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Directeur PG 	 DGLZ 

1 	Aanleiding voor deze nota 
In de leefstijlstaf van 5 november jl. hebt u, n.a.v. een tweetal bij de 
begrotingsbehandeling ingediende amendementen, gevraagd om een overzicht 
van de activiteiten van respectievelijk Siriz en ke- 1. In deze nota wordt aan dat 
verzoek invulling gegeven en vragen we u tevens in te stemmen met de 
redeneerlijn zoals we die richting de Kamer (in de `amendementenbrief') willen 
gaan volgen. (Deze amendementenbrief wordt waarschijnlijk volgende week aan u 
voorgelegd). 
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3 Samenvatting en conclusies 
• ktterMiaë'r- 	ZO.k:t4 

Directie Maatschappelijke 
Ondersteuning 
Team C 

Kenmerk 
171866-113507-DMO 

• De door VWS gesubsidieerde activiteiten van Siriz bestaan uit kennisoverdracht, 
voorlichting (op scholen, samen zo'n € 270.000) en opvang (€ 229.000 per 
jaar). Siriz heeft daarnaast inkomsten van donateurs en leden van de Vereni-
ging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (€ 11/2  min). 

• Het belangrijkste onderscheid is dus dat Siriz ook opvang biedt en "le< 	niet. 
Dat is ook het argument dat dhr. Van der Staaij tijdens de begrotingsbehan-
deling naar voren bracht in het debat met mevr. Voortman. 

• Dat laat onverlet dat L1 

• ' 

4 	Draagvlak politiek 
De hele discussie is een uitvloeisel van het herfstakkoord/begrotingsakkoord. De 
daarbij aangesloten partijen steunen het amendement om Siriz extra middelen te 
verlenen. Voor rr.,, zijn dergelijke afspraken tussen de vijf partijen niet gemaakt. 
111 
Rlat% 
5 	Draagvlak maatschappelijk 
De financiële impuls voor Siriz wordt in den lande met gemengde gevoelens 
ontvangen: in de beeldvorming wordt Siriz neergezet als een christelijke club die 
sowieso tegen abortus 

Onder collega-opvanginstellingen is er ergernis over steun aan één specifieke 
aanbieder (er zijn immers meer opvanginitiatieven voor tienermoeders). Temeer 
daar eerder dit jaar in een onderzoek van VNG en Federatie Opvang is vastgesteld 
dat tienermoeders niet als specifieke groep kunnen worden aangemerkt waarvoor 
landelijke afspraken nodig zijn. 

6 	Financiële en personele gevolgen 
• Aanvaarding van het amendement over Siriz kan binnen de begroting worden 

opgevangen (dekking binnen de nog niet belegde middelen 
vrouwenopvang/geweld in huiselijke kring, DMO). Dit gaat uiteraard wel ten 
koste van andere beleidsdoelen. 

buiten reikwijdte verzoek 
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7 Juridische haalbaarheid 
Afhankelijk van de precieze bestemming van de extra middelen door Siriz zou het 
mogelijk nog creativiteit vergen om de middelen daadwerkelijk daar te krijgen 
waar Siriz ze wil inzetten. (Interne subsidieregels maken het VWS bijv. onmogelijk 
om rechtstreeks opvang te financieren. Dat kan wel via gemeenten, zoals Siriz nu 
via de gemeente Gouda wordt gefinancierd.) 

8 	Interne afstemming 
Dit is een gezamenlijke nota van DMO en PG. Afgestemd met FEZ. 

9 Gevolgen administratieve lasten 
Geen. 

1 (DM0),19.?,é- yzr‘g (PG) 

Bijlagen: 
- Overzicht activiteiten Siriz en bux-
- Amendement Van der Staaij c.s. 
- Amendement Voortman 
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Bijlage 

I Activiteiten van r^ 	en Siriz op een rij 

1. Activiteiten 
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Kenmerk 
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C. lá"Tiffligig"KW -~9~111~4~51;"~-751 
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2. Activiteiten Siriz 

De activiteiten splitsen we uit in preventie/hulpverlening en opvang: 

Preventie/hulpverlening: 

a. Vóór 2014. Subsidiebedrag van circa € 270.000 per jaar. 
- hulpverlening aan ongewenst zwangeren; 
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- activiteiten ter preventie van ongewenste zwangerschap, seksueel grens- 
overschrijdend gedrag en geweld ; 

- met name via seksuele voorlichting ; 
- doelgroep: (m.n. christelijke) scholen. 

b. Ombuiging subsidie vanaf 2014 
- In 2013 is met Siriz besproken dat voor 2014 dezelfde lijn gehanteerd wordt 

als voort-R4. 
oVWS financiert geen directe hulpverlening aan individuele cliënten 

meer buiten het reguliere circuit. 
oVanaf 2014 kan de subsidie van VWS/PG aan Siriz alleen worden in- 

gezet voor voorlichtingsactiviteiten en kennisoverdracht. 
- Het subsidiebedrag is - o.a. vanwege het beperkte volume - niet naar bene- 

den bijgesteld. 

Opvang: 
a. Tot 2015 
- Tot en met 2014 wordt vanuit de VWS-begroting jaarlijks € 229.000 

bijgedragen aan het tienermoederopvanghuis in Gouda. Omdat we vanuit 
de VWS-subsidieregels niet rechtstreeks opvang kunnen financieren (dat is 
immers een reguliere taak voor centrumgemeenten) voegen we de 
bijdrage toe aan de decentralisatie-uitkering vrouwenopvang. Via die DU 
komt het geld bij Gouda terecht. Met de gemeente Gouda hebben we 
afgesproken dat zij als doorgeefluik fungeren en daarnaast 
compensatiemiddelen voor het vervallen van de AWBZ-grondslag 
psychosociaal aan Siriz besteden (ruim € 200.000). 

b. Vanaf 2015 
- Onze inzet was om de bijdrage aan het opvanghuis in twee jaar af te bou-

wen (i.h.k.v. vernieuwing stelsel vrouwenopvang). Dat zal n.a.v. het 
amendement Van der Staaij anders worden. De gemeente Gouda zal ech-
ter haar bijdrage uit de compensatiemiddelen psychosociaal (€ 200.000) 
beëindigen: de gemeente stelt zich constructief op richting Siriz, maar 
wordt door de aanwezigheid van het huis in Gouda toch al voor grote kos-
ten gesteld (bijstandsuitkeringen, ook voor meiden die uitstromen in 
Gouda). 

II Argumentatie rond reactie amendement Voortman 

Directie Maatschappelijke 
Ondersteuning 
Team C 

Kenmerk 
171866-113507-DMO 
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o De activiteiten van Siriz (ca € 270.000) zijn al specifiek gericht op het 
voorkomen van zwangerschappen. Aan Siriz is € 1.000.000 extra toe-
gezegd met name voor de opvang van tienermoeders. 

o Naast Siriz en r- 1 zijn er nog andere organisaties met VWS subsidie 
actief op dit terrein. opit@agmimgyerogsii,„,„::,,,,,,gwrzmmaina 
mgmEr 	 tm • 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag 

Het bestuur van 
Stg Siriz 
Postbus 559 
3800 AN Amersfoort 

T 070 34C10.2 

Bezoekadres: 
Rijnstraat 50 
2515 XP DEN HAAG 
T 070 340 79 11 
F 070 340 78 34 
www.rijksoverheid.n1 

Contactpersoon 
mr. 1p.2.e 

Datum 25-11-2013 
Betreft Subsidieverlening instellingssubsidie 2014 

Geacht bestuur, 

Naar aanleiding van uw subsidieaanvraag d.d. 26-9-2013, met kenmerk 
JV/GW/130924, bericht ik u het volgende. 

Inhoudelijke overwegingen 

In uw activiteitenplan heeft u opgenomen dat u voornemens bent in 2014 een 
aantal activiteiten uit te voeren. 
Deze activiteiten passen binnen de hoofdlijnen van mijn beleid, zoals bekend 
gemaakt aan de Tweede Kamer (artikel 2 Kaderregeling VWS-subsidies). 

Zoals aangekondigd in de subsidiebeschikkingen van 2010 en 2011, heeft in 2012 
binnen VWS een heroriëntatie op de subsidies van Fiom en Siriz plaatsgevonden. 
Dit heeft geleid tot het besluit van de minister van VWS dat, gelet op het aanbod 
en de beschikbaarheid van zorg binnen de reguliere voorzieningen zoals de 
huisartsen en maatschappelijk werk, het niet langer is aangewezen dat de 
psychosociale hulpverlening van Fiom en Siriz door VWS wordt gefinancierd. 
In overleg met u is op 23 mei jl. overeengekomen dat u, gelet op het 
vorenstaande, de subsidie van het ministerie van VWS zult inzetten voor óp 
preventie gerichte activiteiten. In het door u ingediende activiteitenplan geeft u 
aan dat Siriz zich zal richten op voorlichtingslessen, netwerken, acquisitie en 
methodiekontwikkeling. 
Ik ga er vanuit dat u zich hierbij richt op de scholen die door andere partijen zoals 
Rutgers WPF niet worden bereikt en dat u op die manier voorziet in een 
zogenaamde niche op het terrein van seksuele voorlichting op scholen. Verder 
vertrouw ik er op dat u daar waar mogelijk zult samenwerken met partners als 
Fiom en Rutgers WPF. 

Ik ben bereid voor 2014 subsidie te verlenen voor vorenbedoelde activiteiten. Ik 
hecht eraan, dat de activiteiten, met inachtneming van de door mij gemaakte 
kanttekeningen, worden uitgevoerd conform de door u ingediende stukken. 
Wanneer zich omstandigheden voordoen die van belang kunnen zijn voor een 
beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie dient u dit zo 

Ons kenmerk 
SP/63295/2013 

Relatienummer 1293572 
Subsidienummer 321960 
Verplichtingennummer 
560009144 

Bijlagen 

Uw brief 
26-9-2013 
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spoedig mogelijk schriftelijk aan mij mede te delen (artikel 41 van de Kaderregeling 
VWS-subsidies). 

Subsidieverlening 

Gelet op de hierboven vermelde overwegingen, verleen ik u hierbij voor het jaar 
2014 een instellingssubsidie van maximaal € 268.711,-. 
Dit is een subsidie als bedoeld in artikel 8, onder f van de Kaderregeling 
VWS-subsidies. 

Op deze subsidie is de volgende wet- en regelgeving van toepassing: 
- de Kaderwet VWS-subsidies 
- de Kaderregeling VWS-subsidies' 

Het subsidiebedrag is als volgt verdeeld over de gesubsidieerde activiteiten: 
Voorlichting 	 € 	184.569,- 
Netwerken acquisitie 	€ 	57.682,- 
Methodiekontwikkeling 	€ 	26.460,- 

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 (70%) 	€ 	188.098,- 
- prijsgevoelig (30%) 	€ 	80.613,- 

Conform de voorgaande jaren ben ik hierbij uitgegaan van een verhouding van 70% 
loongevoelig en 30% prijsgevoelig. Bij de subsidieverlening is met een hiervoor 
bedoelde bijstelling nog geen rekening gehouden. 

Overige bepalingen 

Ik wijs u er op dat uw organisatie op grond van deze subsidieverlening mogelijk is 
aan te merken als "aanbestedende dienst" in de zin van artikel 1, sub r, van het 
Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten en als zodanig gehouden 
zou kunnen zijn aan de daarin vervatte regels voor de Europese aanbesteding van 
diensten, leveringen en werken. Voor een nadere toelichting verwijs ik u naar 
www.oianoo.n1 of www.rijksoverheid.nl  (zoekterm: Europees aanbesteden) 

Subsidievaststelling 

Binnen 22 weken na afloop van 2014 moet een aanvraag tot vaststelling van de 
subsidie worden ingediend. Voor de vorm en inhoud van deze aanvraag tot 
vaststelling verwijs ik u naar Kaderregeling VWS-subsidies. 

In dit geval betekent dit dat de verantwoordingsstukken uiterlijk 3 juni 2015 in 
mijn bezit moeten zijn. 

Ons kenmerk 
SP/63295/2013 

Voor de meest actuele versie van de vigerende wet- en regelgeving verwijs ik u naar 
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Wanneer u tussentijds vragen heeft over de verdere procedure kunt u contact 
opnemen met deze directie, telefonisch onder nummer 070 3405555 of via E-mail 
dp_5555-s@minvws.nl. Het postadres is: 
Ministerie van VWS 
T.a.v. de directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel afdeling Subsidies 
Postbus 16006 
2500 BA DEN HAAG 

Bevoorschotting 

De bevoorschotting zal plaatsvinden door middel van maandelijkse, automatische 
overschrijvingen, conform het in artikel 33 van de Kaderregeling VWS-subsidies 
weergegeven bevoorschottingsschema, onder vermelding van het subsidienummer. 

De voorschotten zullen worden overgemaakt op uw rekeningnummer 
NL06RAB00146267508. 

AWB-procedure 

Hebt u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens? Kijk eens op 
http://www.rijksoverheid.nliministeries/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? 

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.bezwaarenberoep@minvws.nl. 

Ons kenmerk 
SP/63295/2013 
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Ik verzoek u bij alle correspondentie omtrent deze subsidie het subsidienummer 
321960 te vermelden. 

Ons kenmerk 
Hoogachtend, 	 SP/63295/2013 

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

dr. M.C.H. Donker 
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Bijlage bij Nummer 

Amendement van lid Van der Staaij  
• Het amendement van lid Van der Staaij komt voort uit het herfstakkoord van 2013, is 

ingediend tijdens de begrotingsbehandeling VWS 2014 en luidt: 

Het voorkomen van ongewenste zwangerschappen, het bieden van ambulante hulp en de 
opvang van tienermoeders zijn gediend met een extra impuls. Het behoud van de 
specifieke, landelijke expertise van Siriz, die thans vanuit het Rijk wordt gefinancierd, is 
hierbij belangrijk. Dit amendement regelt daarom dat de subsidie voor Siriz structureel 
wordt verhoogd tot een jaarlijks bedrag van C 1.500.000 euro ten behoeve van het 
voorkomen van ongewenste zwangerschappen, het bieden van ambulante hulp en de 
opvang van tienermoeders 

• Er is verder geen aanleiding of nadere onderbouwing van dit amendement geweest, anders 
dan dat de SGP hulp en ondersteuning aan tienermoeders belangrijk vindt. 

• Tot 2013 werd de ondersteuning gefinancierd uit donaties van de achterban. Dat.deel valt 
nu vrij en vult Siriz naar eigen inzicht in. VWS subsidieerde al € 269.000 voor voorlichting 
en preventie via de instellingssubsidie en €229.000 voor opvang via Gouda. 

• De subsidie vanuit VWS aan Siriz voor 2015 bedraagt in totaal €1.517.260 is opgebouwd 
uit de volgende componenten. 

Activiteit 
A: Preventie: Voorlichting op scholen € 239.725 
B: Preventie: Netwerken op evenementen € 65.528 
C: Ondersteuning: telefoon, email en chat C 224.959 
D: Ondersteuning: trajectmatige ondersteuning 

€ 442.744 
E: Zorg: opvang en begeleid wonen Gouda € 498.566 
F: Zorg: Begeleid wonen Delft € 41.895 
G: Zorg: Gastgezinnen € 3.843  

Beoogd resultaat 
17.000 jongeren bereikt 

2.000 contacten 
300 trajecten 

8 plekken, gem. 9 mnd p.p. 
4 trajecten 
1 begeleider t.b.v. de gezinnen 

• Gezien de verdeling van verantwoordelijkheden en middelen rondom tienermoeders, dat 
belegd is bij de gemeenten, is het vreemd dat vanuit VWS dit nog eens extra gefinancierd 
wordt bij één specifieke organisatie. Echter, er was geen politieke ruimte voor een andere 
invulling. 
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Staatssecretaris 

nota 
(ter voorbereiding van een overleg) 

Betreft 	 Gesprek met SGP over amendement Tienermoeders 
Vergaderdatum en tijd 

Directie Publieke 
Gezondheid 
Crisisbeheersing en 
Infectieziekten 

Ontworpen door 
drs. 11072.e 
Senior Beleidsmedewerker 

T 070-340110.2 
M +31(0)6-116.2.e 
110 2e 	aminvws.nl  

drs. 1"10.2, 
T 070-340[10.2 	 
M +31(0)84-1-0I-e 
Kenmerk 339209-118272-
PG 

Paraaf directeur 	DGV 
	

Directeur DMÓ 
rli 

jr( 

1 Aanleiding en doel overleg 
In het overleg van 1 mei ji tussen u DMO en PG is besloten te spreken met 
het lid Van der Staaij (SGP) over het amendement tienermoederzorg bij Siriz 
voor begrotingsjaar 2014 in kader van het herfstakkoord 2013.1-iet overleg is 
bedoeld om een andere invulling te vinden van de amendementsgelden. Het 
amendement biedt mogelijkheden voor ambulante hulpverlening en opvang. 
Dit draagt twee risico's met zich mee: 
• pi.1 

2 	Deelnemers overleg 
Politiek overleg tussen u als staatssecretaris en lid Van der Staaij, SGP. 

3 Te bespreken punten 
— Omzetten van amendement 
— Inzet op onderwerp tienermoeders in de bredere zin 

4 	Advies en toelichting 
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11 1 

Andere risico's 
i11.1 

Directie Publieke 
Gezondheid 
Crisisbeheersing en 
Infectieziekten 

Kenmerk 
339209-118272-PG 

In 2013 heeft het Expertise Centrum Subsidies (ECS) naar het amendement 
gekeken. De invulling is toen niet als staatssteun aangemerkt: 
• De financiering van de opvang liep op dat moment via gemeente Gouda 

en niet via VWS. Inmiddels heeft de gemeente Gouda zich teruggetrokken 
en heeft VWS een directe subsidierelatie met Siriz voor de opvang; 

• VWS financierde in het verleden wel ambulante zorg bij FIOM, het ECS 
beoordeelde daarom de activiteit van Siriz niet als een uitzondering. De 
ambulante zorg bij FIOM is echter gestopt en gemeenten zijn sinds 1 
januari volledig verantwoordelijk voor de zorg voor zowel 
maatschappelijke opvang én jeugdhulp. In de praktijk betekent dit dat 
gemeenten verantwoordelijk zijn voor voldoende aanbod. 11.1  

Onderzoek 
Onlangs heeft 3S0 een onderzoek gedaan naar de stand van zaken omtrent 
tienermoeders. Hieruit komt dat Nederland het goed doet. Op het gebied van 
de ambulante zorg en opvang worden geen directe lacunes geconstateerd 
(:11.1 	 ). Wel 
geeft het rapport een aantal aandachtspunten mee. Deze liggen met name op 
het gebied van kennisontwikkeling en kennisontsluiting voor het hele veld. 
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Betekenis voor de activiteiten van Siriz Directie Publieke 
Gezondheid 
Crisisbeheersing en 
Infectieziekten 

Kenmerk 
339209-118272-PG 

7:a 	g-hi,5,e1 

drs. 102g drs. I.10.2.éi 

Mogelijke alternatieven 
rlf.f 2 . 

• 

ti 

!›. 

4swZatt 

Senior Beleidsmedewerker PG Senior Beleidsmedewerker DMO 
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Woensdag 2 april 

Uitvoering motie-van der Staaii inzake Siriz/tienermoeders (PG/DMO 10.2.e Mffikike4i: 

De voortgang van de uitvoering van de motie-van der Staaij verloopt niet vlekkeloos, er bestaat 
nog geen overeenstemming over de additionele activiteiten van Siriz. Met overleg is het hopelijk 
mogelijk om hier minnelijk uit te komen: VWS betaalt en accordeert dus de activiteiten, maar moet 
de motie wel uitvoeren. De voorschriften voor de aanvraag gelden dwingend,11wwuV 	 ,k,.., 

Het ECS helpt met het scherp stellen van de berekening: de middelen worden herschikt, waardoor 
de eigen bijdrage van Siriz van €114.000 aan de subsidiabele activiteiten kan komen te vervallen. 
Vervolgens kan nog €736.000 voor ambulante hulpverlening worden aangevraagd. Siriz moet dit 
doen middels een aanvraag tot herziening (inclusief begroting en activiteitenplan). Het ECS 
adviseert om het budget voor Siriz over te hevelen naar DMO, gezien zij beleidsverantwoordelijk 
zijn en de additionele middelen ook daar vandaan komen. 

Actie PG/DMO: aanvraag tot herziening beoordelen, budget overhevelen naar DMO. 
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PG 
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t/m eind: 	31-12-2014 

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport 
	 DOC. 4. 

