc,eke,- arCTO%lItOIHS Veler ,II(411IE,W na,, liet siosna, SKl,

tector. lnulpve,termlq. eo,arehnq Reqererptr-rn. NV( 5,)
oVistwt’tnte{)lrwjcn, WVSSIS, tø ,,,xlenoek er,

bddngenneernwsqen en pemtoldijk bet,nkker,e,e VLI
donor,,, dolx,,k,nrte,err er, oo,k,s ve,,

dono(keldeeerd

3.3. Begroting

Partner voor professionals

1‘‘IToeI.f&* Togiedrt j Toegereken
TotaleVrenwaarde drede j de rdtecte1TØHlWtan ‘°‘ de indfr

_________________

1

______

waarde

PLANNING t 456.006 t 31.800 € 68.620 € 556.426 € 60.000- € 31.912- t 464.514
WERKELIJK € 284.601 € 15.678 € 49.397 t 349.676 € 20.210- € 5.970. t 323.495
VERSCHIL t 171.405 t 16.122 € 19.223 t 206.750 t 39.790- € 25.942. t 141.019

Getootide waarde bij planning is exclusief toegekende OVA toeslag.

25 https://fiom.nl/sites/default/files/6-jaar-kid-dna-databank-052017.pdf
26 htts://fiom.nl/sites/default/files/zoeken naar familie fiom onderzoek 230317. pdf
27

beweging
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4. Wetenschappelijk sterk

4.1. Inleiding

Fiom heeft als kennisorganisatie door haar sterke verbinding met de praktijk een unieke positie. We
halen kennis op uit zowel onderzoek als praktijk en vertalen dit naar kennis voor beleid en praktijk. In
2017 hebben we ons gericht op het versterken van onze positie als wetenschappelijke partner in het
veld van ongewenste zwangerschap en afstammingsvragen. De focus lag op het verstevigen van de
interne onderzoeksinfrastructuur en het ontwikkelen en onderhouden van duurzame relaties met
wetenschappelijke partners in het veld.

4.2. Doel 2017

Verstevigen van allianties met wetenschappelijke instellingen en optimaliseren van het verzamelen,
beheren en analyseren van kennis (onderzoek en registratiegegevens).

4.3. Resultaten 2017

Voor het verstevigen van de interne infrastructuur is er gewerkt aan een Fiom-breed
onderzoeksprogramma. De faciliteiten zijn onderhouden en versterkt door het verlengen en verrijken
van computerprogramma’s voor het analyseren van zowel kwantitatieve als kwalitatieve data.
We hebben de onderzoekskracht van Fiom versterkt door een nieuwe collega aan te trekken met
expertise op het gebied van onderzoek.
In lijn met de voorbereiding op de nieuwe wetgeving omtrent privacy, is onze dataverzameling voor
onderzoek onder de loep genomen en aangepast. Daarbij zijn de data die wij verzamelen in onze
onlinemodules gestroomlijnd en (deels) geautomatiseerd zodat deze vertaald kunnen worden naar
een analyseerbare dataset.

Het onderhouden van bestaande en het aangaan van nieuwe contacten was in 2017 een belangrijk
speerpunt op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. We hebben relaties verstevigd met o.a.
UvA, HAN, Impact-kenniscentrum en verschillende onderzoekers. Tevens hebben we veelvuldig
contact gehad met diverse studenten. Enerzijds om kennis te delen maar anderzijds ook om nieuwe
kennis te vergaren. Zo hebben we een stagiaire begeleid die onderzoek heeft gedaan naar afstand ter
adoptie in het buitenland en is de mogelijkheid voor het uitvoeren van een afstudeeronderzoek in
het Caribisch gebied onderzocht.

Op het thema afstammingsvragen heeft Fiom als samenwerkingspartner van het Academisch
Medisch Centrum Amsterdam een bijdrage geleverd aan het subsidievoorstel Evaluatie Wet
donorgegevens kunstmatige bevruchting. Het voorstel is niet gehonoreerd maar het heeft wel een
verdere samenwerking rondom onderzoek onder donorkinderen en donoren met het AMC/UvA
opgeleverd.