Aanvraagformulier t.b.v. subsidieverlening 

Pagina 1 

1 Gegevens aanvrager 
objectnummer: 

naam instelling: 

postadres: 

postcode: 

vestigingsplaats: 

naam contactpersoon: 

telefoonnummer: 

mobielnummer: 

telefaxnummer: 

e-mailadres: 

IBAN: 

BIC: 

nummer Kamer van Koophandel: 

2 Gegevens subsidie 

Subsidienummer (indien bekend): 

Vraagt u een instellings- of een 
projectsubsidie aan?: 

datum indiening: 

Projectsubsidie : start en einddatum 
proiect: 

Bij welke directie vraagt u subsidie aar 

Wenst u af te wijken van het 
standaard bevoorschottingsschema?: 

Aangevraagde subsidie: 

Instellingssubsidie: Stand 
egalisatiereserve: 

Instellingssubsidie: Percentage 
egalisatiereserver(1): 
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Toelichting Begroot 

Personeel Personeel 

263225.00 

Materieel Materieel 

0.00 

Overig Overig 

0.00 

tot. Lasten 263225 00 

Overige baten Overige 
baten 

155.00 

Eigen bijdrage 

0.00 

Eigen 
bijdrage 

tot.Baten 155.00 

Totaal -263070.00 

zie bijgevoegde financi°le onderbouwing 
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Activiteit Preventie - Voorlichting 
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zie bijgevoegd activiteitenplan 
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Activiteit Preventie - Netwerken en Acquisitie B 
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zie bijgevoegde financi°le onderbouwing 
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Toelichting Begroot 

Personeel Personeel 

82264.00 

Materieel Materieel 

0.00 

Overig Overig 

0.00 

tot. Lasten 82264.00 

Overige baten Overige 
baten 

48.00 

Eigen 
bijdrage 

Eigen bijdrage 

0.00 

tot.Baten 48.00 

Totaal -82216.00 
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Preventie - Methodiekontwikkeling Activiteit 

zie bijgevoegde financi'le onderbouwing 
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Toelichting Begfflot 

Personeel Personeel 

37736.00 

Materieel Materieel 

0.00 

Overig Overig 

0.00 

tot. Lasten 37736.00 

Overige baten Overige 
baten 

22.00 

Eigen bijdrage 

0.00 

Eigen 
bijdrage 

tot.Baten 22.00 

Totaal -37714.00 
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Hulpverlening - Keuzegesprekken bij onbedoelde zwangerschap Activiteit 

zie bijgevoegde financi°le onderbouwing 
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Toelichting Begroot 

Personeel Personeel 

118452 00 

Materieel Materieel 

0.00 

Overig Overig 

0.00 

tot. Lasten 118452.00 

Overige baten Overige 
baten 

0.00 

Eigen bijdrage Eigen 
bijdrage 

0.00 

tot.Baten 0.00 

Totaal -118452.00 
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Activiteit E 

Toelichting Begroot 

Personeel Personeel 

634548.00 

Materieel Materieel 

0.00 

Overig Overig 

0.00 

tot. Lasten 634548.00 

Overige baten Overige 
baten 

0.00 

Eigen bijdrage Eigen 
bijdrage 

0.00 

tot.Baten 0.00 

B
eg

ro
ti

n
g  

a
ct

iv
it

ei
t  

Hulpverlening - Begeleiding cli°nten 

Totaal -634548.00 
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Aanvraagformulier t.b.v. subsidieverlening Liquiditeits Prognose 
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Toelichting Subsidie wordt met terugwerkende kracht aangevraagd. Inhaal bevoorschotting januari - april in mei. 

JANUARI 

FEBRUARI 

MAART 

APRIL 

MEI 

JUNI 

JULI 

AUGUSTUS 

SEPTEMBER 

OKTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

21496.88 

21496.88 

21496.88 

18809.77 

450619.59 

79520.00 

90880.00 

90880.00 

79520.00 

90880.00 

90880.00 

79520.00 

TOTAAL 
1136000.00 
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Toelichting Subsidie wordt met terugwerkende kracht aangevraagd. Inhaal bevoorschotting januari - april in mei. 

JANUARI 

FEBRUARI 

MAART 

APRIL 

MEI 

JUNI 

JULI 

AUGUSTUS 

SEPTEMBER 

OKTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

TOTAAL 
0.00 
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Toelichting Subsidie wordt met terugwerkende kracht aangevraagd. Inhaal bevoorschotting januari - april in mei. 

JANUARI 

FEBRUARI 

MAART 

APRIL 

MEI 

JUNI 

JULI 

AUGUSTUS 

SEPTEMBER 

OKTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

TOTAAL 0.00 
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Toelichting Subsidie wordt met terugwerkende kracht aangevraagd. Inhaal bevoorschotting januari - april in mei. 

JANUARI 

FEBRUARI 

MAART 

APRIL 

MEI 

JUNI 

JULI 

AUGUSTUS 

SEPTEMBER 

OKTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

TOTAAL 
0.00 
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Opmerking: 

Deze subsidieaanvraag betreft een herziening van de eerder op 25 november 2013 toegekende instellingssubsidie 
(kenmerk(SP/63295/2013) naar aanleiding van het amendement Van der Staaij d.d. 30 oktober 2013. 
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Siriz 
bij onbedoelde zwangerschap 	 hulp • voorlichting • opvang 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
t.a.v. de directie PG, afdeling subsidies 
Postbus 20350 
2500 EJ DEN HAAG 

Datum: 	 1 mei 2014 
Kenmerk: 	 RZ/GW/140501 
Objectnummer: 	1293572 
Subsidienummer: 	322407 
Verplichtingennummer: 560009144 
Betreft: 	 Aanvraag herziening instellingssubsidie 2014 

Geachte heer, mevrouw, 

Hierbij ontvangt u de aanvraag ten behoeve van de subsidieverlening voor de afdelingen Preventie en 
Hulpverlening van Stichting Siriz over 2014. 

Wij vertrouwen erop dat deze subsidieaanvraag volledig is. Uiteraard zijn wij graag bereid tot het 
geven van nadere toelichting. Wij zien uit naar een voorspoedige afhandeling van deze aanvraag. 

R.A. Zoutendijk MBA MSW 
Bestuurder 

Bijlagen: 
- Activiteitenplan Preventie 2014 
- Financiële onderbouwing Preventie 2014 
- Activiteitenplan Hulpverlening 2014 
- Financiële onderbouwing Hulpverlening 2014 
- Statuten Stichting Siriz 
- 	Uittreksel Kamer van Koophandel Stichting Siriz 

Arnhemseweg 23 	 www.siriz.n1 
	

NLo6 RABO 0146 2675 o8 
postbus 559 3800 AN Amersfoort 	info@siriz.nl 

	
kvk 507  39 107 	 .1...+:2.« 	iso 

telefoon 033 460 5o 7o 	 btw N18228 95 869 Bol 	ANBI iaKz  
hulplijn 0900 202 10 88 
(7dgn/week, 9.23 uur, Eo.o5/min) 



Stichting Siriz 	 1 mei 2014 	Doc. 46 
AMERSFOORT 

Onderbouwing aangevraagde subsidie 2014 - PREVENTIE 

Subsidienr. : 322407 (herziening op 321960) 
Objectnr. 	: 1293572 
Verplichtnr. : 560009144 

activiteit Aantal fte Aantal uren Kosten 
Overige 
baten bijdrage  

Eigen Gevraagde 
subsidie 

A. Voorlichting 

A. 

	

1.1 	Het geven van gastlessen binnen het primair onderwijs (groep 7 en 8) 0,21 319 € 	21.870 € 13 € € 21.857 

	

1.2 	Het geven van gastlessen binnen het voortgezet- en beroepsonderwijs 2,21 3.294 € 225.987 € 133 € € 225.854 

	

1.3 	Het jaarlijks bijwonen van studentenintroductieweken om met studenten uit 13-15 steden in gesprek te gaan 0,15 224 € 	15.369 € 9 € € 15.360 

Totaal Voorlichting 2,57 3.837 € 263.225 155 € 263.070 

B. Netwerken en relatiebeheer 

B. 

	

1.1 	Het plegen van relatiebeheer volgens een vastgestelde strategie: 
1.1a het verzenden van een digitale nieuwsbrief naar scholen en relaties niet informatie over onze lessen, 

resultaten en ontwikkelingen (minimaal 4 jaarlijks). 0,20 300 
1.1b Ook versturen we online brieven waarin wij onszelf uitnodigen voor een gastles. Dit gebeurt 2 maal per jaar 0,01 16 

	

1.2 	Het promoten en realiseren van gastlessen door intensief te bellen. Iedere voorlichter heeft gemiddeld 5 - 7 
belpogingen nodig om tot een les te komen 0,25 369 € 25.317 • 15 € 25.302 

	

1.3 	Het vertegenwoordigen van stands op beurzen en evenementen om onze lessen zichtbaar te maken. We gaan 
ingesprek met docenten en andere geinteresseerden uit het onderwijsveld over de inhoud, methodiek en 
materiaal van onze lessen 0,05 € 5.489 80 € 3 € 5.486 

	

1.4 	Het presenteren en promoten van onze voorlichting aan zorgteams binnen ROC's en ander onderwijs 0,11 160 € 10.978 • 6 € 10.971 

	

1.5 	Het actief zichtbaar maken van onze voorlichting bij ketenpartners doordat de hulpverleners van Siriz informatie 
over voorlichting onder de aandacht brengen 0,03 € 2.744 40 • 2 € 2.743 

	

1.6 	Het inzetten van de tell a docent kaart waarbij docenten onze lessen aanbieden aan een andere docent 0,03 40 € 2.744 2 € 2.743 
Warm relatiebeheer; na iedere les vraagt de voorlichter aan betreffende docent of deze de voorlichter wil 
voorstellen aan een collega docent of docent op een andere school (tell a docent kaart) 

	

€ 	- 

	

1.7 	Promoten van de Siriz Voorlichting via google analytics en adwords 0,01 10 • 686 € 0 C € 686 

	

1.8 	Promoten van Siriz Voorlichting op social media (twitter, facebook). Enkele voorlichters zijn actief op de 
verschillende social media 0,08 120 € 8.233 • 5 € 8.228 

	

1.9 	Het werven, trainen en begeleiden van vrijwillige voorlichters ten behoeve van het realiaseren van gastlessen 0,11 160 € 10.978 • 6 € 	10.971 
1.10 Het jaarlijks organiseren van 3 cursusdagen en 2 terugkomdagen voor alle vrijwilligers 0,15 220 € 15.094 • 9 € 	15.085 

Totaal Netwerken en relatiebeheer 1,01 1.515 € 82.264 • 48 C € 82.216 

C. Voorlichtingsmethodiek en inzet van voorlichtingsmateriaal 

1.1 	Ontwikkelen van eigentijds (nieuw) filmmateriaal als het gaat om weerbaarheid en grenzen. Hierbij wordt 
ingezet op animatiemateriaal 

1.2 	Orientatie op verbreding van onze lessen aan nieuwe doelgroepen, hierbij denken we aan het betrekken van 
ouders bij de voorlichting. 

1.3 	Effectiviteitmeting en doorontwikkeling van onze huidige methodiek. Bijvoorbeeld: hoe effectief is onze 
enkelvoudige les en /of werkt een lesaanbod door middel van bijvoorbeeld meervoudige lessen beter 

0,20 

0,08 

0,08 

300 

125 

125 

€ 20.583 

€ 8.576 

€ 	8.576 

• 12 

• 5 

• 5 € 

€ 20.571 

€ 8.571 

€ 8.571 

0,37 550 Totaal Voorlichtingsmethodiek en inzet van voorlichtingsmateriaal  € 37.736 € 22  C € 37.714 

TOTAAL 3,95 
	

5.902 • 383.225 € 	225 
	

€ 383.000 
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Siriz 
bij onbedoelde zwangerschap 

Activiteitenplan en financiële onderbouwing 
Hulpverlening 2014 

Bijlage bij subsidieaanvraag VWS, 1 mei 2014 

Amersfoort, 1 mei 2014 

10.2.e 

Manager Hulpverlening 
1 
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Activiteitenplan 2014 afdeling ambulante hulpverlening Siriz 

Het uitgangspunt van de hulpverlening is gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2010-
2014 van Siriz "Onveranderde doelen, nieuwe wegen" met de daarbij behorende 
planning. 

De visie van Siriz is in het strategisch beleidsplan 2010-2014 als volgt geformuleerd: 

'Siriz is ervan overtuigd dat vanaf de conceptie nieuw leven bestaat. Het ongeboren 
leven heeft er recht op om zich verder te ontwikkelen en ter wereld te komen. 
De verantwoordelijkheid voor het ongeboren leven ligt bij de vrouw die het draagt en bij 
de man die het verwekte. Siriz kan en wil die verantwoordelijkheid niet van hen 
overnemen, maar wil hen beiden helpen die verantwoordelijkheid te dragen, als zij 
daarbij moeite ondervinden. 
In de dialoog met de samenleving in het algemeen, en met jongeren in het bijzonder, wil 
Siriz werken aan een maatschappelijk klimaat waarin men de waarde van pril ongeboren 
leven inziet en de eigen verantwoordelijkheid voor dit leven erkent en wil dragen.' 

In 2014 zal de ambulante afdeling hulpverlening van Siriz haar aandacht vooral richten 
op de volgende activiteiten: 

1. Keuzegesprekken bij onbedoelde zwangerschap voor (a.s.) moeders en vaders 
2. Hulpverlening aan onbedoeld zwangere vrouwen en meisjes en de (a.s.) vaders. 
3. Begeleiding van een zwangerschap waarbij een beperking bij het kind is 

geconstateerd 
4. Post-abortushulpverlening 
5. Hulp bij afstand ter adoptie 
6. Het bieden van nazorg waardoor recidive zoveel mogelijk wordt voorkomen. 

Voor deze taken wordt instellingssubsidie aangevraagd. Dit naar aanleiding van het 
amendement Van der Staaij dd. 30-10-2013, waarin het volgende wordt weergegeven: 

"Het voorkomen van ongewenste zwangerschappen, het bieden van ambulante hulp 
en de opvang van tienermoeders zijn gediend met een extra impuls. Het behoud van 
de specifieke, landelijke expertise van Siriz, die thans vanuit het Rijk wordt 
gefinancierd, is hierbij belangrijk. Dit amendement regelt daarom dat de subsidie 
voor Siriz structureel wordt verhoogd tot een jaarlijks bedrag van € 1.500.000 euro 
ten behoeve van het voorkomen van ongewenste zwangerschappen, het bieden van 
ambulante hulp en de opvang van tienermoeders". 

Siriz heeft hier speciale expertise op ontwikkeld. Deze activiteiten worden in dit verslag 
nader toegelicht. 

2 
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Siriz staat voor iedereen klaar die in moeilijkheden zit rondom een (onbedoelde) 
zwangerschap. Onze hulpverlening is voor iedereen toegankelijk, gratis en direct 
beschikbaar. Er is kortdurende hulpverlening via de telefonische hulplijn de e-mail en 
chat. Daarnaast bieden we keuzegesprekken op locatie aan en langdurige ambulante 
hulpverleningstrajecten. 
Alle activiteiten met betrekking tot de hulpverlening, zowel telefonisch, digitaal als 
fysiek, worden geregistreerd en gerapporteerd. 

E-mail- en telefonische hulpverlening 
Bij deze soort hulpverlening vragen cliënten veelal om advies. Via e-
mailhulpverlening bieden de medewerkers van Siriz aandacht, ondersteuning en 
erkenning aan de cliënt. Zij analyseren het probleem en zullen dit eventueel 
verhelderen. De medewerkers geven uitleg over het hulpaanbod van Siriz en/of 
verwijzen naar de website. E-mailhulpverlening bestaat in de regel uit maximaal 
drie contacten, al of niet in combinatie met telefonisch contact. 

Chathulpverlening 
Cliënten kunnen gratis en anoniem chatten met een maatschappelijk werker van 
Siriz. 
Ze zijn deskundig in het verlenen van hulp bij een onbedoelde zwangerschap en 
bij de verwerking van een abortus en hebben een training gevolgd voor het 
verlenen van hulp via een chatfunctionaliteit. De chatgesprekken zijn eenmalig 
maar cliënten kunnen altijd opnieuw een chatgesprek starten. 

Ambulante hulpverlening 
Naast de spreekkamer op het hoofdkantoor in Amersfoort zijn er diverse 
hulpposten in het land. Het streven is om face to face contacten zoveel mogelijk 
op deze hulpposten plaats te laten vinden. Er zijn hulpposten in Amersfoort, 
Almere, Amsterdam, Assen, Den Haag, Dordrecht, Ede, Eindhoven, Goes, 
Groningen, Heerhugowaard, Deventer, Leeuwarden, Maastricht, Rotterdam, 
Schinnen en Zwolle. 

In het ambulante hulpverleningstraject vinden tussen de vijf en vijftien contacten 
plaats per cliënt. Bij de hulp aan een cliënt kunnen ook anderen betrokken 
worden, zoals de partner en ouders. Tussen hulpverlener en cliënt vinden vooral 
individuele gesprekken plaats. Daarnaast zijn er (echt)paar- en gezinsgesprekken. 
Psychosociale hulpverlening, gericht op de situatie waarin de cliënt verkeert, is de 
meest gehanteerde werkwijze. De procesmatige begeleiding voltrekt zich volgens 
verschillende methodieken. 
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Beleid en doelstellingen 

Ons doel is om ook in 2014 meer zichtbaar te zijn en meer hulp te kunnen bieden aan 
vrouwen en meisjes die dit nodig hebben. Voor 2014 hebben we een groei beoogd van 
5% ten opzichte van het aantal hulpvragen in 2013. We bieden hulp aan moeder, 
eventuele vader, en ongeboren kind. Dit willen we realiseren door ons te richten op de 
verschillende moeilijke situaties die er kunnen ontstaan bij een (onbedoelde) 
zwangerschap. Hieronder worden deze verschillende situaties weergegeven. 

Een keuze bij onbedoelde zwangerschap 
Siriz helpt vrouwen om bij een onbedoelde zwangerschap- een weloverwogen keuze te 
maken. Naast de situatie van de vrouw komt daarbij ook die van het ongeboren kind en 
de partner/verwekker aan de orde. Bij een keuze voor het uitdragen van de 
zwangerschap is het doel de hulpvragers in staat te stellen de verantwoordelijkheden die 
uit deze keuze voortkomen op zich te nemen en de weerbaarheid van de hulpvrager te 
vergroten. 

Begeleiding tijdens en na de zwangerschap 
De cliënten die deze hulp ontvangen zijn in twee groepen te verdelen. Hulpvragers die 
begeleiding van ons hebben gehad bij het maken van de keuze en hulpvragers die dit 
niet hebben gehad. Siriz stelt als voorwaarde dat de zwangerschap in beginsel onbedoeld 
is geweest of dat de zwangerschap na verloop van tijd onbedoeld is geworden, 
bijvoorbeeld door veranderde omstandigheden die de zwangerschap bemoeilijken. De 
begeleiding start in de meeste gevallen in de eerste drie maanden van de zwangerschap. 
Het is echter wel mogelijk om vanaf een later tijdstip in de zwangerschap begeleid te 
worden. De begeleiding kan tot maximaal een jaar na de geboorte duren. 
De begeleiding bij het uitdragen van een onbedoelde zwangerschap heeft als doel dat de 
cliënt weer greep krijgt op de situatie waar ze in zit. De begeleiding is te bezien als een 
proces. We helpen haar om zich aan te passen aan de nieuwe leefsituatie, zowel 
emotioneel als praktisch. Met het uiteindelijke doel dat de cliënt in staat is om het 
ouderschap vorm te geven op een manier die past bij de cliënt en die toereikend is voor 
een gezonde ontwikkeling van het kind. Daarbij houden we de wisselwerking met haar 
omgeving in het oog. 

Hulp bij prenatale screening en keuzebegeleiding waarbij een beperking bij het 
ongeboren kind is geconstateerd 
Sinds iedere zwangere in Nederland een 20-wekenecho krijgt aangeboden worden meer 
vrouwen voor de keuze gesteld een zwangerschap wel of niet uit te dragen. Ook dan 
worden keuzegesprekken gevoerd, waarbij beide ouders èn het ongeboren kind een 
plaats krijgen. 
Gevoelens van teleurstelling en rouw om het verlies van het gewenste gezonde kind en 
gevoelens van machteloosheid en verdriet bij het aanvaarden van de beperking van het 
kind, krijgen ruimte. Ook hier is het doel de weerbaarheid van cliënten te vergroten en 
een negatieve invloed op hun leven te voorkomen. 

Post-abortushulpverlening 
Ook begeleidt Siriz vrouwen en mannen die moeite hebben met een eerder ondergane 
abortus. In de hulpverlening van Siriz gaat het er om dat mensen herkenning en 
erkenning krijgen van hun gevoelens van gemis, verdriet en rouw. Daarnaast zijn er 
vaak gevoelens van schuld en schaamte waarvoor ruimte wordt gegeven. 
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Hulp bij afstand ter adoptie 
Als ouders (veelal de moeder), al dan niet gehuwd, zich voornemen afstand te doen van 
hun nog ongeboren of pasgeboren kind, wordt de Raad voor de Kinderbescherming 
(RvdK) door o.a. Siriz of het ziekenhuis benadert. Indien de RvdK door het ziekenhuis of 
op andere wijze in kennis wordt gesteld van een voornemen tot afstand, schakelt de 
RvdK o.a. Siriz in voor de begeleiding van de ouder(s). 
Siriz begeleidt de ouder(s) bij het nemen van de beslissing en bij de procedure die 
daarop volgt en rapporteert daarover aan de RvdK. 

Het bieden van nazorg waardoor recidive zoveel mogelijk wordt voorkomen. 
Na afloop van het ambulante hulpverleningstraject, wordt waar nodig nazorg 
aangeboden. 
Na afloop van de residentiële hulpverlening wordt altijd een nazorg traject ingezet. Dit 
nazorg traject wordt soms door de ambulante hulpverlening van Siriz waargenomen en 
soms door externe instanties. 
Er wordt altijd intensief samengewerkt met andere betrokken (jeugd) 
hulpverleningsinstanties en met andere personen vanuit het netwerk. 
Deze methodiek wordt overgedragen aan andere professionals als hier vraag naar is. 

Kwaliteit van de hulpverlening 
De hulpverlening gebeurt volgens de vastgestelde procedures van het primaire proces en 
vanuit de visie van Siriz zoals deze door het managementteam is verwoord en 
vastgesteld. 
Protocollen worden cyclisch herzien. 
De werkwijze voldoet aan de normen die gesteld zijn voor het behouden van het HKZ- 
certificaat. 
Na afsluiting van een begeleidingstraject wordt de cliënt gevraagd een vragenlijst te 
beantwoorden. 
Deze vragen gaan over de kwaliteit van de hulpverlening. Met deze informatie kunnen 
wij verbeterpunten ontwikkelen in het hulpverleningsproces. Siriz rapporteert de 
uitkomsten van deze cliënttevredenheidsmeting. 
De maatschappelijk werkers van de afdeling hulpverlening die daar wat betreft functie en 
contractomvang voor in aanmerking komen, zijn geregistreerd bij de BAMw. 
De medewerkers behalen de accreditatiepunten die vereist zijn voor de registratie. 
Aan het team wordt ook in 2014 deskundigheidsbevordering aangeboden op terreinen 
waaraan behoefte is. 
Deskundigheidsbevordering moet aansluiten bij de behoeften van de afdeling en de eisen 
die vanuit de beroepsvereniging aan de maatschappelijk werkers worden gesteld. 
Bij trainingen die intern worden georganiseerd, worden bij de beroepsvereniging 
accreditatiepunten aangevraagd. 

Vrijwilligers 
Vrijwilligers zijn zeer welkom bij Siriz. De bijdrage die vrijwilligers geven aan het 
realiseren van de 
Siriz-doelstellingen zijn onmisbaar. Door de hulp van de diverse vrijwilligers neemt het 
aantal 
voorlichtingslessen toe, is Siriz bereikbaar buiten kantoortijden, hebben we meer 
opvangplekken 
beschikbaar, wint Siriz meer bekendheid en vermeerdert het aantal giften. 
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De vrijwilliger werkt op een professionele manier met een Siriz-medewerker samen om 
vanuit haar 
passie en betrokkenheid een bijdrage te leveren aan de producten en diensten van Siriz. 
Siriz verwacht van de vrijwilliger dat zij zich aan de organisatie en aan haar 
vrijwilligerstaken 
committeert. 
De visie op vrijwilligerswerk vraagt van de organisatie dat zij de vrijwilligers bij het 
uitoefenen van hun 
taken voldoende ondersteuning en faciliteiten biedt. 
Binnen de ambulante hulpverlening van Siriz kennen we de volgende vrijwilligers: 

Telefonische hulpverlener: buiten kantoortijden beantwoordt een vrijwilliger 
de telefonische hulplijn. 
Vrijwillige chathulpverlener: op vastgestelde avonden in de week wordt de 
chat beantwoord door een vrijwilliger. 

De vrijwilligers van de telefonische bereikbaarheidsdienst volgen minimaal één keer per 
jaar een bijscholing in de vorm van terugkomdagen en nemen deel aan de 
intervisiebijeenkomsten in hun regio. 
De vrijwilligers van de chatdiensten nemen deel aan cursussen en intervisies die worden 
georganiseerd. 

Ketensamenwerking en netwerken  
Siriz heeft veel expertise in de hulpverlening aan vrouwen en mannen die worden 
geconfronteerd met een onbedoelde zwangerschap. Siriz stelt zich ten doel deze kennis 
te delen met andere (hulpverlenings)organisaties. 

Bij een steeds groter deel van onze cliënten worden we echter geconfronteerd met 
steeds ernstiger wordende problematiek. Daarbij ervaren we de grenzen van onze 
expertise. Om in staat te zijn onze ambities te verwezenlijken is het daarom nodig 
samenwerkingsverbanden aan te gaan met instellingen die expertise hebben in bijv. 
psychiatrie of verstandelijke beperkingen. 
Op regionaal niveau worden door de maatschappelijk werkers netwerkcontacten opgezet 
en onderhouden. 
Op cliëntniveau wordt waar mogelijk contact gelegd met scholen. Er wordt 
samengewerkt met schoolmaatschappelijk werkers en zorgcotirdinatoren. De 
mogelijkheid van voorlichting vanuit Siriz wordt aangeboden. 
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activiteit FTE 
subsidie 

Uren 
subsidie 

Gevraagde 
subsidie 

D. Keuzegesprekken bij onbedoelde zwangerschap 

D.1 Het voeren van keuzegesprekken 

	

1.1 	Het zorgdragen voor een telefoondienst met gespecialiseerde maatschappelijk werkers. 

	

1.2 	Het zorgdragen voor e-mail/chat hulpverlening door gespecialiseerde maatschappelijk werkers. 

	

1.3 	Het zorgdragen voor een 7-daagse telefonische bereikbaarheid, mede mogelijk gemaakt door de inzet 
van opgeleide vrijwilligers onder begeleiding van een professionele achterwacht. 

	

1.4 	Het houden van spreekuren in Almere, Amersfoort, Amsterdam, Den Haag, Dordrecht, Ede, Eindhoven, 
Goes, Groningen, Heerhugowaard, Houten, Leeuwarden, Deventer, Maastricht, Rotterdam en Zwolle. 

	

1.5 	Het leggen van goede contacten met potentiële verwijzers zoals huisartsen, gezondheidscentra, centra 
voor Jeugd en Gezin, AMW, abortusklinieken, Fiom, Bureau Jeugdzorg, verloskundigen, GGD, etc. 

D.2 Het overdragen van methodiek van keuzegesprekken 
2.1 

	

	Het aanbieden van trainingen aan hulpverleners in opleiding zoals artsen, verpleegkundigen, 
verloskundigen, maatschappelijk werkers, enz. 
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E.1 Begeleiding van cliënten die na het keuzegesprek besloten hebben de zwangerschap uit te dragen. 

	

1.1 	Het zorgdragen voor een telefoondienst met gespecialiseerde maatschappelijk werkers. 

	

1.2 	Het houden van spreekuren in Almere, Amersfoort, Amsterdam, Den Haag, Dordrecht, Ede, Eindhoven, 
Goes, Groningen, Heerhugowaard, Houten, Leeuwarden, Deventer, Maastricht, Rotterdam en Zwolle. 

	

1.3 	Het zorgdragen voor een 7-daagse telefonische bereikbaarheid, mede mogelijk gemaakt door de inzet 
van opgeleide vrijwilligers onder begeleiding van een professionele achterwacht. 

	

1.4 	Door het (eventueel) doen van huisbezoeken. 

	

1.5 	Het zorgdragen voor e-mail/chat hulpverlening door gespecialiseerde maatschappelijk werkers. 
E.2 Begeleiding zwangerschap waarbij een beperking bij het kind is geconstateerd. 

0,63 

3,83 
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0,35 
0,63 

2.1 

2.2 
2.3 

Het houden van spreekuren in Almere, Amersfoort, Amsterdam, Den Haag, Dordrecht, Ede, Eindhoven, 
Goes, Groningen, Heerhugowaard, Houten, Leeuwarden, Deventer, Maastricht, Rotterdam en Zwolle. 
Door het (eventueel) doen van huisbezoeken 
Door telefonisch, e-mail en chat hulpverlening 

0,08 
0,02 
0,02 

E.3 Het bieden van nazorg waardoor recidive zoveel mogelijk wordt voorkomen. 

	

3.1 	Individuele nazorgtrajecten. 

	

3.2 	Samenwerking met alle regionale organisaties m.b.t. jonge moeders. 

	

3.3 	Samenwerking met organisaties voor opvoedingsondersteuning. 

	

3.4 	Post-abortushulpverlening 

	

3.5 	Samenwerking met organisaties voor afstand ter adoptie. 

	

3.6 	In de bijscholing van de maatschappelijk werkers wordt speciale aandacht gegeven aan het project 
hechting moeder-kind. 
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Totaal Hulpverlening aan onbedoeld zwangere tieners en vrouwen en de aanstaande vaders 6,04 9.019 € 634.548 

TOTAAL 7,17 10.703 € 753.000 
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Activiteitenplan 2014 afdeling Preventie Siriz 

De uitgangspunten voor onze preventie zijn gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2010 — 2014 van 
Siriz "Onveranderde doelen, nieuwe wegen". 

Onze missie, die voortkomt uit de visie zoals deze in het beleidsplan is geformuleerd, luidt: 

Siriz is een professionele organisatie voor iedereen die met een onbedoelde zwangerschap te maken 
krijgt. We bieden hulp bij het maken van een keuze, bieden waar nodig opvang en kijken samen naar 
de toekomst. Daarbij hebben we oog voor moeder, vader en (ongeboren) kind. We gaan het open 
gesprek met jongeren aan met het oog op preventie en bewustwording. Onze ervaring en kennis willen 
we graag delen. 

Siriz richt zich als het gaat om preventie, op de volgende activiteiten: 

1. Het geven van voorlichtingslessen op scholen 
2. Het verrichten van netwerk- en acquisitieactiviteiten 
3. Methodiekontwikkeling 

Hiervoor doet Siriz beroep op het amendement Van der Staaij, d.d. 30 oktober 2013. 

Het amendement luidt: 

"Het voorkomen van ongewenste zwangerschappen, het bieden van ambulante hulp en opvang van 
tienermoeders zijn gediend met een extra impuls. Het behoud van de specifieke, landelijke expertise 
van Siriz, die thans vanuit het Rijk wordt gefinancierd, is hierbij belangrijk. Dit amendement regelt 
daarom dat de subsidie voor Siriz structureel wordt verhoogd tot een jaarlijkse bijdrage van €1,5 miljoen 
euro ten behoeve van het voorkomen van ongewenste zwangerschappen, het bieden van ambulante 
hulp en de opvang van tienermoeders" 

Dankzij het amendement krijgt Siriz de mogelijkheid voorlichting, hulp en opvang structureel te 
financieren en er een gezonde basis ontstaat deze doestellingen blijvend te realiseren. 

Doelgroep en doelgroepanalyse 

Elk jaar raken veel jonge vrouwen onbedoeld zwanger. Siriz draagt met haar voorlichtingslessen bij aan 
bewustwording en daarmee aan het voorkomen van onbedoelde (tiener-) zwangerschappen. Onze 
lessen zijn bedoeld voor jongeren uit het primair onderwijs, groep 7 en 8, en jongeren uit het voortgezet 
onderwijs zoals het praktijkonderwijs, VSO, VMBO, ROC, HAVO en VWO. De lessen gaan over 
seksualiteit, relaties, weerbaarheid en grenzen, (onbedoelde) zwangerschap en de ontwikkeling van 
leven. 

Siriz bereikte in 2013 bijna 17.000 jongeren door middel van voorlichtingslessen op scholen. Uit 
onderzoek blijkt dat 5% van de jongeren tussen de 14 en 21 jaar met onbedoelde zwangerschap te 
maken krijgt. Juist deze jongeren wil Siriz bereiken. Behalve op scholen geven we ook voorlichting op 
andere plaatsen waar deze doelgroepen samen komen, zoals in buurthuizen, (pop)festivals en andere 
jongeren- en studentenevenementen. Binnen bepaalde groepen komt een onbedoelde zwangerschap 
vaker voor, daarom richten we onze voorlichting ook op deze zogenaamde risicodoelgroepen. Siriz 
onderscheidt zich doordat zij aansluiting vindt bij scholen met diverse identiteiten. Zo heeft Siriz een 
plek binnen het algemeen en het protestants christelijk onderwijs. Dit maakt Siriz breed inzetbaar en 
toegankelijk voor alle typen onderwijs. De inzet van vrijwilligers is onmisbaar voor de realisatie van 
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voorlichtingslessen. Binnen het team voorlichters is capaciteit vrijgemaakt om de inzet en begeleiding 
van vrijwillige voorlichters te coordineren. 

Ad.1 Voorlichting 

We vinden het belangrijk dat jongeren bewust omgaan met seksualiteit en ontdekken dat het ongeboren 
leven waardevol is. Hierover gaan voorlichters het open gesprek met jongeren aan. Zo draagt Siriz bij 
aan het voorkomen van onbedoelde zwangerschappen. Onze voorlichting is uniek omdat we de 
onderstaande thema's, die tijdens de les aan de orde komen, met elkaar verbinden: 

Relaties en relatievorming 
Weerbaarheid en het aangeven van grenzen 
Het keuzes maken 
Voorkomen van en omgaan met een onbedoelde zwangerschap 

• 	Ontwikkeling van menselijk leven 
• 	De hulp die Siriz biedt 

Dit doen we door: 

• 	Het voeren van de interactieve dialoog meer leerlingen in de klas 
• 	Het inzetten van professioneel filmmateriaal over de verschillende thema's van de 

voorlichtingsles 
• 	Het hanteren van het stellingenspel in het voortgezet- en beroepsonderwijs en het spel Plaatje 

Praatje in groep 7 en 8 van het primair onderwijs 
• 	Het bijwonen van studentenevenementen met ludieke acties waarmee studenten uitgenodigd en 

geprikkeld worden zich uit te laten over onze thema's. 

Ad. 2 Netwerken en Acquisitie 

In de loop van de jaren heeft Siriz een groot scholennetwerk opgebouwd dat zij zorgvuldig onderhoudt. 
Ieder jaar worden scholen benaderd om een les van Siriz af te nemen. Het vinden van scholen en het 
boeken van voorlichtingslessen vindt op meerdere manieren plaats. We zien dat scholen die ons 
kennen, het gemakkelijkst een voorlichtingsles boeken voor een nieuwe groep leerlingen. Omdat we 
ons netwerk willen uitbreiden, benaderen we ook nieuwe contacten. Acquireren via het warme netwerk 
werkt echter het gemakkelijkst. Jaarlijks worden er een of twee mailings verzonden waarin de 
voorlichter aangeeft contact op te nemen voor het boeken van een les. Het contact opnemen met de 
docent of zorgcoordinator, is een zeer intensieve klus. Gemiddeld neemt dit vijf belpogingen in beslag 
omdat docenten of coordinatoren beperkt bereikbaar zijn. Een andere manier om een les te boeken is 
de directe benadering van de docent na de les. De voorlichter vraagt de docent of er binnen de school 
andere (vakgroep-)docenten in een les van Siriz geïnteresseerd zijn. Wanneer de docent enthousiast is, 
vormt hij of zij de ingang naar een volgende les. We laten een zogenaamde teil a friend kaart achter 
waarop de contactgegevens van de voorlichter staan en we gemakkelijk bereikbaar zijn. Het 
onderhouden van het relatienetwerk gebeurt door het verzenden van twee maandelijkse digitale 
nieuwsbrieven. In deze brieven vertellen we wat we doen, delen we ervaringen uit de lessen en 
proberen we scholen enthousiast te houden voor onze voorlichting. Het uitbreiden van ons netwerk door 
middel van benaderen van nieuwe scholen gebeurt aan de hand van mailings en door direct te bellen. 
Ook vinden we nieuwe scholen via deelname aan workshops en onderwijsbeurzen en evenementen. 
Het netwerken via warme contacten levert echter het beste rendement. 
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Ad. 3 Methodiekontwikkeling 

Onze huidige wijze van voorlichting heeft een eenmalig karakter. Een maal per jaar staan we voor de 
klas met onze voorlichtingsles. Het is de vraag in hoeverre deze aanpak het gedrag van leerlingen en 
jongeren effectief en blijvend beïnvloedt. Siriz wil hierop zicht krijgen en alternatieve methoden inzetten, 
die effectief en bestendig leiden tot beïnvloeding van gedrag. Siriz laat dit onderzoeken en zal de 
uitkomsten ervan verankeren in de voorlichtingsmethodiek, de voorlichtingsmiddelen en in de 
benadering van nieuwe doelgroepen. Bij dit laatste denken we aan het betrekken van docenten en 
ouders en een meer programmatige vorm van voorlichting. 

Beoogde resultaten 2014 

Aantallen lessen 850 
Aantal te bereiken leerlingen 17.000 

Subsidie inzet 2014 op basis van amendement Van der Staaij 

Siriz heeft in 2013 een subsidieaanvraag van € 383.225 ingediend. Het ministerie van VWS heeft toen, 
via de instellingssubsidie, een bedrag van € 268.711 toegekend. 

Oorspronkelijke subsidieaanvraag 

Totale kosten activiteiten 	 € 383.225 
Toegekende subsidie 	 € 268.711  
Dekkingstekort 	 € 114.514 

Siriz wil vanuit het amendement de kosten in 2014 voor preventie dekkend maken en dient daarom een 
herziene subsidieaanvraag in. 

De gevraagde aanvullende subsidie bedraagt € 114.289 (€ 383.000 -/- € 268.711) 
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www.si ri z.n1 
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Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
De directie OBP Afdeling Subsidies 
t.a.v. de heer drs.1°.2.e 	RA MGA 
Postbus 16006 
2500 BA DEN HAAG 

Datum: 	22 mei 2014 
Kenmerk: 	RZ/MV/140522 
Betreft: 	Aanvulling aanvraag tot herziening van de instellingssubsidie 2014 
Objectnummer: 1293572 
Subsidienr.: 	322407 

Geachte heer10 2.e 

Wij ontvingen uw brief van 16 mei 2014 waarin u verzoekt om aanvullende informatie inzake onze 
aanvraag tot herziening van de instellingssubsidie 2014. 

De berekeningen van de uurtarieven voor Preventie en Hulpverlening zijn opgenomen in de bijlage. 
Omdat de bedragen zijn gebaseerd op de begroting 2014 is deze eveneens als bijlage toegevoegd. 

In de subsidieaanvraag van Preventie is bij de begrote overige baten een bedrag van € 225 
opgenomen om te komen tot een afgerond subsidiebedrag van € 383.000. 

Ik vertrouw erop dat u op basis van deze aanvullende informatie onze aanvraag in behandeling kunt 
nemen. Mocht u nog vragen hebben dan zijn wij uiteraard bereid om een nadere toelichting te geven. 

R.A. Zoutendijk MBA MSW 

Bijlage: Toelichting en cijfermatige onderbouwing uurtarieven Preventie en Hulpverlening 
Begroting 2014 
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Toelichting en ciifermatige onderbouwing uurtarieven t.b.v. aanvraag tot herziening van de instellingssubsidie 2014 

1. Algemeen 
Op basis van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 650 zijn fondsenwervende instellingen verplicht om alle kosten toe te rekenen 
aan: 

- activiteiten ten behoeve van de doelstellingen (Preventie en Hulpverlening) 
- Fondsenwerving 
- Beheer & Administratie 

Om het uurtarief te berekenen van Preventie en Hulpverlening zijn de kosten van Beheer & Administratie naar rato van de begrote 
kosten van Preventie, Hulpverlening en Fondsenwerving toegerekend aan deze activiteiten. 
Het uurtarief is berekend door het totaal aan kosten voor Preventie en Hulpverlening te delen door het aantal beschikbare directe 
uren voor Preventie en Hulpverlening. 

Het aantal beschikbare directe uren per FTE is als volgt berekend: 
Full-time jaaruren 	 1.872 
vakantie 	 170- 
feestdagen 	 50- 
leeftijdsverlof 	 14- 
ziekte 	 14- 
Indirect 	 130- 

Beschikbare directe uren per jaar 	1.493 
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2. Preventie 
De activiteiten van Preventie zijn onderdeel van de afdeling PMF (Preventie, Marketing en Funding). De uitvoeringskosten van de 
afdeling PMF en de toegerekende kosten van Beheer & Administratie worden naar rato van het aantal FTE's toegerekend aan de 
activiteit Preventie. 

Onderbouwing FTE's afdeling PMF 	 Salariskosten 
Manager 	 1,00 	 n.v.t. 
Secretaresse 	 0,60 	 n.v.t. 
Communicatie 	 0,44 	 n.v.t. 
Communicatie 	 0,60 	 n.v.t. 
Vrijwilligerszaken 	 0,84 	 n.v.t. 
Vrijwilligerszaken 	 0,33 	 n.v.t. 
Ledenadministratie 	 0,56 	 n.v.t. 
Fondswerving 	 0,89 	 n.v.t. 