Tevens hebben we onze positie versterkt door actief onze wetenschappelijke kennis te delen via
diverse publicaties. Voor een speciale editie van het Tijdschrift ieugdbeleid heeft Fiom meerdere
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artikelen geschreven over afstand ter adoptie, tienerzwangerschap, online hulp bij ongewenste
zwangerschap en abortus, zoeken naar familie, vondelingen, donorkinderen en donoranonimiteit.28
Kennis over ongewenste tienerzwangerschap bij meiden met een lichte verstandelijke beperking
hebben we vertaald naar een publicatie in het Tijdschrift Jeugdgezondheidszorg.29

De uitvoer van onze onderzoeken valt onder de inhoudelijke programma’s en zijn in de overige
hoofdstukken beschreven.

Voor het onderdeel wetenschappelijk sterk zijn in 2017 minder uren besteed dan begroot. Dit is te
verklaren doordat een van de onderzoekers in 2017 tijdelijk een andere rol binnen Fiom heeft
aangenomen als reactie op alle ontwikkelingen rondom donorverwantschap. Pas in het najaar is er
personele versterking gekomen op het gebied van onderzoek. We hebben de beoogde doelen
grotendeels weten te beha’en maar er is minder tijd aan opgegaan.

4.4. Begroting

Wetenschappelijk sterk

Iaa1ade Toege reken T*dte rotaeUrenwaarck 1 drecte de indIrecte Totale kosten s*t de Indrect

____________________

kosten kctaA waarde

PLANNING € 66.666 € 13,550 € 10.032 € 90.248 € 12.000 € 4.&65 t 73.583
WERKELIJK € 47.078 € 61 € 8.171 € 55.310 t € 9SB t 54.322
VERSCHIL t 19.588 € 13.489 t 1.861 t 34.938 t 12OOO t 3.678 € 19,260

Getoonde waarde bij planning is exclusief toegekende OVA toeslag.

28 https://link.springer.com/journal/12451/11/1/page/1
29 https://l ink.springer.com/article/10.1007/s12452-016-0091-5
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5. Zichtbaar maatschappelijk betekenisvol

5.1. Inleiding

In 2017 lag de focus op het verbeteren van bereik, vindbaarheid en kwaliteit van de informatie op de
Fiom-websites en de digitale modules. Hiervoor hebben we de input van onze gebruikers alsook de
promotie via SEO, SEA en social media gebruikt. Ook waren we zichtbaar in het publieke debat en in
de media als expert op de thema’s ongewenste zwangerschap en afstammingsvragen. We hebben
proactief bijgedragen aan relevante debatten op verschillende thema’s, zowel in on- als offline
media.

5.2. Doel 2017

Marketing en communicatie:

• Verbeteren van bereik, vindbaarheid en kwaliteit van de informatie op de Fiom-websites en de
digitale modules.

• Zichtbaar zijn in het publieke debat en in de media als expert op de thema’s ongewenste
zwangerschap en afstammingsvragen.

Fiom digitaal:

• Verbeteren van kwaliteit en gebruikersgemak van de informatie op de Fiom-websites en de
digitale modules.

5.3. Resultaten 2017

Marketing en communicatie

Fiom.ril en social media
Het aantal gebruikers en het aantal sessies op de website is gestegen ten opzichte van 2016 (toen
waren het 208.001 sessies).

Fiom is actief op verschillende social media kanalen, waaronder Twitter, Linkedln en Facebook. In
2017 is gewerkt aan het verder uitbouwen van het social media beleid en het aanscherpen hiervan.
Via social media wordt gereageerd op berichten en Fiom gebruikt de Facebook chatfunctie om in
contact te zijn en blijven met haar doelgroepen.
Daarnaast monitoren we via verschillende tools wat er zich online afspeelt op de verschillende
thema’s en reageren we hierop. Dit doen we richting onze cliënten, belangengroepen, maar ook
richting politiek.

We zagen een toename in het aantal volgers; 186 meer volgers op Facebook, 58 meer volgers op
Twitter en 130 meer volgers op Linkedln. Vooral in het vierde kwartaal zagen we relatief veel
doorverwijzingen vanaf social media. We adverteerden op Facebook met de campagne ‘Taboe op
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Abortus30.Dit heeft, door het grote bereik hiervan, relatief veel kliks naar de website opgeleverd.