	

5,26 	57,13% 

Preventie medewerker 	 1,05 	 € 	45.695 
Preventie medewerker 	 1,00 	 € 	42.870 
Preventie medewerker 	 0,50 	 € 	21.389 
Preventie medewerker 	 1,00 	 € 	42.777 
Preventie medewerker 	 0,40 	 € 	14.648 

	

3,95 	42,87% 

9,21 

Kosten Preventie  

Kosten Beheer & Administratie 	 € 582.101 

Toerekening Beheer en Administratie aan overige afdelingen op basis begrote kosten 
Fondsenwerving 	 € 	254.972 	12,8% € 	74.321 
Preventie & Marketing 	 € 	753.154 	37,7% € 	219.536 
Hulpverlening 	 988.870 	49,5%  € 	288.244  

	

€ 1.996.996 	 € 582.101 

Aan Preventie toegerekende kosten Beheer & Administratie: 
Aan Preventie toegerekende uitvoeringskosten: 
Directe kosten Preventie 

- Advertenties en PR 
- Overige directe kosten 

Beschikbare uren Preventie  
Aantal Preventie medewerkers 
Aantal directe uren per FTE 
Beschikbare uren Preventie 

Uurtarief Preventie  
Totale kosten Preventie 
Beschikbare uren Preventie  

€ 	219.536 x 	42,87% = € 	94.114 

	

685.772 x 	42,87% = € 	293.987 

€ 12.450 
€ 4.000 

€ 	16.450 

Totale kosten Preventie € 	404.551 

3,95 FTE 
1.493 uren 
5.897 uren 

€ 	404.551 
5.897 

Uurtarief Preventie 	 € 	68,61 
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3. Hulpverlening 

De afdeling Hulpverlening is volledig gericht op Hulpverlening. Een nadere toerekening van uitvoeringskosten en toegerekende kosten 
van Beheer & Administratie naar rato van het aantal FTE's is daarom niet nodig. 

Onderbouwing FTE's afdeling Hulpverlening 	 Salariskosten  
Manager 	 1,00 	 € 	73.842 
Secretaresse 	 0,40 	 € 	16.052 
Hulpverlener 	 0,60 	 € 	28.737 
Hulpverlener 	 0,60 	 € 	27.128 
Hulpverlener 	 0,60 	 € 	28.737 
Hulpverlener 	 0,70 	 € 	33.117 
Hulpverlener 	 0,15 	 € 	7.096 
Hulpverlener 	 0,67 	 € 	27.062 
Hulpverlener 	 0,60 	 € 	24.794 
Hulpverlener 	 0,17 	 € 	8.042 
Hulpverlener 	 0,60 	 € 	22.526 
Hulpverlener 	 0,67 	 € 	31.697 
Hulpverlener 	 0,56 	 € 	20.095 
Hulpverlener 	 0,15 	 € 	6.078 
Hulpverlener 	 1,00 	 € 	35.021 
Hulpverlener 	 0,22 	 € 	9.060 
Hulpverlener 	 0,76 	 € 	32.770 
Hulpverlener 	 0,60 	 € 	28.737 
Hulpverlener 	 0,44 	 € 	18.120 
Hulpverlener 	 0,67 	 € 	23.479 
Hulpverlener 	 1,00 	 € 	41.182 

12,16 	100% 

Kosten Hulpverlening 

Kosten Beheer & Administratie 	 € 582.101 

Toerekening Beheer en Administratie aan overige afdelingen op basis begrote kosten 
Fondsenwerving 	 € 	254.972 	12,8% € 	74.321 
Preventie & Marketing 	€ 	753.154 	37,7% € 	219.536 
Hulpverlening 	 € 	988.870 	49,5%  € 	288.244  

€ 1.996.996 	€ 582.101 

Aan Hulpverlening toegerekende kosten Beheer & Administratie: 	€ 	288.244 x 100,00% = € 	288.244 
Aan Hulpverlening toegerekende uitvoeringskosten: 	 € 	887.126 x 100,00% = € 	887.126 
Directe kosten Hulpverlening 

- Spreekruimten 	 € 40.014 
- Telefonische hulplijn 	 € 2.900 
- Hulpverleningsfolders en voorlichtingsmateriaal 	 € 11.800 
- Advertenties en PR 	 € 29.350 
- Chathulpverlening 	 € 16.180 
- Overige directe kosten 	 € 1.500  

€ 	101.744 
Totale kosten Hulpverlening € 1.277.114 

Beschikbare uren Hulpverlening 

Aantal Hulpverleners 
Aantal directe uren per FTE 
Beschikbare uren Hulpverlening 

Uurtarief Hulpverlening  
Totale kosten Hulpverlening 
Beschikbare uren Hulpverlening 

12,16 FTE 
1.493 uren 

18.152 uren 

€ 1.277.114 
18.152 

Uurtarief Hulpverlening 
	

€ 	70,35 
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E 1.297.876 

1.132.762 
E 

E 
E 
E 
• 211.697 
E 161.787 
€ 45.000 
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Resultaat 	€ 	50.103,00- 

Toelichting op de balans en resultatenrekening 	 Begroting 
2014 

Baten 
	

E 	3.029.200- 
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Baten uit eigen fondsenwering 
Collecten 
Donaties en giften 
Contributies 
Sponsoring 
Nalatenschappen 
Resultaat winkel 
Resultaat scholenacties 
Overige baten uit eigen fondsenwerving 

Baten uit subsidies van overheden 
Subsidie ministerie VWS 
Subsidie provincie 
Subsidie gemeenten 

Overige baten 
Overige baten 

Bestedinsten aan de deelsti311Inq 

Voorlichting 
Voorlichtingsmiddelen 
Overige voorlichtingskosten 
Toegerekende gemengde kosten 

Hulpverlening 
Huur spreekruimten 
Telefonische hulpdienst 
Hulpverleningsmiddelen 
Advertentiekosten 
Overige kosten hulpverlening 

Toegerekende gemengde kosten 

Kosten wervItid‘baten 

Kosten eigen fondsenwerving 
Directe kosten eigen fondsenwerving 
Toegerekende gemengde kosten 

Kosten Beheer en administratie 
(als % van de totale baten) 
Kosten Beheer en administratie 
Directe kosten Beheer en administratie 
Kosten Raad van Toezicht 
Toegerekende gemengde kosten 

Publiciteit en communicatie 
Internet 
Beurzen en evenementen 
Overige publicitelts- en communicatiekosten 
Public relations 

Personeelskosten 
Salarissen 
Salarissen 
Vakantiegeld 
Feestdagen- en vakantietoeslag 
Eindejaarsuitkering 
Toelage levensloop 
Ouderschapsverlofkorting 
Uitkering ziekengeld 
Sociale lasten 
Premies sociale verzekeringen 
Ziekengeldverzekering 
Vergoeding ziektekosten 
Overige sociale lasten 
Pensioenlasten 
Overige personeelskosten 
(Rels)kosten personeel 
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Resultaat 	€ 	50.103,00- 

Begroting 2014 

Toelichting op de balans en resultatenrekening 

Huisvestingskosten 
Huur 
Onderhouds- en schoonmaakkosten 
Energie en water 
Verzekeringen 
Overige huisvestigingskosten 

Kantoor- en algemene kosten 
Kantoorkosten 
Verzekeringen 
Accountants- en advieskosten 
Automatiseringskosten 
Contributies en abonnementen 
Vrijwilligers en werkgroepen 

Afschrijving en rente 
Afschrijvingskosten 
Afschrijvingskosten inventaris 
Afschrijvingskosten automatisering 
Rente en bankkosten 

Totaal Overige kosten 
Toegerek. aan Fondsenwerving o.b.v. FTE's 
Toegerek. aan Beheer & Administratie o.b.v. FTE's 
Toegerek. aan Voorlichting o.b.v. FTE's 
Toegerek. aan Hulpverlening o.b.v. FTE's 

Begroting 
2014 

112.950 
€ 77.750 
• 20.500 
• 14.500 
€ 2.200 
€ 

€ 
€ 
€ 1.400 
€ 17.431 
• 41.126 
€ 7.100 
€ 
	

7.000 

€ 42.750 
E 
	

42.000 
€ 25.000 
€ 17.000 
E 
	

750 

€ 2.239.701 
108.702 

• 558.101 
€ 685.772 
€ 887.126 

2.000- 

125.647 
36.590 
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Financieel verslag behorend bij aanvraag tot vaststelling van de Instellingssubsidie 2013 

Relabenr. 	: 1293572 
Subsidienr. : 320809 
Verplicht. er. : 560006414 

Kosten activiteit Overige 
baten 

Aantal uren Aantal Sta Eigen 
bijdrage 

Gewaagde 
subsidie 

A. Keuzegesprekken bij onbedoelde zwangerschap 

A.1 Het voeren van keuzegesprekken 

	

1.1 	Het zorgdragen voor een telefoondienst met gespecialiseerde maatschappelijk werkers. 

	

1.2 	Het zorgdragen voor e-rnallIchat hulpverlening door gespecialiseerde maatschappelijk werkers. 

	

1.3 	Het zorgdragen voor een 7-daagse telefonische bereikbaarheid, mede mogelijk gemaakt door de inzet 
van opgeleide vrijwilligers onder begeleiding van een professionele achterwacht. 

	

1.4 	Het houden van spreekuren In Almere, Amsterdam, Amersfoort, Den Haag, Dordrecht, Ede, Eindhoven, 
Leeuwarden, Groningen, Goes, Holten, Rotterdam, Zwolle.(Met een verwachte uitbreiding in Assen, 
Alkmaar en Limborol 

	

1.5 	Het loggen van goede contacten mot potenliCla verwijzen zoals huisartsen, gezondheidscentra, centra 
voor Jeugd en Gezin, AMW, abortusklinieken, Fiom, Bureau Jeugdzorg, verloskundigen, GGD, etc. 

A.2 Het overdragen ven methodiek van keuzegesprekken 

	

2.1 	Het aanbieden van trainingen aan hulpverleners in opleiding zoals artsen, verpleegkundigen, 
verloskundigen, maatschappelijk werkers, enz. 

Totaal keuzegesprekken 2.170 E 158.097 E 119.398 E 36.699 1,45 

E 
E 

E 

E 

E 

E 

618 
412 

58 

603 

440 

40 

0,41 
0,28 

0,04 

0,40 

0,29 

0,03 

E 44.422 
E 29.615 

E 4.165 

E 43.372 

E 31.647 

E 	2.877 

E 33.978 
E 22.652 

E 3.185 

E 33.175 

E 24.207 

E 2.201 

E 10.444 
E 6.963 

E 979 

E 10.197 

E 7.440 

E 676 

B. Hulpverlening aan onbedoeld zwangere tieners en vrouwen en de aanstaande vaders 

19.1 Begeleiding van cliënten die na het keuzegesprek besloten hebben de zwangerschap uit te dragen 
1.1 	Het zorgdragen voor een telefoondienst met gespecialiseerde maatschappelijk werkers. 
1.2 	Het houden van spreekuren in Almere, Amsterdam, Amersfoort, Den Haag, Dordrecht, Ede, Eindhoven, 

Leeuwarden, Groningen, Goes, Holten, Rotterdam, Zwolle.(Met een verwachte uitbreiding in Assen, 
Alkmaar en Limburg, 

1.3 	Het zorgdragen voor een 7-daagse telefonische bereikbaarheid, mede mogelijk gemaakt door de inzet 
van opgeleide vrijwilligers onder begeleiding van een professionele achterwacht. 

1.4 	Door het (eventueel) doen van huisbezoeken. 
1.5 	Het zorgdragen voor e-mallichat hulpverlening door gespecialiseerde maatschappelijk werkers. 

6.2 Begeleiding zwangerschap waarbij een beperking bij het kind is geconstateerd 
2.1 	Het houden van spreekuren in Almere, Amsterdam, Amersfoort, Den Haag, Dordrecht. Ede, Eindhoven, 

Leeuwarden, Groningen, Goes. Holten. Rotterdam, Zwolle.(Met een verwachte uitbreiding in Assen, 
Alkmaar en Limburg] 

22 	Door het (eventueel) doen van huisbezoeken 
2.3 	Door telefonisch, eenall en chat hulpverlening 

6.3 Het begeleiden bij en het zoeken naar residenti8le hulpverlening voor jonge (a.s.) moeders en hun baby, o.a. het Siriz 
huis, gastgezinnen en andere vormen van opvang. 
3.1 	Het onderhouden van een bestand gastgezinnen waardoor tijdelijk onderdak bij gezinnen mogelijk is. 
3.2 	Coachende gesprekken met de cliënt om haar te motiveren voor residentiële hulp. 
3.3 	Begeleiding van cliënten bij het zoeken naar de meest passende vorm van residentiële hulp. 
3.4 	Het samenwerken met Siriz Opvang Gouda. 
3.5 	Het samenwerken met andere instellingen voor (jeugd) hulpverlening en opvang. 

B.4 Het bieden van nazorg waardoor recidive zoveel mogelijk wordt voorkomen. 
4.1 	Individuele nazorgtrajecten. 
4.2 	Samenwerking met alle regionale organisaties m.b.t. longe moeders. 
4.3 	Samenwerking met organisaties voor opvoedingsondersteuning. 
4.4 	Het aanvragen van CLZ indicatie namens clienten. 
4.5 	In de bijscholing van de maatschappelijk werkers wordt speciale aandacht gegeven aan het project 

hechting mooderiikind. 
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E 2.029 
E 271 
E 	169 

E 676 
E 1.353 
E 2.029 
E 3.382 
E 4.397 

E 2.536 
E 1.268 
E 1.015 
E 1.015 
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Totaal Hulpverlening aan onbedoeld zwangere tieners en vrouwen en di/aanstaande vaders 9,19 13.721 0,00 E 986.868 E 754.845 E 232.013 

TOTAAL 10,65 16.891 E 1.142.966 0,00 E 874.243 € 268.712 
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Realisatie Aangevraagd 

Kosten Aantal uren Aantal (te Overige 
baten 

Gevraagde 
subsidie 

Eigen 
bijdrage  

E 45.472 
E 	30.315 

E 13.263 

E 	58.298 

E 	25.505 

E 5.830 

E 35.011 
E 23.341 

E 	10.212 

E 44.886 

E 19.638 

E 4.489 

E 10.461 
E 6.974 

E 	3 051 

E 13.411 

E 	5.867 

E 1.341 
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bij onbedoelde zwangerschap 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
t.a.v. de directie Bedrijfsvoering, afdeling subsidies 
Postbus 16006 
2500 BA Den Haag  
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hulp • voorlichting • opvang 
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SCANPLAZA 

Datum: 	28 mei 2014 
Kenmerk: 
	

RZJGW/140522 
Uw kenmerk: Relatienr.: 1293572 / Subsidienr.: 320809 / Verplichtingnr.: 560006414 
Betreft: 
	

Aanvraag vaststelling subsidie 2013 

Geachte heer, mevrouw, 

Ter vaststelling van de subsidie over het jaar 2013, doen wij u in antwoord op uw brief van 13 maart 
2014, kenmerk SP/65028/2014, de voor de vaststelling noodzakelijke documenten toekomen. 

Mocht u nog aanvullende informatie nodig hebben dan ben ik uiteraard bereid om deze te verstrekken. 

R.A. Zoutendijk MBA msw 
	 OR1GNEEL 

Bestuurder 

Bijlagen: 
-Aanvraagformulier tot subsidievaststelling met ondertekening door het bestuur 
-Activiteitenverslag 2013 Siriz Ambulante Hulpverlening 
-Controleverklaring 
-Uittreksel Kamer van Koophandel Stichting Siriz 
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Behandeld door: 
10.2.e 

Eindhoven, 28 mei 2014 

(`°e  

Partners in Sport 
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Building a better 
working world 

Ernst & Young Accountants LIP 	 Tel: +31 88 407 10 00 
Prof.Dr.Dorgelolaan 12 	 Fax: +31 88 407 48 00 
5613 AM Eindhoven 	 ey.com  
Postbus 455 
5600 AL Eindhoven 

Het Bestuur van Stichting Siriz 
Postbus 559 
3800 AN AMERSFOORT 

Geacht bestuur, 

Bijgaand ontvangt u de controleverklaring en het rapport van feitelijke bevindingen inzake de controle 
subsidievaststelling over het jaar 2013 van de Stichting Siriz te Amersfoort. Deze controleverklaring en 
rapport van feitelijke bevindingen is uitsluitend afgegeven ten behoeve van het ministerie van 
Volksgezondid, Welzijn en Spoft en dient niet te worden verspreid aanof idéb-r-uikt door anderen. 

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest. 

Hoogachtend, 
Ernst & Young Accountants LLP 

Bijlagen: controleverklaring 
rapport van feitelijke bevindingen 
gewaarmerkte financieel verslag 

Ernst & Young Accountants LLP is een Ilmited Ilabilily partnership opgericht naar het recht van Engeland en Wales en geregistreerd hij Companies 
House onder regIstratlenummer 0C335594. In relatie tot Ernst .4 Young Accountants LLP wordt de term partner gebruikt voor een (vertegenwoordiger 
van een) vennoot van Ernst & Young Accountants LLP. Ernst & Young Accountants LLP is statutair gevestigd te Lambeth Palace Road 1, London SEI 
7EU. verenigd Koninkrijk, heeft haar hoofdvestiging aan Boompjes 258, 3011 XZ Rotterdam. Nederland en is geregistreerd bij de Kamer van 
Koophandel Rotterdam onder nummer 24432944. Op onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing. waarin een beperking van de 
aansprakelifiiheid is opgenomen. 
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
Afgegeven ten behoeve van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Aan: Stichting Siriz 

Wij hebben het bijgevoegde en door ons gewaarmerkte financieel verslag behorend bij aanvraag tot 
vaststelling van de instellingssubsidie 2013 van Stichting Siriz te Amersfoort gecontroleerd. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opstellen van het financieel verslag in 
overeenstemming met de bepalingen van de Kaderregeling VWS-subsidies en het bijbehorende 
controleprotocol. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanig interne beheersing als het 
noodzakelijk acht om het opstellen van het financieel verslag 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 Kaderregeling VWS-subsidies geldende 
controleprotocol. 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 professionele oordeelsvorming, 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 opstellen van het financieel verslag door de stichting, 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 de geschiktheid van de 
gebruikte grondslagen voor het opstellen van het financieel verslag, 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 
Naar ons oordeel is het financieel verslag van de instellingssubsidie 2013, aangevende het bedrag van 
per saldo € 268,712 aan subsidiabele kosten en inkomsten, in alle van materieel belang zijnde aspecten 
opgesteld in overeenstemming met de relevante bepalingen van de Kaderregeling VWS-subsidies, zoals 
vastgelegd in het genoemde controleprotocol. 

Ernst 8 Young Accountants LLP is een limited liability partnership opgericht naar het recht van Engeland en Wales en geregistreerd bij Companies 
House onder registratienummer 0C335594.1n relatie tot Ernst & Young Accountants LLP wordt de term partner gebruikt voor een (vertegelimmidiger 
van een) vennoot van Ernst 8 Young Accountants LLP, Ernst & Young Accountants LLP is statutair gevestigd te Lambeth Palace Road 1, London 5E1 
7EU, Verenigd Koninkrijk, neet naar hoofdvestiging een Boompjes 258, 3011 XZ Rotterdam. Nederland en is geregistreerd Dij de Kamer van 
Koophandel Rotterdam onder nummer 24432544. Op onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van de 
aansprakelijkheid is opgenomen. 
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Overige aspecten- beperking in het gebruik en verspreidingsgebied 
Het financieel verslag is opgesteld voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met als 
doel Stichting Siriz in staat te stellen te voldoen aan de Kaderregeling VWS-subsidies. Hierdoor is het 
financieel verslag mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Het financieel verslag met onze 
controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor Stichting Siriz en het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en dient niet te worden verspreid aan of gebruikt door anderen. 

Eindhoven, 28 mei 2014 

Ernst & Young Accountants LLP 

Bijlage: 	gewaarmerkte financieel verslag 
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Stichting Siriz 
AMERSFOORT 

Financieel verslag behorend bij aanvraag tot vaststelling van de InstellingssubsIdle 2013 

Reda fiunr. 	1293572 
Sutasátenr. : 320809 
Verrptchr.m. : 560006414 

activiteit 

A. keuzegesprekken bij;  onbedoelde zwangerschap 

A.1 Hel vamen van keuzegesprelikun 

	

1.1 	Set zorgdragen voer een telefoondienst met gespecialiseerde maatschappelijk werkers. 

	

1.2 	Het zorgdragen rooi e-mailicrial hulpverlening door geapecialisererde maetecfseppelilk weekere. 

	

1.3 	Fier zorgdragen voor een 7.41aagse telefonische berellituarneld, mede mogelijk gemaakt door de Meet 
ven opgeleide vrijen/lieer. onder begeleiding van *en orale...rokeer echlerwachL 

	

1.4 	Het houden ven spreekuren in Almere, Amsterdam, Amersfoort, Oen Haag, Dordrecht, Ede, Eindhoven, 
Leeuwarden, Groningen, Goes, Holten, Rolteritam, Twolle.(1441 een verwachte uitbreiding In Assen, 
Alkmaar en Limborot 

	

1,5 	Fiat leggen van goede contacten met potentiele verijzen zoals huisertsen, gezondheidscentra, centra 
koor Jeugd en Gezin, ALIW, .bonusklinieken, Flom, Bureau Jeugdzorg, verloskundigen, GGD, etc. 

4.2 Het overdragen van methodiek van korszegesprokken 

	

2.1 	Het aanbieden van trainingen een hulpverleners in opleiding Koel. artsen, vanzieenikundieen, 
vedoskundigen, insetachappelijk Werkers, enz. 

Totaal keuzegesprekken 

B. Hulpverlening aan onbedoeld zwangere tiener: en vrouwen en de aanslaande vaders 

0.1 Elogelekling van cliënten die na het losuzegcscrok besloten hebben de zwargerschrip uit ie dragen 
1.1 	Het zorgetregen voor wen Isiefeendierot snijd gespecialiseerde maatscheppellgr werkers. 
1.2 	Hert houden van spreekuren in Almere, Amsterdam, Amersfoort, Den Haag, Dordrechl, Ede, Eindhoven, 

Lseuwerden, Groningen, Goes, Heilen Rotterdern, Zwo6e.(14et een ~cachet ollbrelding Fn Aseen, 
stikmeer en Limburol 

1.3 	Het zorgdragen voor een 7.daagse telefonische benrikaaartudd mede mogelijk gemaakt doOr de inzet 
ron opgeleide vrijwilliger. onder begeleiding ron eren prolesaionele achterwacht. 

1.4 	Door hel (evereueell doen ven huisbezoeken. 
1.5 	Hel ...Oren/invoer wenallichat hulpverlening door gespecialiseerde rnastscheppelijk werkers. 

8,7 Begeleiding zwangerschap waarin] een beperking dj hel kind I. geconstateerd 
2.1 	Hel houden ven spreekuren in Almere. Amsterdam, Amersfoort, Den Haag, Dordrecht, Ede, Eindhoven, 

Leeuwarden, Groningen, Goes. Hollen, Rotterdern. Zwolle-(kfet een verwachte uitbreiding In Assen. 
Alkmaar en Limbe rol 

2.2 	Door hal (eventueel) ~nv. huisbezoeken 
23 	Door telefonisch, e-rnail en that hulpverlening 

E1.3 Hot begeleiden bij en net zoeken naar residentie». hulpverlening vorm jonge (a.s.) moeders on hun baby. o.a. hot Satz 
huis. gastgazinnon en andere vormen van opvang 
3,1 	Hel onderhouden van een bestand geelgezinnen waardoor lijder Ot onderdak bi] gezinnen mogelijk is. 
32 	Coachende gesprekken met de deint oor haar te motiveren voor residentieel hulp. 
3.3 	Begeleiding van cliënten bij het zoeken neer de meeat passends vorm ven meiden:dik hulp. 
3.4 	Het samenwerken met Skie Opvang Gouda. 
3.5 	Het samenwerken met endere Instellingen voor (jeugd) hulpverlening en opvang. 

B.4 liet bieden van nazorg waardoor reed,* =rooi mogelijk wordt voorkomen 
4.1 	Inclividtwie meer glrajecten. 
4.2 	Samenwerking met alle ~kiwi* onaanisatWs m.b.t. jonge moeders. 
4.3 	Samenwerking met orgerdsaties voor oproodingsonderastruning. 
4.4 	liet aanvragen ren GIZInceeate namen. alanten. 
4.5 	In de bijscholing ven de meritschoppellik werkers wordt speciale aandacht gegeven aan hel project 

hechting mooderarind. 
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mobielnummer: 

322440 

Instelling 

12-06-2014 

start: 
	01-01-2014 	t/m eind: 

MO 

Ja 

135000.00 

0.00 

31-12-2014 

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport 
	 IOC.  bibsidieportaal 

Aanvraagformulier t.b.v. subsidieverlening 
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1 Gegevens aanvrager 
objectnummer: 

naam instelling: 

postadres: 

postcode: 

2012934 

Stg Siriz Opvang Gouda 

Arnhemseweg 23 

3811 NN 

telefoonnummer: 

BIC: 

nummer Kamer van Koophandel: 

2 Gegevens subsidie 

Subsidienummer (indien bekend): 

Vraagt u een instellings- of een 
projectsubsidie aan?: 

datum indiening: 

Projectsubsidie : start en einddatum 
project: 

Bij welke directie vraagt u subsidie aar 

Wenst u af te wijken van het 
standaard bevoorschottingsscherra?: 

Aangevraagde subsidie: 

Instellingssubsidie: Stand 
egalisatiereserve: 

Instellingssubsidie: Percentage 
egalisatiereserver(1): 

24344524 



Opvanghuis Siriz Gouda Activiteit 	A 

Personeel 

Materieel 

493250.00 

117930.00 

tot. Lasten 	611180.00 

Eigen 
bijdrage 

Bijdrage cli°nten 

43680.00 

Subsidie gemeente Gouda en VWS (via gemeente Gouda) Overige 
baten 

432500.00 

tot. Baten 476180.00 

Totaal -135000.00 

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport 
	 IJU(..  Pffisidieportaal 

Aanvraagformulier t.b.v. subsidieverlening 
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Zie activiteitenplan 
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Zie activiteitenplan 

Zie activiteitenplan 
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Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport 
	 vuu.  affisidieportaal 

Aanvraagformulier t.b.v. subsidieverlening Liquiditeits Prognose 
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Toelichting Betreft subsidie lopend jaar. Inhaal bevoorschotting verstreken maanden jan-mei bij voorschot juni 

JANUARI 

FEBRUARI 

MAART 

APRIL 

MEI 

JUNI 

JULI 

AUGUSTUS 

SEPTEMBER 

OKTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

72900.00 

10800.00 

10800.00 

9450.00 

10800.00 

10800.00 

9450.00 

TOTAAL 
135000.001 
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gfflsidieportaal 
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport 
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Toelichting Betreft subsidie lopend jaar. Inhaal bevoorschotting verstreken maanden jan-mei bij voorschot juni 

JANUARI 

FEBRUARI 

MAART 

APRIL 

MEI 

JUNI 

JULI 

AUGUSTUS 

SEPTEMBER 

OKTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

TOTAAL 
0.00 
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Toelichting Betreft subsidie lopend jaar. Inhaal bevoorschotting verstreken maanden jan-mei bij voorschot juni 

JANUARI 

FEBRUARI 

MAART 

APRIL 

MEI 

JUNI 

JULI 

AUGUSTUS 

SEPTEMBER 

OKTOBER 

NOVEMBER 

DECEMBER 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

TOTAAL 
0.00 
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Toelichting Betreft subsidie lopend jaar. Inhaal bevoorschotting verstreken maanden jan-mei bij voorschot juni 

JANUARI 

FEBRUARI 

MAART 

APRIL 

MEI 

JUNI 

JULI 

AUGUSTUS 

SEPTEMBER 

OKTOBER 

NOVEMBER 

. DECEMBER 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

TOTAAL 
0.00 
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Siriz 
bij onbedoelde zwangerschap 	 hulp • voorlichting • opvang 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
t.a.v. de directie MO, afdeling subsidies 
Postbus 20350 
2500 EJ DEN HAAG 

Datum: 	 12 juni 2014 
Kenmerk: 	 RZ/GW/140612 
Objectnummer: 	2012934 
Subsidienummer: 	322440 
Verplichtingennummer: 0 
Betreft: 	 Aanvraag instellingssubsidie 2014 

Geachte heer, mevrouw, 

Hierbij ontvangt u de aanvraag ten behoeve van de subsidieverlening aan de Stichting Siriz Opvang 
Gouda over 2014. 

Wij vertrouwen erop dat deze subsidieaanvraag volledig is. Uiteraard zijn wij graag bereid tot het 
geven van nadere toelichting. Wij zien uit naar een voorspoedige afhandeling van deze aanvraag. 

R.A. Zoutendijk MBA MSW 
Bestuurder 

Bijlagen: 
- Activiteitenplan Siriz Opvang 2014 
- Financiële onderbouwing Siriz Opvang 2014 
- Statuten Stichting Siriz Opvang Gouda 
- Uittreksel Kamer van Koophandel Stichting Siriz Opvang Gouda 

postbus 3084 2800 CD Gouda 
telefoon 0182 689 441 
hulplijn 0900 202 10 88 

dgn/week, 9-23 uur, Eo,o5/min) 

www.siriz.nl  
opvang@siriz.nl  

Nl.o2 RABO 0302 2863 57 
kvk 243 44 524 
btw NL8131 15 954 Bol 

OF; 
W31 VOO. 

«64 00(101 
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Begroting 2014 Stichting Siriz Opvang Gouda 

Personeelskosten 
Salarissen 	 € 300.800 
Sociale lasten 	 € 	45.100 
Pensioenlasten 	 € 	37.600 
Reiskosten 	 • 	6.500 
Opleidingskosten 	 € 	10.000 
Overige personeelskosten 	 • 	6.000 
Kosten vrijwilligers 	 • 	2.500 
Doorbelasting vanuit Siriz 	 € 	84.750 

Totaal personeelskosten 
	 € 	493.250 

Huisvestingskosten 
Huur 	 € 	44.475 
Energie- en waterkosten 	 € 	14.555 
Schoonmaakkosten 	 • 	500 
Klein onderhoud 	 • 	5.500  

Totaal huisvestingskosten 	 € 	65.030 

Directe kosten hulpverlening 	 € 	15.000 

Organisatiekosten 
Bureaukosten Siriz 	 € 	13.000 
Software licenties (Siriz) 	 4.400 
Accountantscontrole (Siriz) 	 2.500 
Kantoorkosten 	 4.000 
Afschrijvingskosten 	 4.250 
Automatiseringskosten 	 4.500 
Contributies en abonnementen 	 5.250 

Totaal organisatiekosten 	 € 	37.900  

Totaal Uitgaven 	 • 	611.180 

INKOMSTÉlk~ 	 Se 

Subsidie gemeente Gouda 
Activiteitensubsidie 2014 (individuele begeleiding) 	€ 	202.000 
Activiteitensubsidie 2014 (tolk) 	 • 	1.500 
Activiteitensubsidie 2014 (via VWS regulier) 	 € 	229.000  

€ 432.500 

Subsidie VWS 
Instellingssubsidie 2014 (amendement Van der Staaij) 135.000 

€ 135.000 

Bijdrage cliënten 
Huur 	 € 	32.640 
Energie en voeding 	 € 	17.280  

€ 49.920 
Oninbaar 	 6.240- 

• 43.680  

Totaal Inkomsten 	 • 	611.180 

Exploitatieoverschot 	 - per jaar 
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Stichting Siriz Opvang Gouda 	Begroting 2014 	 23-4-2014 

Salariskosten 
De bezetting van Siriz Opvang Gouda is als volgt opgebouwd 

Salaris per maand 

	

Omvang dienstverband 	Fulltime 	Werkelijk  
Directe medewerkers 	 Per week 
Teamleider 	 32 uur = 	0,89 FTE 	€ 	3.184 € 	2.830 
Groepsleiding 	 161 uur = 	4,47 FTE 	€ 	2.888 € 	12.914 
Bevallingsbegeleiding 	 5 uur = 	0,14 FTE 	€ 	2.888 € 	401 
Huishoudelijk medewerker 	7 uur = 	0,19 FTE 	€ 	2.241 € 	436 
Slaap-/waakdienst 	 88  uur = 	2,44  FTE 	€ 	1.985  € 	4.851  

Subtotaal directe medewerkers 293 	8,14 	 21.432 

Salariskosten per jaar 
Brutosalaris 	 € 21.432 	12 	= 	€ 257.183 
Vakantiegeld 	 8,0% 	 € 20.575 
Eindejaarsuitkering 	 8,3% 	 € 	23.054 

€ 300.800 
Sociale lasten 	 15,0% € 	45.100 
Pensioenlasten 	 12,5%  € 	37.600 

€ 383.500 

Doorbelaste personeelskosten Siriz  
Een deel van de medewerkers werkt vanuit Stichting Siriz. 
Deze worden aan Stichting Siriz Opvang Gouda doorbelast. 

Salaris per maand 

	

Omvang dienstverband 	Fulltime 	Werkelijk  
Indirecte medewerkers 	Per week 
Directeur * 	 8 uur = 	0,21 FTE 	€ 	7.000 € 	1.467 
Manager * 	 14 uur = 	0,40 FTE 	€ 	5.454 € 	2.187 
Administratief medewerker * 	4 uur = 	0,11 FTE 	€ 	2.746 € 	305 
Controller * 	 3 uur = 	0,09 FTE 	€ 	3.184 € 	296 
Personeelsfunctionaris * 	 4  uur = 	0,10  FTE 	€ 	3.632  € 	381  

33 	0,92 	 4.636 

Brutosalaris 	 € 	4.636 	12 	 € 	55.630 
Vakantiegeld 	 8,0% 	 € 	4.450 
Eindejaarsuitkering 	 8,3% 	 € 	4.987 

€ 65.100 
Sociale lasten 	 15,0% € 	9.765 
Pensioenlasten 	 12,5%  € 	8.138 

€ 83.003 
Reiskosten 	 € 	1.748 

€ 84.750 

Overige personeelskosten 
Arbodienst 
	

• 	750 
Werving en selectie 	 € 	2.000 
Salarisadministratie 	 € 	2.250 
Overige personeelskosten 	 € 	1.000 

€ 6.000 

Doorbelaste Bureaukosten Siriz 
Huisvestingskosten 	 € 	5.300 
Kantoorkosten 	 € 	5.300 
CBF-keurmerk 
	

€ 	2.415 
afronding 	 • 	15- 

€ 13.000 

Bijdrage cliënten 

per bewoner 	gemiddelde bezetting 	maanden 	opbrengst 
Huur 	 € 	340 p/m 	 8 bewoners 	12 	€ 	32.640 
Energie en voeding 	 € 	180  p/m 	 € 	17.280  

€ 520 p/m 	 € 	49.920 
Af: Oninbare bijdragen cliënten 	 € 	6.240- 

€ 43.680 
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Activiteitenplan 2014 afdeling hulpverlening Siriz Opvang Gouda 

Het uitgangspunt van de hulpverlening is gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2010-2014 van 
Siriz "Onveranderde doelen, nieuwe wegen" met de daarbij behorende planning. 

De visie van Siriz is in het strategisch beleidsplan 2010-2014 als volgt geformuleerd: 

'Siriz is ervan overtuigd dat vanaf de conceptie nieuw leven bestaat. Het ongeboren leven heeft er 
recht op om zich verder te ontwikkelen en ter wereld te komen. De verantwoordelijkheid voor het 
ongeboren leven ligt bij de vrouw die het draagt en bij de man die het verwekte. Siriz kan en wil die 
verantwoordelijkheid niet van hen overnemen, maar wil hen beiden helpen die verantwoordelijkheid te 
dragen, als zij daarbij moeite ondervinden. 
In de dialoog met de samenleving in het algemeen, en met jongeren in het bijzonder, wil Siriz werken 
aan een maatschappelijk klimaat waarin men de waarde van pril ongeboren leven inziet en de eigen 
verantwoordelijkheid voor dit leven erkent en wil dragen.' 

Siriz Opvang Gouda richt haar aandacht op de volgende activiteiten:  

In ons opvanghuis in Gouda bieden we jonge (aanstaande) moeders in de leeftijd tot 25 jaar, opvang 
en intensieve, methodische begeleiding. Zij krijgen maximaal 9 maanden begeleiding, zowel 
persoonlijk en in groepsverband. Er is plaats voor acht jonge moeders en hun baby. Jaarlijks bieden 
we hulp aan meer dan twintig jonge moeders. Daarnaast is er een plek voor een kort verblijf. 

Voor deze taken wordt instellingssubsidie aangevraagd. Dit naar aanleiding van het amendement Van 
der Staaij d.d. 30-10-2013, waarin het volgende wordt weergegeven: 

"Het voorkomen van ongewenste zwangerschappen, het bieden van ambulante hulp en de 
opvang van tienermoeders zijn gediend met een extra impuls. Het behoud van de specifieke, 
landelijke expertise van Siriz, die thans vanuit het Rijk wordt gefinancierd, is hierbij belangrijk. Dit 
amendement regelt daarom dat de subsidie voor Siriz structureel wordt verhoogd tot een jaarlijks 
bedrag van € 1.500.000 euro ten behoeve van het voorkomen van ongewenste 
zwangerschappen, het bieden van ambulante hulp en de opvang van tienermoeders". 

Siriz heeft hier speciale expertise op ontwikkeld. Deze activiteiten worden in dit verslag nader 
toegelicht. 

Analyse en doelgroepen 
In ons opvanghuis in Gouda wonen jonge moeders met meervoudige problematiek. Een 
verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek, een verslaving, relationeel geweld, prostitutie 
of loverboys; een jonge moeder die gevlucht is uit een gewelddadig land. Naast een bovengenoemd 
probleem zijn er vaak financiële problemen en problemen van sociaal relationele aard. Een 
zwangerschap is dan vaak de druppel waarbij al deze problemen tot uiting komen. 

De kracht van Siriz Opvang ligt in het feit dat we deze jonge (aanstaande) moeders ondanks hun 
achterliggende problematiek tot rust kunnen laten komen, helpen met de voorbereiding op de komst 
van de baby en samen met hen aan de slag gaan met hun achterliggende problemen. 
Dat betekent, dat er veel samengewerkt wordt met allerlei andere organisaties zoals GGZ, MEE, 
Bureau Jeugdzorg of Schuldhulpverlening. 
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In het opvanghuis in Gouda zijn moeders vanuit heel Nederland welkom. 

Beleid en doelstellingen 
De begeleiding in het opvanghuis richt zicht op: 

• Voorbereiding op het moederschap 
• Een dagstructureringsprogramma 
• Een modulair aanbod van lessen, gericht op deze doelgroep 
• Begeleiding op alle terreinen van het leven. 

Het doel is om de moeders te activeren tot actief moederschap en om de verantwoordelijkheid van het 
hebben van een kind op een goede manier kunnen dragen. 

Strategie 
De opvang biedt een gestructureerd dagprogramma met vaste, verplichte onderdelen. In het 
groepswerk is er aandacht voor sociale vaardigheden, conflicthantering, vergaderen, kook- en 
woonvaardigheden. In de dagelijkse lesmodules leren bewoners allerlei vaardigheden aan, die hen 
helpen terug te keren in de maatschappij. Zo komen budgetteren, sociale vaardigheden, 
maatschappelijke vorming, moeder-kind-zorg, gezonde voeding en creativiteit aan bod. Ook wordt 
aandacht besteed aan de rol van de vader van de baby en wordt vrijwilligerswerk en opleiding 
gestimuleerd. 

Naast deze groepsonderdelen is er in het individuele mentoraat aandacht voor de individuele 
leerdoelen uit het persoonlijke hulpverleningsplan. Dit wordt samen met de bewoner bij aankomst in 
het huis opgesteld. Daarnaast bevordert video-interactie begeleiding de hechting tussen moeder en 
kind. Er is ook ruimte voor bezoek en ontspanning. 

Kwaliteit van de hulpverlening 

De hulpverlening gebeurt volgens de vastgestelde procedures van het primaire proces en vanuit de 
visie van Siriz zoals deze door het managementteam is verwoord en vastgesteld. 
Protocollen worden cyclisch herzien. 
De werkwijze voldoet aan de normen die gesteld zijn voor het behouden van het HKZ-certificaat. 
Na afsluiting van een begeleidingstraject wordt de cliënt gevraagd een vragenlijst te beantwoorden. 
Deze vragen gaan over de kwaliteit van de hulpverlening. Met deze informatie kunnen wij 
verbeterpunten ontwikkelen in het hulpverleningsproces. Siriz rapporteert de uitkomsten van deze 
cliënttevredenheidsmeting. 

Resultaten 
Kwantitatieve resultaten 
In 2014 verwachten wij opnieuw ongeveer 20 jonge moeders te kunnen plaatsen. 

Wijziging in de methodiek 
Al jaren bestaat de methodiek van Siriz Opvang uit drie pijlers: 
• Dagstructurering (het dagprogramma is intensief en is gedurende het hele verblijf hetzelfde) 

Lesmodules 
• Individuele hulpverlening (mentoraat) gebaseerd op het 8-fasen-model 
Een aantal aspecten zorgt ervoor, dat we nu op een punt gekomen zijn dat verschillende 
veranderingen die nodig zijn voor Siriz Opvang bij elkaar gevoegd worden tot een nieuwe aanpak van 
de methodiek. Dit sluit aan bij gemeentelijke en landelijke ontwikkelingen: 

Amhemseweg 23 	 www.siriz.nl 	 rabobank 1462 67 508 
	 2 

postbus 559 3800 AN Amersfoort 	info@siriz.nl 
	

kvk 507 39 107 
telefoon 033 460 5o 7o 	 btw 1118228 95 869 Bol 
hulplijn 0900 202 10 88 
	 GOM COCEIEN 
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Om die reden hebben we in het afgelopen jaar een cursus Krachtgericht werken gevolgd en is er 
onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van gefaseerd werken. 
Bovendien hebben we een evaluatie gedaan van het gebruik van het 8 fasenmodel. 
Dit leidt naar een vernieuwde methodiek die fasegewijs ingevoerd wordt waardoor we de 
hulpverlening aan onze jonge moeders optimaliseren. 