SEO/SEA

In 2017 hebben we 133.081 sessies via organische zoekresultaten behaald (doel 105.000). De
resultaten van AdWords zijn iets achtergebleven. Dit hangt deels samen met de goede organische
resultaten. Er vinden (en klikken) meer mensen via de normale zoekresultaten, dus zijn de
advertenties ‘minder nodig’. De bezoeken via AdWords zijn dit jaar echter van hogere kwaliteit;
bezoekers blijven langer op de website en bezoeken meer pagina’s.

Het publieksverslag

Het publieksverslag 2016’ van Fiom is verspreid via e-mail en verschillende social media berichten.
Men bezoekt minimaal een aantal pagina’s en blijft gemiddeld meer dan 6 minuten op de website.

Fiom-nieuwsbrieven

In 2017 is het aantal nieuwsbriefabonnees gestegen ten opzichte van 2016; van 2.342 naar 2.591.
Vanaf februari zijn we nieuwsbrieven per thema gaan versturen (ongewenste zwangerschap en
afstammingsvragen) om onze doelgroepen gerichter te voorzien van informatie. Hierdoor zijn er in
2017 in totaal 2 nieuwsbrieven meer verstuurd dan gepland (8 in plaats van 6).

Contact met de pers en Fiom in de media
Fiom heeft verschillende keren de publiciteit opgezocht om het recht op afstammingsgegevens en
het recht op keuzevrijheid bij ongewenste zwangerschap onder de aandacht te brengen. In 2017 zijn
6 persberichten verstuurd: 3 rond het thema ongewenste zwangerschap en 3 rond afstamming. Er
was enorme media-aandacht, en door alle publiciteit rond het thema donorverwantschap zijn de
mediadoelstellingen dit jaar ruimschoots behaald (zie programma afstammingsvragen voor
inhoudelijke resultaten).

Medium Doelstelling 2017 Bereikt in 2017 Jereikt in 2016

___

Radio 8x lOx radio lix radio
Dagblad 30x 32x papieren dagblad 40x papieren dagblad

36x online dagblad 22x online dagblad
Online(sites:rtl.nlofnu.nI) S3xonline 34x Fiom genoemd
Magazine (Libelle, Gidz etc) 9x10xFiorngenoemd
Vakbladen ofvaksites 3x (en een speciale uitgave 17x
(NTvG, Mobiel, Zorg en Tijdschrift ieugdbeleid
Welzijn, NTOG etc.) waarin 7 artikelen van

Fiom-medewerkers

stonden)

30 https://fiom.nl/producten-en-diensten/campagnes/praat-over-abortus
31 https://fiom.nh/2016
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Politiek en publiek debat

We zijn actief op verschillende social media kanalen en monitoren via verschillende tools wat er zich
online afspeelt en we reageren hier proactief op. Ook volgen we belangrijke tv-uitzendingen en
reageren we daarop. Zo hebben we inhoudelijke input geleverd aan de Zembla-uitzendingen over
adoptie, zijn er Nieuwsuur-uitzendingen rondom donorverwantschap geweest en gaven we
informatie voor de vierdelige serie over de baby-industrie.
Onze voelsprieten in de maatschappij en de wisselwerking tussen interne en externe kennis is mede
de reden geweest voor het organiseren van het drieluik seminar: ‘Wie is de donor?’.
De afdeling communicatie heeft minder uren gerealiseerd dan was begroot. Enerzijds komt dit
doordat de manager van de afdeling vanwege ziekte is uitgevallen. En anderzijds doordat uren van
communicatie zijn gebruikt voor en geschreven zijn op inhoudelijke projecten.

Fiom digitaal

Het technisch beheer van de websites van Fiom is uitgevoerd. Zo zijn de kenniscollectiepagina’s en
het online publieksverslag 2016 technisch onderhouden en geïmplementeerd. En ten behoeve van
de doorontwikkeling van de module KID-DNA en de mannen-module van ‘Zwanger, wat nu?’ zijn
userstories opgesteld in samenwerking met externe partners en getest bij implementatie.

Alle onlineformulieren op de websites zijn doorontwikkeld, onderhouden en/of aangepast en de
kwaliteit en privacy van onze websites zijn gewaarborgd.
De SLA en hosting van onze websites zijn gemonitord en bijgehouden en de onlinewerkomgeving van
de Fiom-medeweker is opnieuw ingericht en getest.
Alle inhoudelijke resultaten zijn terug te vinden onder de programma’s.
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