Ketensamenwerking 
Er is veel aandacht voor samenwerking met allerlei instanties in het belang van de cliënt. 
Siriz is voor verwijzende instanties een betrouwbare samenwerkingspartner. Om zichtbaar te blijven in 
het zorgnetwerk nemen we deel aan verschillende netwerken, zoals het OGGZ platform en de 
werkgroep Maatschappelijke Opvang. Ook participeren we in een werkgroep die gericht is op de 
doorstroom van cliënten (vervolghuisvesting in Gouda) en bij gemeentelijke overleggen. 
Er wordt op verschillende manieren samengewerkt met het Vrouwen Opvangcentrum in Gouda (nu 
onderdeel van Kwintes). De Jonge Moedergroep is hiervan een voorbeeld. 

Vrijwilligerswerk voor bewoners 
Een belangrijke nieuwe activiteit voor de bewoners van Siriz Opvang is het doen van vrijwilligerswerk. 
Eén dagdeel in de week gaan bewoners onder begeleiding naar een zorgcentrum om dementerende 
ouderen te bezoeken. Deze activiteit dient verschillende doelen. 

Leren dat het goed is om je maatschappelijk in te zetten voor anderen; 
Het geeft een mogelijkheid voor oriëntatie op het beroepenveld in de zorg; 
Vrijwilligerswerk en dagstructurering zijn een goede voorbereiding op het zoeken naar een 
baan en een vorm van re-integratie; 
Voor de bewoners van het zorgcentrum is het verrijkend om met jonge moeders en hun baby 
geconfronteerd te worden. 

Opleidingen jonge moeders 
Het is belangrijk dat jonge moeders hun opleiding afmaken als ze dat nog niet gedaan hebben. Een 
passende (beroeps)opleiding vergroot de kansen op de arbeidsmarkt en versterkt de zelfstandigheid 
van de jonge moeder. Ook de uitkeringsinstantie eist dat jonge moeders naar school gaan. In het 
verleden werd het dagstructureringsprogramma van Siriz Opvang als re-integratietraject gezien, maar 
nu zijn de eisen aangescherpt. Dat betekent dat we ons er meer op richten dat de jonge moeder, ook 
als ze nog bij Siriz Opvang woont, weer naar school gaat. 

Vrijwilligers Siriz Opvang 
In Siriz Opvang werkt een team van hbo-geschoolde beroepskrachten en daarnaast worden 
vrijwilligers ingezet. Hun inzet bestaat uit: 
-samen met de dienstdoende groepsleider zorgdragen dat het dagprogramma door iedere bewoner 
wordt gevolgd en de huisregels worden nageleefd. 
-bewoners individueel begeleiden bij het aanleren van woon- en opvoedingsvaardigheden (corvee, 
babyverzorging, eigen verzorging e.d.). 
-bewoners begeleiden bij het bezoeken van instanties (gemeente, verloskundige, huisarts e.d.). 

Elke 6 weken wordt er voor de vrijwilligers een bijeenkomst belegd. Deze bijeenkomsten hebben de 
functie van ontmoeting en werkoverleg. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan 
deskundigheidsbevordering door het uitwisselen en bespreken van ervaringen en het bespreken van 
thema's. 
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Onderbouwing aanvraag € 135.000, - voor Siriz Opvang Gouda 

Exploitatietekort 
In haar brief d.d. 14 december 2011, kenmerk DMO-SSO/3095521, deed de staatssecretaris van 
VWS de toezegging de gemeente Gouda te blijven financieren voor het Siriz/tienermoederhuis. 
Sinds 2009 ontvangt Siriz Opvang Gouda subsidie van de gemeente Gouda. 

Ook voor 2014 is voor de financiering van Siriz Opvang Gouda in het voorjaar van 2013 een subsidie 
aangevraagd. Uit de daarbij gevoegde begroting voor 2014 blijkt dat het totale exploitatietekort wordt 
begroot op € 470.000, -. Hiervoor is reeds een subsidie toegekend van € 431.000. Het tekort van 
€ 39.000 is ontstaan omdat in het verleden bij de subsidietoekenning geen rekening gehouden is met 
indexatie van de (salaris)kosten. Mede als gevolg daarvan bedroeg het begrote tekort 2014 € 39.000. 

Omdat deze aanvullende subsidieaanvraag de basis zal vormen voor de komende jaren, hebben wij 
de kosten opnieuw kritisch beoordeeld. Als gevolg hiervan zijn de kosten geactualiseerd wat per saldo 
resulteert in een toename van € 9.000. 

24-uurs-zorg 
Vanaf de start van Siriz Opvang Gouda is er 's nachts altijd hulp op afstand geboden. Wij werken met 
achterwachten die telefonisch bereikbaar zijn en in geval van nood binnen een half uur op locatie 
kunnen zijn. 
Alleen de eerste 2 a 3 nachten na een bevalling is er daadwerkelijk een medewerker, of indien dit 
verantwoord is, een vrijwilliger op locatie aanwezig. 
Gezien de zwaarte van de problematiek van de jonge moeders is zijn wij genoodzaakt om 24 uur per 
dag professionele hulp te bieden. De ernst van de crisissituaties die wij meemaken en steeds meer 
toenemen zorgen ervoor dat het niet langer verantwoord is om tussen 22.00uur en 7.00uur niet 
aanwezig te zijn. Een uitbreiding van het aantal Fte's is nodig om slaap-/waakdiensten te realiseren 
waardoor wij de veiligheid van de bewoners beter kunnen waarborgen. 
De kosten hiervan bedragen € 87.000. 

Samenvattend is de aanvullende subsidieaanvraag als volgt onderbouwd: 
-Reeds begroot tekort 2014 	€ 39.000 
-Actualisering 	 € 9.000 
-Uitbreiding FTE i.v.m. 24uurszorg 	€ 87.000  

€135.000 
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Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Postbus 20350 
2500 EJ Den Haag 

Datum: 	13 iuni 2014 
Kenmerk: 	10 2" .GW/140613 
Betreft: 	e  i oelichting directe kosten hulpverlening 

Geachte heer, mevrouw, 

Naar aanleiding van de door ons ingediende aanvraag betreffende de instellingssubsidie voor Siriz 
Opvang Gouda, heeft u gevraagd om een nadere toelichting van de directe kosten hulpverlening. 

Dit betreft de kosten voor het materiaal van de lesmodules die de meiden volgen alsmede de reguliere 
huishoudelijke uitgaven voor o.a. voeding. Deze kosten worden gedekt door de eigen bijdrage die de 
meiden betalen voor energie en voeding (zie begroting). 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik het graag. 

10.2.e 

controller 

postbus 3084 2800 CD Gouda 
telefoon 0182 689 441 
hulplijn 0900 202 10 88 
(7egnrweek,9-23 uur, fo,o5/min)  
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naam instelling: 
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Zijn de gesubsideerde activiteiten volledig uitgevoerd? J/N: 

Zijn er afwijkingen gemeld? J/N: 

Dient een accountantsverklaring ingediend te worden? J/N: 
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Totaal realisatie lasten 
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Totaal realisatie eigen bijdrage: 
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Beschrijving gerealiseerd resultaat Uitgevoerd 
J/N 

Ja 

Ja 

r identificatie 10 2 e 

st & Young Accountants LLP 
•. 

3 	Beschrijf per activiteit de bereikte resultaten 

k 

Activiteit 

Keuzegesprekken bij 
onbedoelde zwangerschap  

Zie bijgevoegd activiteitenverslag 2013 

Uit de analyse van het het verschil tussen de aangevraagde uren en 
de gerealiseerde uren blijkt dat het aantal gerealiseerde uren 
betreffende keuzegesprekken 282 uur lager is dan de aanvraag. 
Dit wordt echter volledig gecompenseerd door de hogere realisatie 
van de uren voor hulpverlening aan onbedoeld zwangere tieners, 
vrouwen en de aanstaande vaders (Activiteit B). 

A 

Zie bijgevoegd activiteitenverslag 2013 

Zie activiteit A voor een toelichting op de hogere realisatie t.o.v. de 
aanvraag. 

Hulpverlening aan onbedoeld 
zwangere tieners, vrouwen en 
de aanstaande vaders. 

7 

B 

C 

T 

Er 

IvOrhinq svurld 
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Uitgevoerd 
J/N 



Reden niet uitvoeren activiteit 
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4 	Indien actviteit niet (volledig) uitgevoerd geef hier de reden 



A 178.683 0 137.577 156.097 119.398 41.106 

B 968.182 745.452 222.730 986.858 754.845 

C 

D 

E 

F 

1.146.865 1.142.955 874.243 883.029 263.836 7a 

Begrote 
lasten 

Begrote 
eigen 

bijdrage 

Begrote 
overige 
baten 

Verleende 
Subsidie 

(incl OVA) 

Totaal 
gerealiseerde 
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Totaal 
gerealiseerde 
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bijdrage 

Totaal 
gerealiseerde 

overige 
baten 
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5 	Vul de realisatiegegevens in 

ti 

!Let op: afwijkingen tussen begroot en gerealiseerd dienen te worden verklaard! 

Ter identificatie 10.2.e 

Ernst & Young Accountants LLP 
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6 	Toelichting per activiteit 

Personeel 

Materieel 

Overig 

Gespecificeerd op de bijgevoegde verantwoording. De kosten zijn 
lager dan begroot. De kosten worden toegerekend op basis van RJ 
650 hetgeen kan leiden tot afwijkingen in het gehanteerde uurtarief. 

968.182 	986.858 

968.182 	986.858 

745.452 	754.845 

Ter identificatie 

Eigen bijdrage 

Subsidie 
222.730 	232.013 

rust P Young Accountants LLP RIGINE S.r 
Saldo 0 	 0 

102e 

t• Lier 

Overige baten 

Mnisterie van Volksgezondheid Welzijn en Sport 

Begroot 	Gerealiseer Toelichting 

41.106 36.699 

Saldo 0 0 

Toelichting Begroot Gerealiseer A 
Gespecificeerd op de bijgevoegde verantwoording. De kosten zijn 
lager dan begroot. De kosten worden toegerekend op basis van RJ 
650 hetgeen kan leiden tot afwijkingen in het gehanteerde uurtarief. 

Personeel 
178.683 156.097 

Materieel 

Overig 

178.683 156.097 

Overige baten 
137.577 119.398 

Eigen bijdrage 

Subsidie 
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Toelichting Begroot Gerealiseer c 
Personeel 

Materieel 

Overig 

Overige baten 

Eigen bijdrage 

Subsidie 

Saldo 

Mnisterie van Volksgezondheid Welzijn en Sport 

Personeel 

Materieel 

Overig 

Overige baten 

Eigen bijdrage 

102e 

Saldo 
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Saldo 

F Toelichting Begroot 	Gerealiseer 

Personeel 

Materieel 

Overig 

Saldo 
ORIGINEEL Ernst & Young Accountants LLP 

Overige baten 

Eigen bijdrage 

Ter id 
Subsidie 
entificatie 10.2.e 

Building a better 
werking wond L 

E Toelichting Begroot 	Gerealiseer 

Eigen bijdrage 

Subsidie 

Personeel 

Materieel 

Overig 

Mnisterie van Volksgezondheid Welzijn en Sport 
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Overige baten 



Naam 	 Vit 	 Machtiging 
conform KvK? 

Functie 

Bestuurder 	 Zoutendijk P.A. Ja 

Amersfoort 

22 mei 2014 

Vit Machtiging 
conform KvK ? 

Handtekening 

Handtekening 

oyk‘Gg\-L 

Ilnr. 60 
Mnisterie van Volksgezondheid Welzijn en Sport 

Aanvraagformulier tot subsidievaststelling 	 Page 9 of 9 

7 Ondertekening 

Het bestuur, dan wel een namens het bestuur gevolmachtigde , verklaart kennis te hebben genomen van de geldende wet-
regelgeving op basis waarvan deze aanvraag tot subsidievaststelling is opgesteld 

Functie  Naam 

Naam  Machtiging 
conform KvK ? 

!Let op: Indien geen volmacht conform de inschrijving bij de KvK, voeg dan in een bijlage de 
volmacht toe. 

!Let op indien het verleende subsidiebedrag groter is dan 125.000,- is in ieder geval een 
controleverklaring verplicht. 

Functie 
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Activiteitenverslag 2013 Siriz Ambulante Hulpverlening 

Siriz staat voor iedereen klaar die in moeilijkheden zit rondom een (onbedoelde) zwangerschap. Onze 
hulpverlening is voor iedereen toegankelijk, gratis en direct beschikbaar. Er is kortdurende 
hulpverlening via de telefonische hulplijn de e-mail en chat. Daarnaast bieden we keuzegesprekken 
op locatie aan en langdurige ambulante hulpverleningstrajecten. 

E-mail- en telefonische hulpverlening 
Bij deze soort hulpverlening vragen cliënten veelal om advies. Via e-mailhulpverlening bieden 
de medewerkers van Siriz aandacht, ondersteuning en erkenning aan de cliënt. Zij analyseren 
het probleem en zullen dit eventueel verhelderen. De medewerkers geven uitleg over het 
hulpaanbod van Siriz en/of verwijzen naar de website. E-mailhulpverlening bestaat in de regel 
uit maximaal drie contacten, al of niet in combinatie met telefonisch contact. 

Chathulpverlening 
Cliënten kunnen gratis en anoniem chatten met een maatschappelijk werker van Siriz. 
Ze zijn deskundig in het verlenen van hulp bij een onbedoelde zwangerschap en bij de 
verwerking van een abortus en hebben een training gevolgd voor het verlenen van hulp via 
een chatfunctionaliteit. De chatgesprekken zijn eenmalig maar cliënten kunnen altijd opnieuw 
een chatgesprek starten. 

Ambulante hulpverlening 
Naast de spreekkamer op het hoofdkantoor in Amersfoort zijn er diverse hulpposten in het 
land. Het streven is om face-to-facecontacten zoveel mogelijk op deze hulpposten plaats te 
laten vinden. Er zijn hulpposten in Amersfoort, Almere, Amsterdam, Assen, Den Haag, 
Dordrecht, Ede, Eindhoven, Goes, Groningen, Heerhugowaard, Holten, Leeuwarden, 

• Maastricht, Rotterdam Schinnen en Zwolle. 

In het ambulante hulpverleningstraject vinden tussen de vijf en vijftien contacten plaats per 
cliënt. Bij de hulp aan een cliënt kunnen ook anderen betrokken worden, zoals de partner en 
ouders. Tussen hulpverlener en cliënt vinden vooral individuele gesprekken plaats. Daarnaast 
zijn er (echt)paar- en gezinsgesprekken. Psychosociale hulpverlening, gericht op de situatie 
waarin de cliënt verkeert, is de meest gehanteerde werkwijze. De procesmatige begeleiding 
voltrekt zich volgens verschillende methodieken. 

In 2013 zijn onze activiteiten gericht geweest op de volgende doelgroepen: 
• Meisjes en vrouwen die hulp nodig hebben bij een onbedoelde zwangerschap en bij het 

moederschap. 
• Meisjes en vrouwen die hulp nodig hebben rondom een 20-wekenecho . 
• Meisjes en vrouwen die een abortus provocatus hebben ondergaan en bij de verwerking 

daarvan hulp nodig hebben. 
• Mannen die problemen hebben met de zwangerschap van hun partner of met een abortus 

provocatus die hun partner heeft ondergaan. 
• Overige betrokkenen, zoals ouders en andere betrokkenen uit nabije omgeving. 

Beleid en doelstellingen 

Ons doel is om elk jaar meer zichtbaar te zijn en meer hulp te kunnen bieden aan vrouwen en meisjes 
die dit nodig hebben. In 2013 hebben we een groei beoogd van 5% ten opzichte van het aantal 
hulpvragen in 2012. We bieden hulp aan de moeder, de vader en het ongeboren kind. Ook in 2013 
zijn we gericht geweest op de verschillende moeilijke situaties die er kunnen ontstaan bij een 
(onbedoelde) zwangerschap. Hieronder worden deze verschillende situaties weergegeven. 

Een keuze bij onbedoelde zwangerschap 
Siriz helpt vrouwen om bij een onbedoelde zwangerschap een weloverwogen keuze te maken. Naast 
de situatie  veilde v • 	komt daarbij ook die van het ongeboren kind en de partner/verwekker aan de 

Ter ideitt 
orde: Bija-,een keuze vo het uitdragen van de zwangerschap is het doel de hulpvragers in staat te igittte 10.2e 
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stellen de verantwoordelijkheden die uit deze keuze voortkomen op zich te nemen en de 
weerbaarheid van de hulpvrager te vergroten. 

Begeleiding tijdens en na de zwangerschap 
De cliënten die deze hulp ontvangen zijn in twee groepen te verdelen. Hulpvragers die begeleiding 
van ons hebben gehad bij het maken van de keuze en hulpvragers die dit niet hebben gehad. Siriz 
stelt als voorwaarde voor begeleiding dat de zwangerschap in beginsel onbedoeld is geweest of dat 
de zwangerschap na verloop van tijd onbedoeld is geworden, bijvoorbeeld door veranderde 
omstandigheden die de zwangerschap bemoeilijken. De begeleiding start in de meeste gevallen in de 
eerste drie maanden van de zwangerschap. Het is echter wel mogelijk om vanaf een later tijdstip in de 
zwangerschap begeleid te worden. De begeleiding kan tot maximaal een jaar na de geboorte duren. 
De begeleiding bij het uitdragen van een onbedoelde zwangerschap heeft als doel dat de cliënt weer 
greep krijgt op de situatie waar ze in zit. De begeleiding is te bezien als een proces. We helpen haar 
om zich aan te passen aan de nieuwe leefsituatie, zowel emotioneel als praktisch. Met het 
uiteindelijke doel dat de cliënt in staat is om het ouderschap vorm te geven op een manier die past bij 
de cliënt en die toereikend is voor een gezonde ontwikkeling van het kind. Daarbij houden we de 
wisselwerking met haar omgeving in het oog. 

Hulp bij prenatale screening en keuzebegeleiding waarbij een beperking bij het ongeboren kind is 
geconstateerd 
Sinds iedere zwangere in Nederland een 20-wekenecho krijgt aangeboden worden meer vrouwen 
voor de keuze gesteld een zwangerschap wel of niet uit te dragen. Ook dan worden keuzegesprekken 
gevoerd, waarbij beide ouders èn het ongeboren kind een plaats krijgen. 
Gevoelens van teleurstelling en rouw om het verlies van het gewenste gezonde kind en gevoelens 
van machteloosheid en verdriet bij het aanvaarden van de beperking van het kind, krijgen ruimte. Ook 
hier is het doel de weerbaarheid van cliënten te vergroten en een negatieve invloed op hun leven te 
voorkomen. 

Post-abortushulpverlening 
Ook begeleidt Siriz vrouwen en mannen die moeite hebben met een eerder ondergane abortus. [n de 
hulpverlening van Siriz gaat het er om dat mensen herkenning en erkenning krijgen van hun 
gevoelens van gemis, verdriet en rouw. Daarnaast zijn er vaak gevoelens van schuld en schaamte 
waarvoor ruimte wordt gegeven. 

Hulp bij afstand ter adoptie 
Als je onbedoeld zwanger bent kan er veel op je afkomen. Als een cliënt zelf niet in staat is om het 
kind op te voeden kan afstand ter adoptie een overweging zijn. Bij het doen van afstand ter adoptie 
wordt de relatie met het kind verbroken, juridisch en sociaal. Dit is niet zomaar een keuze. Daarom is 
het belangrijk dat dit onder professionele begeleiding plaatsvindt. Deze begeleiding biedt Siriz. 
Siriz helpt bij de voorbereidingen en de (juridische) stappen gezet moeten worden. We werken via het 
landelijk protocol afstand ter adoptie in samenwerking met de Raad voor de Kinderbescherming en 
Fiom. 

Strategie 
Siriz wil de hulp voor meisjes en vrouwen graag zo toegankelijk mogelijk laten zijn. Daarom zijn er 
door het hele land hulpposten waar cliënten in een veilige en rustige omgeving in gesprek kunnen met 
een maatschappelijk werker. Tegelijkertijd zien we een toename in het aantal anonieme hulpvragen. 
Wij willen de digitale hulpverlening uitbreiden om ook de hulp digitaal zo toegankelijk mogelijk te laten 
zijn 

Siriz heeft veel expertise in de hulpverlening aan vrouwen en mannen die warden geconfronteerd met 
een onbedoelde zwangerschap. Siriz stelt zich ten doel deze kennis te delen met andere 
(hulpverlenings)organisaties. 

Bij een steeds groter deel van onze cliënten worden we echter geconfronteerd met steeds ernstiger 
wordende problematiek. Daarbij ervaren we de grenzen van onze expertise. Om in staat te zijn onze 
ambities te verwezenlijken is het daarom nodig samenwérkingsverbanden aan te gaan met 
instellingen die expertise hebben in bijv. psychiatrie of verstandelijke beperkingen. 
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Om de doelstellingen van het aantal hulpverleningen te behalen is het van belang dat mogelijke 
cliënten naar Siriz worden doorverwezen door andere (hulpverlenings)organisaties en dat andere 
organisaties gebruik maken van onze expertises. 
Op regionaal niveau worden door de maatschappelijk werkers netwerkcontacten opgezet en 
onderhouden. 
Op cliëntniveau wordt waar mogelijk contact gelegd met scholen. Er wordt samengewerkt met 
schoolmaatschappelijk werkers en zorgcobrdinatoren. De mogelijkheid van voorlichting vanuit Siriz 
wordt aangeboden 

Resultaten 

Hulpvragen 
In 2013 zijn er sinds lange tijd minder hulpvragen binnen gekomen dan het jaar ervoor. De afname 
van de hulpvragen zien we vooral in een afname van telefonische hulpvragen en hulpvragen via de e-
mail. Opvallend is de vermeerdering van het aantal gesprekken dat heeft plaatsgevonden in de 
begeleiding. Dit duidt op een verzwaring van de problematiek waarmee de maatschappelijk werkers in 
2013 opnieuw geconfronteerd zijn. Een groei in hulpvragen is te zien bij de chathulpverlening; dit 
bevestigt ons beeld dat vooral jonge vrouwen het fijn vinden om anoniem hulp te vragen bij hun 
onbedoelde zwangerschap. 

Hieronder is de registratie te zien van het aantal hulpvragen dat is binnengekomen in 2013. 

Kortdurende hulpverlening 

Q1 2013 
	

Q2 2013 
	

Q3 2013 
	

Q4 2013 
	

TOTAAL 

	

Telefonisch* 
	

378 
	

322 
	

285 
	

277 
	

1262 

	

E-mail 
	

88 
	

103 
	

113 
	

50 
	

354 

	

Face-to-face 	 0 
	

0 
	

0 
	

3 
	

3 

	

Chat 
	

127 
	

144 
	

146 
	

123 
	

540 

	

TOTAAL 	593 
	

569 
	

544 
	

453 
	

2159 
* incl. aanmeldingen die niet tot een begeleiding zijn gekomen, maar wel in een eerste 
aanmeldingsgesprek geholpen zijn 

Hoofdproblematiek 
kortdurende hulpverlening 

Onbedoelde 
zwangerschap 

ni Onbekend 

E: Post- 
abortusverwerking 

Zwanger van leven 
met een beperking 

E Overige 
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Onbekend 40,09% 

10 t/m 15 jaar 5,11% 

16 t/m 18 jaar 11,68% 

19 t/m 23 jaar 18,70% 

24 t/m 29 jaar 12,80% 

30 Urn 39 jaar 9,43% 

40 t/m 49 jaar 1,52% 

50 t/m 59 jaar 0,17% 

60 en ouder 0,11% 

Niet van toepassing 0,39% 

Totaal 100% 

Hulpvrager (vrouw) 
	62,10% 

Hulpvrager (man) 7,69% 

Derde (ouders) 

Derde (overige) 

6,01% 

7,19% 

Instantie of verwijzer 

Totaal 

17,01% 

100% 

oB1GiNE1--L Ter identificatie 102.e 

Ernst & Young Accountants LLP 

a Building a petter 
working world 
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Leeftijden  Soort hulpvrager 

Het overgrote deel van de korte contacten gaat over een onbedoelde zwangerschap. De belangrijkste 
problemen die de hulpvragers ervaren zijn huisvesting, toekomstperspectief en de relatie tot 
partner/verwekker. Ook hebben we hulpvragen beantwoord die te maken hebben met het verwachten 
van een kindje met een beperking en vragen die te maken hebben met het zoeken naar een kindje dat 
is afgestaan. 

Hulpposten 
In het eerste halfjaar van 2013 zijn hulpposten geopend in Assen, Heerhugowaard, Schinnen, 
Maastricht en Almere. Voor de feestelijke opening zijn organisaties en scholen uitgenodigd. Vooral de 
hulpposten in Maastricht, Schinnen en Almere zijn een succes; in Assen en Heerhugowaard zal er 
nog flink gewerkt moeten worden aan de naamsbekendheid van Siriz. 

Op de hulpposten vindt trajectmatige hulpverlening plaats. 

Traiectmatioe hulpverlening 
Begeleidingen die zijn gestart in 2013 

Problematiek bij aanmeldin g 
Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013  Q4 2013  TOTAAL 

Onbedoelde 
zwangerschap 
Betrokkene op 

onbedoeld zwangere 
Post-abortus-

verwerking 
Zwanger van leven 
met een beperking 

Totaal aantal 
begeleidingen 

81 

2 

6 

1 

90 

68 

4 

4 

1 

77 

91 

4 

9 

0 

104 

68 

6 

4 

1 

79 

308 

16 

23 

3 

350 

Pagina 4 van 7 



0,86% 
6,57% r 

iF 

Ter identificatie 10 2 e 

Ernst 8, Young Accountants LLP 

Building a ketter 
werking world 

. Doc. 60 

Hoofdproblematiek 
trajectmatige hulpverlening 

Post-abortusverwerking 

E Zwanger van leven niet 
een beperking 

n Onbedoelde 
zwangerschap 

Betrokkene op 
onbedoelde 
zwangerschap 

Aantal aanmeldingen per provincie Leeftijden 

10 t/m 15 jaar 

16 t/m 18 jaar 

19 t/m 23 jaar 

24 Urn 29 jaar 

30 t/m 39 jaar 

40 t/m 49 jaar 

50 t/m 59 jaar 

60 en ouder 

Onbekend 

Totaal 

Levensbeschouwing 
Geen 

1,40% Groningen 2,87% 

11,45% Friesland 2,59% 

39,94% Drenthe 1,44% 

19,55% Overijssel 6,03% 

21,51% Gelderland 7,18% 

4,47% Flevoland 4,31% 

0,00% Utrecht 15,53% 

0,00% Noord-Holland 14,08% 

1,68% Zuid-Holland 32,76% 

100% Noord-Brabant 8,33% 

Zeeland - 1,72% 

44,54% Limburg 1,44% 

Islam 

Protestant  

7,47% 

19,54%  

Onbekend/buitenland 

Totaal  

1,72% 

100% 

Rooms-Katholiek 4,02% 

Overig 4,60% 

Onbekend 19,83% 

Totaal 100% 

RIGMEES- 
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E Onbekend (omdat 
chatgesprek werd 
afgebroken) 

Post-abortusverwerking 

G Zwanger van leven met 
een beperking 

Hulpvrager (man) 6,54% 

Derde (ouders) 0,61% 

Derde (overige) 2,26% 

100% Totaal 

Hulpvrager (vrouw) 89,57% 

Instantie of verwijzer 1,02% 

Ter identificatie 10.2.e 
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Online-hulpverlening 
In 2013 hebben we 540 chatgesprekken gevoerd. Het grootste gedeelte van deze hulpvragers is 
jonger dan 18 jaar en de hoofdproblematiek is onbedoelde zwangerschap. Informatie en advies 
kenmerken de chatgesprekken. 
In 2013 heeft de nadruk gelegen op de voortgang en kwalitatief verbeteren van de chatfeedback. 
De ervaring is dat we op de chat regelmatig met misbruiksituaties, onveilige situaties en 
keuzeproblematiek geconfronteerd worden. Waarschijnlijk juist omdat de chat laagdrempelig is en de 
anonimiteit waarborgt. Het medium chat is in deze situaties niet eenvoudig te hanteren. 

Hoofdproblematiek 
chathuipverlening 

E Onbedoelde 
zwangerschap 

c.; Overige 

Leeftijden van hulpvragers via de chat 

Onbekend 
	4,71% 

10 t/m 15 jaar 
	13,29% 

16 t/m 18 jaar 
	25,15% 

19 t/m 23 jaar 
	29,45% 

24 t/m 29 jaar 
	17,18% 

30 t/m 39 jaar 
	9,20% 

Soort hulpvragers via de chat 

40 t/m 49 jaar 1,02% 

50 t/m 59 jaar 0,00% 

60 en ouder 
100% Totaal 

0,00% 

ogkomEEL 
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Ketensamenwerking 
Bij een steeds groter deel van onze cliënten worden we steeds vaker geconfronteerd met 
meervoudige problematiek. Daarbij ervaren we de grenzen van onze expertise. Om in staat te zijn 
onze ambities te verwezenlijken is het nodig samenwerkingsverbanden aan te gaan met instellingen 
die kunnen doorverwijzen naar Siriz en die expertise hebben in bijvoorbeeld psychiatrie of 
verstandelijke beperkingen. Om de doorverwijzing en zichtbaarheid van Siriz in de regio's te vergroten 
zijn in 2013 huisartsen aangeschreven die rond nieuwe hulpposten aanwezig zijn. In 2014 zullen we 
verder gaan met netwerkactiviteiten. 

Kwaliteit 
Er zijn in 2013 hulpverleningsprocessen geëvalueerd, verbeteringen doorgevoerd en geborgd zodat 
de kwaliteit van de hulpverlening gewaarborgd blijft. Dit heeft een cyclisch karakter dat elk jaar 
terugkomt. 
De kwaliteit is daarnaast verbeterd omdat er opnieuw activiteiten op het gebied van 
deskundigheidsbevordering voor onze professionals heeft plaats gevonden. Onze maatschappelijk 
werkers zijn geregistreerd zijn bij de BAMw (Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk 
Medewerkers). De medewerkers behalen de accreditatiepunten die vereist zijn voor de registratie. 

Ter identificatie 10.2.e 
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Stichting Siriz 
AMERSFOORT 

Financieel verslag behorend bij aanvraag tot vaststelling van de instellingssubsidle 2013 

Relatiear. 	: 1293572 
Subsidienr. : 320809 
Vergicht.nr. : 560006414 

Aantal activiteit 
Kosten Aantal uren Overige 

baten 
Eigen 

bijdrage 
Gevraagde 
subsidie 

A. Keuzegesprekken bij onbedoelde zwangerschap 

A.1 Het voeren van keuzegesprekken 

	

1.1 	Het zorgdragen voor een telefoondienst niet gespecialiseerde maatschappelijk werkers. 

	

1.2 	Het zorgdragen voor exnallichat hulpverlening door gespecialiseerde maatschappelijk werkers. 

	

1.3 	Het zorgdragen' voor een 7-daagse telefonische bereikbaarheid, mede mogelijk gemaakt door de inzet 
van opgeleide vrijwilligers onder begeleiding van een professionele achterwacht. 

	

1.4 	list houden van spreekuren In Almere, Amsterdam, Amersfoort, Den Haag, Dordrecht, Ede, Eindhoven, 
Leeuwarden, Groningen, Gom Holten, Rotterdam, Zwolle.(Met een verwachte uitbreiding in Assen, 
Alkmaar en Limburol 

	

1.5 	Het leggen van goede contacten met potentlele verwijzen, zoal. huisartsen, gezondheidscentra, centra 
voor Jeugd en Gezin, AMW, abortusklinieken, Flom, Bureau Jeugdzorg, verloskundigen, GGD, etc. 

A.2 Het overdragen van methodiek van keuzegesprekken 

	

2.1 	Het aanbieden van trainingen aan hulpverleners In opleiding zoals artsen, wirpreegkundlgen, 
verloskundigen, maatschappelijk werkers, enz. 

Totaal keuzegesprekken 1,45 	_ 2.170 E 156.097 C 119.398 C 36.699 
B. Hulpverlening aan onbedoeld zwangere tieners en vrouwen en de aanstaande vaders 

B.1 Begeleiding van clienten die na het keuzegesprek besloten hebben de zwangerschap uit te dragen. 

	

1.1 	Het zorgdragen voor een telefoondienst met gespecialiseerde maatschappelijk werkers, 

	

1.2 	Het houden van spreekuren in Almere, Amsterdam, Amersfoort, Den Haag, Dordrecht, Ede, Eindhoven, 
Leeuwarden, Groningen, Goes, Holten, Rotterdam, Zwolle.(Met een verwachte uitbreiding In Assen, 
Alkmaar en Urnhunal 

	

1.3 	Het zorgdragen voor een 7-daagse telefonische bereikbaarheid, mede mogelijk gemaakt door de inzet 
ven opgeleide vrijwilligers onder begeleiding van een professionele achtenvacht. 

	

1.4 	Door het (eventueel) doen van huisbezoeken. 

	

1.5 	Hot zorgdragen voor e-nutilichat hulpverlening door gespecialiseerde maatschappalijlc werkers. 
9.2 Begeleiding zwangerschap waarbij een beperking bij het kind is geconstateerd. 

	

2.1 	Het houden van spreekuren In Almere, Amsterdam, Amersfoort, Den Haag, Dordrecht, Ede, Eindhoven, 
Leeuwarden, Groningen, Goes, Holten, Rotterdam,' Zwolle.(Met een verwachte uitbreiding in Assen, 
Alkmaar en Limbural 

	

2.2 	Door het (eventueel) doen van huisbezoeken 

	

2.3 	Door telefonisch, e-mail en chili hulpverlening 
13.3 Het begeleiden bij en liet zoeken naar resIdentible hulpverlening voor jonge (e s.) moeders en hun baby, o.a. hel Ene 

huis, gastgezinnen en andere vormen van opvang. 

	

3.1 	Het onderhouden van een bestand gastgezinnen waardoor tijdelijk onderdak bij gezinnen mogelijk Is. 

	

3.2 	Coachend* gesprekken met de client om haar te motiveren voor residentible hulp. 

	

3.3 	Begeleiding ven eitenten bij het zoeken naar de meest passende vorm van residentiale hulp. 

	

3.4 	Het samenwerken met Sine Opvang Gouda. 

	

3.5 	Het samenwerken met andere Instellingen voor (jeugd) hulpverlening en opvang. 
13,4 Het bieden van nazorg waardoor recidive zoveel mogelijk wordt voorkomen. 

	

4.1 	Individuele nazongrajecten. 

	

4.2 	Samenwerking met alle regionale organisaties m.b.t, longe moeders, 

	

4.3 	Samenwerking met organisaties voor opvoedingsondersteuning. 

	

4.4 	Het aanvragen van CIZ Indicatie namens altenten. 

	

4.5 	In de bijscholing van de maatschappelijk werkers wordt speciale aandacht gegeven aan hel project 
hechting moeder-kind. 
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Bezoekadres: r 
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T 070 340 79 11 
F 070 340 78 34 
www.rijksoverheid.n1 

VOLKSGE70t»TgEig 
WELZIJN SPOk 

- 4 JULI 2014 

SCANPLAZA 

Ministerie van volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

> Retouradres Postbus 20350 2500 Ei Den Haag 

Het bestuur van de 
Stichting Siriz 
t.a.v. R.A. Zoutendijk 
Postbus 559 
3800 AN Amersfoort 

Datum 27-6-2014 
Betreft Incomplete aanvraag tot vaststelling 

Geacht bestuur, 

Op 28 mei 2014 heeft u de aanvraag tot subsidievaststelling instellingssubsidie 
2013 ingediend. 

Helaas kan deze aanvraag nu nog niet behandeld worden, omdat deze niet 
compleet is. 

Ik verzoek u uw aanvraag te completeren met: 
een door de accountant gewaarmerkt aanvraagformulier tot 
subsidievaststelling. De door u ingediende verantwoording is voorzien 
van een gewaarmerkte declaratie in plaats van het gewaarmerkte 
aanvraagformulier tot subsidievaststelling. 

Ik stel u bij deze éénmalig in de gelegenheid om de aanvraag tot 
subsidievaststelling binnen vier weken na dagtekening aan te vuilen. Wanneer de 
aanvraag binnen die termijn nog steeds niet volledig en correct is, zal de subsidie 
om die reden met een aanzienlijk bedrag worden verlaagd. Afhankelijk van de 
ernst van de tekortkomingen in de aanvraag tot subsidievaststelling kan de 
verlaging oplopen tot 10% van uw subsidie. Voor de goede orde merk ik op dat de 
verlaging ook zal worden toegepast wanneer u de aanvraag na afloop van de 
gegeven termijn completeert. Deze verlaging staat los van de beoordeling van uw 
aanvraag tot subsidievaststelling (zie ook de Beleidsregels handhaving 
subsidiebepalingen VWS op www.wetten.nl) . 

U dient uw reactie binnen 4 weken na dagtekening van deze brief te zenden aan: 

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
t.a.v. de directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel 
afdeling Subsidies, 
Postbus 16006 
2500 BA DEN HAAG 

Of 

via het Subsidieportaal VWS, wanneer u uw aanvraag tot vaststelling op 
deze manier heeft ingediend. 

Contactpersoon 
Serviceplein subsidies 

T 070 340 5555 

Ons kenmerk 
5P/66096/2014 

Objectnummer 
1293572 
Subsidienummer 
320809 

Bijlagen 

tiw brief 
28.5-2014 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag 

Het bestuur van 
Stg Siriz 
Postbus 559 
3800 AN Amersfoort 

Contactpersoon 
10.2 

Bezoekadres: 
Rijnstraat 50 
2515 XP DEN HAAG 
T 070 340 79 11 
F 070 340 78 34 
www.rijksoverheid.n1 

Datum 7-7-2014 
Betreft Subsidieverlening HERZIENING instellingssubsidie 2014 

Geacht bestuur, 

Naar aanleiding van uw herziene subsidieaanvraag d.d. 1 mei 2014, met kenmerk 
RZ/GW/140501, en uw aanvullende informatie van 22 mei 2014, met kenmerk 
RZ/MV/140522 bericht ik u het volgende. 

Inhoudelijke overwegingen 

In uw activiteitenplan heeft u opgenomen dat u voornemens bent in 2014 een aan-
tal activiteiten uit te voeren, die betrekking hebben op preventie van en 
hulpverlening bij onbedoelde zwangerschappen bij tienermoeders. 
De preventie omvat voorlichting, netwerken, acquisitie en methodiekontwikkeling. 
De hulpverlening omvat gespreksvoering en begeleiding. Het betreft de volgende 
activiteiten: 

A: Preventie: Voorlichting; 
B: Preventie: Netwerken en acquisitie; 
C: Preventie: Methodiekontwikkeling; 
D: Hulpverlening: Gespreksvoering; 
E: Hulpverlening: Begeleiding. 

Deze activiteiten passen binnen de doelstelling van het amendement 33750 XVI , 
dat is aangenomen bij de vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2014. 

Met u is afgesproken dat Siriz eind 2014 middels een rapport rapporteert over de 
uitkomsten van de meting van cliënttevredenheid over de hulpverlening. 
Tevens is afgesproken dat Siriz 2014 gebruikt om een manier te ontwikkelen om 
de effectiviteit van de hulpverlening van Siriz te meten en inzichtelijk te maken. 
Het meten van en rapporteren over de effectiviteit van de hulpverlening, zal 
onderdeel uitmaken van de subsidieaanvraag van Siriz voor 2015. 

Er is tevens met u afgesproken om in de zomer van 2014 alvast in gesprek te gaan 
over de aanvraag voor de instellingsubsidie voor 2015. Dit met het oog om te 
komen tot een meer output en outcome gerichte subsidieaanvraag en rapportage 
over het jaar 2015. VWS neemt het initiatief voor het organiseren van dit gesprek. 

T 070 34010.2' 

Ons kenmerk 
SP/65758/2014 

Relatienummer 
1293572 
Subsidienummer 
322407 
Verplichtingennummer 
560009144 

Bijlagen 

Uw brief 
1-5-2014 
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Ons kenmerk 
SP/65758/2014 

Ik ben bereid voor 2014 een instellingssubsidie te verlenen voor vorenbedoelde 
activiteiten. Ik hecht eraan, dat de activiteiten, met inachtneming van de door mij 
gemaakte kanttekeningen, worden uitgevoerd conform de door u ingediende 
stukken. Wanneer zich omstandigheden voordoen die van belang kunnen zijn voor 
een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie dient u dit zo 
spoedig mogelijk schriftelijk aan mij mede te delen (artikel 41 van de Kaderregeling 
VWS-subsidies). 

Subsidieverlening 

Gelet op de hierboven vermelde overwegingen, verleen ik u hierbij een aanvullende 
subsidie van € 867.289,-- voor het jaar 2014, waarmee —rekening houdend met de 
eerdere subsidieverlening- het totaalbedrag van de verleende instellingssubsidie 
2014 uitkomt op € 1.136.000,--. 
Dit is een subsidie als bedoeld in artikel 8, onder f van de Kaderregeling VWS-
subsidies. 

Op deze subsidie is de volgende wet- en regelgeving van toepassing: 

de Kaderwet VWS-subsidies 
de Kaderregeling VWS-subsidies' 

Het totale subsidiebedrag is als volgt verdeeld over de gesubsidieerde activiteiten: 

A: € 263.070,- 
B: € 82.216,- 
C: € 37.714,- 
D: € 118.452,- 
E: € 634.548,- 

Van het aanvullend 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 (70%) 
	

€ 607.102,- (totaal € 795.200) 
- prijsgevoelig (30%) 
	

€ 260.187,- (totaal € 340.800) 

Conform de voorgaande jaren ben ik hierbij uitgegaan van een verhouding van 70% 
loongevoelig en 30% prijsgevoelig. Bij de subsidieverlening is met een hiervoor 
bedoelde bijstelling nog geen rekening gehouden. 

1  Voor de meest actuele versie van de vigerende wet- en regelgeving verwijs ik u naar 
www.rijksoverheid.n1  Pagina 2 van 4 
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Subsidievaststelling 

Binnen 22 weken na afloop van 2014 moet een aanvraag tot vaststelling van de 
subsidie worden ingediend. Voor de vorm en inhoud van deze aanvraag tot 
vaststelling verwijs ik u naar Kaderregeling VWS-subsidies. 
In dit geval betekent dit dat de verantwoordingsstukken uiterlijk 3 juni 2015 in 
mijn bezit moeten zijn. 

Wanneer u tussentijds vragen heeft over de verdere procedure kunt u contact 
opnemen met deze directie, telefonisch onder nummer 070 3405555 of via e-mail 
dp_5555-s@minvws.nl. 

Het postadres is: 
Ministerie van VWS 
T.a.v. de directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel, afdeling Subsidies 
Postbus 16006 
2500 BA DEN HAAG 

Ons kenmerk 
SP/65758/2014 

Bevoorschotting 

De bevoorschotting zal plaatsvinden door middel van maandelijkse, automatische 
overschrijvingen, conform het in artikel 33 van de Kaderregeling VWS-subsidies 
weergegeven bevoorschottingsschema, onder vermelding van het subsidienummer. 
De voorschotten zullen worden overgemaakt op uw rekeningnummer 
NLO6RAB00146267508. 

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? 

Pagina 3 van 4 
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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.bezwaarenberoep(anninvws.nl. 

Ik verzoek u bij alle correspondentie omtrent deze subsidie het subsidienummer 
322407 te vermelden. 

Ons kenmerk 
SP/65758/2014 

Hoogachtend, 

de staatssecretaris van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, 
namens deze, 
de directeur Maatschappelijke Ondersteuning, 

drs. E.T.J. van Kooten 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag 

Het bestuur van 
Stg Siriz Opvang Gouda 
Arnhemseweg 23 
3811 NN Amersfoort 

Contactpersoon 
10.Z 

T 070 34C10.2: 

Bezoekadres: 
Rijnstraat 50 
2515 XP DEN HAAG 
T 070 340 79 11 
F 070 340 78 34 
www.rijksoverheid.n1 

Datum 21-7-2014 
Betreft Verlening instellingssubsidie 2014 

Geacht bestuur, 

Naar aanleiding van uw subsidieaanvraag d.d. 12 juni 2014, met kenmerk 
RZ/GW/140612, en de aanvullende correspondentie op 13 juni 2014, met kenmerk 
MV/GW/140613 bericht ik u het volgende. 

Op grond van artikel 18, lid 3 van de Kaderregeling VWS-subsidies is u ontheffing 
verleend inzake de indieningtermijn van 1 oktober 2013 met als reden dat het 
amendement waar deze subsidieaanvraag uit volgt pas werd aangenomen op 
6 december 2013 en daarna een redelijke termijn in acht is genomen om in overleg 
met het ministerie van VWS te komen tot een zorgvuldige invulling hiervan. 

Inhoudelijke overwegingen 

In uw activiteitenplan heeft u opgenomen dat u voornemens bent in 2014 ook 
opvang naast hulpverlening en begeleiding uit te voeren. 
Deze activiteiten passen binnen de doelstelling van het amendement 33750 XVI 
van het lid van der Staaij, zoals ingediend tijdens de vaststelling van de 
begrotingsstaten van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor 
het jaar 2014. 

Ik ben bereid voor 2014 subsidie te verlenen voor vorenbedoelde activiteiten. Ik 
hecht eraan, dat de activiteiten, met inachtneming van de door mij gemaakte 
kanttekeningen, worden uitgevoerd conform de door u ingediende stukken. 
Wanneer zich omstandigheden voordoen die van belang kunnen zijn voor een 
beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie dient u dit zo 
spoedig mogelijk schriftelijk aan mij mede te delen (artikel 41 van de Kaderregeling 
VWS-subsidies). 

Subsidieverlening 

Gelet op de hierboven vermelde overwegingen, verleen ik u hierbij voor het jaar 
2014 een instellingssubsidie van maximaal € 135.000,-- voor tienermoederopvang 
en de 24-uursdienst. 

Ons kenmerk 
SP/65974/2014 

Relatienummer 
2012934 
Subsidienummer 
322440 
Verplichtingennummer 
560012924 

Uw brieven 
12-6-2014 
13-6-2014 
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Dit is een subsidie als bedoeld in artikel 8, onder f van de Kaderregeling VWS-
subsidies. 

Ons kenmerk 
SP/65974/2014 

Financiële overwegingen 

In de door uw instelling ingediende begroting zijn baten aangegeven zoals bijdragen 
van cliënten voor huur/energie en voeding. Deze beschouw ik op basis van artikel 1 i 
en j van de Kaderregeling niet als eigen bijdrage maar als bijdragen van derden, als 
zogenoemde overige baten. Ik verzoek u bij de vaststelling rekening te houden met 
bovenstaande aanpassing. 

Op deze subsidie is de volgende wet- en regelgeving van toepassing: 
- de Kaderwet VWS-subsidies 
- de Kaderregeling VWS-subsidies)  

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 	 € 94.500,-- 
- prijsgevoelig 	 € 40.500,-- 

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

Subsidievaststelling 

Binnen 22 weken na afloop van 2014 moet een aanvraag tot vaststelling van de 
subsidie worden ingediend. Voor de vorm en inhoud van deze aanvraag tot 
vaststelling verwijs ik u naar Kaderregeling VWS-subsidies. 
In dit geval betekent dit dat de verantwoordingsstukken uiterlijk 3 juni 2015 in 
mijn bezit moeten zijn. 

Wanneer u tussentijds vragen heeft over de verdere procedure kunt u contact 
opnemen met deze directie, telefonisch onder nummer 070 3405555 of via e-mail 
dp_5555-s@minvws.nl. Het postadres is: 
Ministerie van VWS 
T.a.v. de directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel, afdeling Subsidies 
Postbus 16006 
2500 BA DEN HAAG 

Bevoorschotting 

De bevoorschotting zal plaatsvinden door middel van maandelijkse, automatische 
overschrijvingen, conform het in artikel 33 van de Kaderregeling VWS-subsidies 
weergegeven bevoorschottingsschema, onder vermelding van het subsidienummer. 

1  Voor de meest actuele versie van de vigerende wet- en regelgeving verwijs ik u naar 
www.rijksoverheid.nl   Pagina 2 van 4 
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De voorschotten van januari tot en met juli zullen zo snel mogelijk aan u worden 
overgemaakt. 
De voorschotten zullen worden overgemaakt op uw rekeningnummer 
NL02RAB00302286357. 

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? 

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.bezwaarenberoep@minvws.nl. 

Ons kenmerk 
SP/65974/2014 
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Ik verzoek u bij alle correspondentie omtrent deze subsidie het subsidienummer 
322440 te vermelden. 

Ons kenmerk 
SP/65974/2014 

Hoogachtend, 

de staatssecretaris van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, 
namens deze, 
de directeur Maatschappelijke Ondersteuning, 

10.2.e 

drs. E.T.J. van Kooten 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

> Retouradres Postbus 20350 2500 Ei Den Haag 

Het bestuur van 
Stg Siriz 
Postbus 559 
3800 AN Amersfoort 

Contactpersoon 
I 

T 070 34010.2 

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

Datum 31-7-2014 
Betreft Vaststelling instellingssubsidie 2013 

Geacht bestuur, 

Op 28 mei 2014 heeft u een aanvraag tot vaststelling van de instellingssubsidie 
2013 ingediend. In reactie daarop en uw aanvulling van d.d. 4 juli 2014 laat ik u 
weten dat ik deze subsidie vaststel op € 268.712,-. 

Uit het activiteitenverslag 2013 blijkt dat in dit afgelopen jaar de nadruk heeft 
gelegen op de voortgang en het kwalitatief verbeteren van de chatfeedback. In 
2013 zijn er, na een periode van groei, minder hulpvragen binnengekomen, vooral 
minder telefonische en e-mail-hulpvragen. Er zijn wel meer chathulpvragen 
binnengekomen en het aantal gesprekken in de begeleiding is vermeerderd. 
Tevens is het aantal hulpposten in het land uitgebreid. Siriz beoogt 
samenwerkingsverbanden aan te gaan met instellingen die expertise hebben in 
bijvoorbeeld psychiatrie of verstandelijke beperkingen. 

De hoogte van de egalisatiereserve bedraagt per 31 december 2013 nihil. 

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. 

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. 

Ons kenmerk 
SP/66235/2014 

Relatienummer 
1293572 
Subsidienummer 
320809 
Verplichtingennummer 
560006414 

Bijlagen 
1 

Uw brieven 
28-5-2014 
4-7-2014 
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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? 

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.bezwaarenberoep@minvws.nl. 

Ik verzoek u bij alle correspondentie omtrent deze subsidie uw subsidienummer 
320809 te vermelden. 

Ons kenmerk 
SP/66235/2014 

de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, 
namens deze, 
de directeur Publieke Gezondheid, 
voor deze, 
de teamcoördinator Subsidies, 
van de directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel, 

J.N.M. Timmers 

Bijlage bij briefnummer  SP/66235/2014 
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( € 	268.712 / € 	268.712 ) X € 

Stand egalisatie reserve op 	 31-12-2013 
Toegestane egalisatie reserve op 	 31-12-2013 
Overschrijding egalisatiereserve 	 31-12-2013 

Goedgekeurde stand egalisatiereserve or 31-12-2013 

€ 	26.871  

Doc. 63 

4 

Berekening stand egalisatiereserve VWS op 	 31-12-2013  

Resultaatbepalinq 
Lasten gesubsidieerde activiteiten volgens de financiële verantwoording 
Hierop is gecorrigeerd (zie toelichting in de brief) 

Totaal subsidiabele lasten: 	 1.142.955 
Baten gesubsidieerde activiteiten volgens de financiële verantwoording 

Overige baten volgens de realisatie 
Eigen bijdrage volgens de realisatie 
Subtotaal 
Hierop is gecorrigeerd (zie toelichting in de brief) 

Subtotaal 	 874.243 

Verleend instellingssubsidie 	 268.712  

€ 1.142.955 

874.243 
C 
€ 	874.243  

Af: Niet uitgevoerde activiteiten (zie toelichting in de brief) 

Verleende instellingssubsidie voor verrichte activiteiten 

Totaal Baten: 

Resultaat van het betreffende jaar 

Berekening mutatie egalisatiereserve  

Stand egalisatiereserve op 	 1-1-2013 

Verleend instellingsubsidie voor verrichte activiteiten 	 268.712  
Begrote eigen bijdrage 	 € 
Totaal 	 € 	268.712  

Mutatie egalisatiereserve: 
(Verleend instellingssubsidie verrichte activiteiten/ Totaal) x Resultaat:  

268.712 

1.142.955 

Subsidievaststelling: 
Verleend subsidie 
Af: Niet uitgevoerde activiteiten 
Af: Sanctie verzuim meldingsplicht 	 € 
Af: Sanctie termijnoverschrijding/incompleet  € 
Af: Overschrijding egalisatiereserve 	 € 

268.712 

Totale korting op de verleende subsidie 	 C 
Vastgestelde instellingssubsidie 	 € 268.712 

( ) stand mag niet negatief zijn 
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DOC.  bibsidieportaal Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport 

start: 01-01-2015 t/m eind: 31-12-2015 

1 Gegevens aanvrager 
objectnummer: 

naam instelling: 

postadres: 

postcode: 

vestigingsplaats: 

naam contactpersoon: 

telefoonnummer: 

mobielnummer: 

BIC: 

nummer Kamer van Koophandel: 

2 Gegevens subsidie 

Subsidienummer (indien bekend): 

Vraagt u een instellings- of een 
projectsubsidie aan?: 

datum indiening: 

Projectsubsidie : start en einddatum 
project: 

Bij welke directie vraagt u subsidie aar 

Wenst u af te wijken van het 
standaard bevoorschottingsschema?: 

Aangevraagde subsidie: 

Instellingssubsidie: Stand 
egalisatiereserve: 

Instellingssubsidie: Percentage 
egalisatiereserver(1): 

1293572 

Stg Siriz 

Postbus 559 

3800 AN 

Amersfoort 

R.A. Zoutendijk MBA MSW 

0334605070 

10.2.e 

50739107 

Aanvraagformulier t.b.v. subsidieverlening 

Pagina 1 

322752 

Instelling 

10-11-2014 

MO 

Nee 

1517260.00 

0.00 



Toelichting Begroot 

Personeel Personeel 

247590.00 

Materieel Materieel 

69750.00 

Overig Overig 

157590.00 

tot. Lasten 474930.00 

Overige 
baten 

Eigen 
bijdrage 

26000.00 

-239725.00 

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport 
	 UOL. ghtisidieportaal 
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Activiteit 
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  a
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A 
	Preventie: Voorlichting op scholen 

Niet-gesubidieerd deel van de activiteit 

Eigen bijdrage 

Totaal 

To
el
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ht

in
g  

be
g r

ot
in

g s
p o

st
  

Zie financi°le onderbouwing 
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Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport 

Aanvraagformulier t.b.v. subsidieverlening 

Activiteit gegevens 

LU(.. Phisidieportaal 
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Activiteit B 
Preventie: Netwerken op evenementen 

Zie financi°le onderbouwing 

To
el
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s t
 

B
eg

ro
ti

ng
  a

ct
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ite
it  

Toelichting Begroot 

Personeel Personeel 

68596.00 

Materieel Materieel 

11950.00 

Overig Overig 

49274.00 

tot. Lasten 129820.00 

Eigen 
bijdrage 

Eigen bijdrage 

0.00 

Overige 
baten 

Niet-gesubidieerd deel 

64292.00 

tot.Baten 64292.00 

Totaal -65528.00 
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Activiteit gegevens 
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Ondersteuning: Telefoon, e-mail en chat Activiteit 

Zie financi°le onderbouwing 
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Toelichting Begtoot 

Personeel Personeel 

243944.00 

Materieel Materieel 

33047.00 

Overig Overig 

168687.00 

tot. Lasten 445678.00 

Eigen 
bijdrage 

Eigen bijdrage 

0.00 

Overige 
baten 

Niet-gesubsidieerd deel 

220719.00 

tot.Baten 220719.00 

Totaal -224959.00 
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Activiteit D 

Toelichting Begroot 

Personeel Personeel 

441653.00 

Materieel Materieel 

90567.00 

Overig Overig 

344921.00 

tot. Lasten 877141.00 

Overige 
baten 

Niet-gesubsidieerd deel 

434397.00 

Eigen 
bijdrage 

Eigen bijdrage 

0.00 

tot.Baten 434397.00 

B
eg

ro
ti

ng
  a

ct
iv

ite
it  

Ondersteuning: Trajectmatige ondersteuning 

Totaal -442744.00 

Zie financi°le onderbouwing 
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Activiteit gegevens 
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Zorg: Opvang en begeleid wonen Gouda Activiteit 

Zie financi°le onderbouwing 
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Toelichting Begroot 

Personeel Personeel 

481528.00 

Materieel Materieel 

96028.00 

Overig Overig 

410176.00 

tot. Lasten 987732.00 

Overige 
baten 

Niet-gesubsidieerd deel 

387166.00 

Eigen 
bijdrage 

Eigen bijdrage + Wmo 

102000.00 

tot. Baten 489166.00 

Totaal -498566.00 
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Personeel 

Materieel 

33758.00 

19500.00 

Overige baten Overige 
baten 

Eigen bijdrage Eigen 
bijdrage 

34805.00 

6300.00 

41105.00 tot. Baten 

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport 
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Zorg: Begeleid wonen Delft Activiteit 

Toelichting 	 Begroot 

B
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it  Personeel 

Materieel 

Overig 	Overig 

29742.00 

To
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p o
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83000.00 tot. Lasten 

Totaal -41895.00 

Zie financi°le onderbouwing 
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Zorg: Gastgezinnen Activiteit 

Toelichting Begroet 

Personeel Personeel 

5243.00 

Materieel Materieel 

150.00 

Overig Overig 

2220.00 

tot. Lasten 7613.00 

Eigen 
bijdrage 

Eigen bijdrage 

0.00 

Overige 
baten 

Niet-gesubsidieerd deel 

3770.00 

tot.Baten 3770.00 

Totaal -3843.00 

Zie financi'le onderbouwing 
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Siriz 
bij onbedoelde zwangerschap 

Doc. 65 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
t.a.v. de directie PG, afdeling subsidies 
Postbus 20350 
2500 Ei DEN HAAG 

Datum: 	10 november 2014 
Kenmerk: 	RZ/MV/GW/141110 
Onderwerp: Subsidieaanvraag 2015 

Geachte heer, mevrouw, 

Hierbij ontvangt u onze aanvraag voor subsidieverlening aan de Stichting Siriz over 
2015. 

Graag informeren wij u hierbij over de voorgenomen fusie per 1 januari 2015 van de 
Stichting Siriz met de Stichting Siriz Opvang Gouda en de Stichting Siriz-opvang. De 
Stichting Siriz is hierbij de verkrijgende stichting. 
U ontvangt voor het jaar 2015 daarom alleen een subsidieaanvraag van de Stichting 
Siriz. 

Wij vertrouwen erop dat deze subsidieaanvraag volledig is. Uiteraard zijn wij graag 
bereid tot het geven van nadere toelichting. 
Wij zien uit naar een voorspoedige afhandeling van deze aanvraag. 

LoutenclijK-MBA MSW 
Bestuurder 

Bijlagen: 
- Activiteitenplan voor 2015 
- Subsidieaanvraag voor 2015 

Arnhemseweg 23, 3811 NN Amersfoort • Postbus 559, 3800 AN Amersfoort 
033-460 50 70 • info@siriz.n1 • www.siriz.nl  
iban NLO6 RABO 0146 2675 08 • kvk 50739107 • btw NL8228 95 869 B01 

hulplijn 0900-202 10 88 (E 0,05/min.) 

ei ANBI - HKZ  
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Personele kosten  
Salaris 	 154.061 	 3,55 FTE 
Sociale lasten 	 24.048 
Pensioen 	 14.497 
Overige personeelskosten 	 36.425 
Externe medewerkers 	 14.400 
Vrijwilligers 	 4.159 

247.590 

Overige directe kosten  
Publiciteits- en communicatiekosten 	 27.250 
Huisvestingskosten 
Kantoorkosten 	 5.000 
Overige directe kosten 	 37.500 

Kosten eigen organisatie 
Beheer & administratie 
Algemene kosten 

Baten 
Niet-gesubsidieerd deel 
Eigen bijdrage 

69.750 

89.978 
67.611 

157.589 

	

Totaal kosten 	474.930 	 100% 

-209.205 
	

44,0% 

	

-26.000 
	

5,5% 

-235.205 

	

Aangevraagde subsidie 
	

239.725 	 50,5% 
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Personele kosten  
Salaris 	 171.579 
Sociale lasten 	 26.137 
Pensioen 	 16.228 
Overige personeelskosten 	 30.000 
Externe medewerkers 
Vrijwilligers 

243.944 

Overige directe kosten  
Publiciteits- en communicatiekosten 	 10.500 
Huisvestingskosten 
Kantoorkosten 	 17.547 
Overige directe kosten 	 5.000 

33.047 

Kosten eigen organisatie 
Beheer & administratie 	 96.315 
Algemene kosten 
	 72.372 

168.687 

3,80 FTE 

Baten 
Niet-gesubsidieerd deel 
Eigen bijdrage 

Totaal kosten 	445.679 	 100% 

	

-220.719 	 49,5% 

-220.719 

Aangevraagde subsidie 	224.960 	 50,5% 
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Personele kosten  
Salaris .  
Sociale lasten 
Pensioen 
Overige personeelskosten 
Externe medewerkers 
Vrijwilligers 

Overige directe kosten  
Publiciteits- en communicatiekosten 
Huisvestingskosten 
Kantoorkosten 
Overige directe kosten 

Kosten eigen organisatie 
Beheer & administratie 
Algemene kosten 

326.306 
	

7,77 FTE 
49.326 
30.721 
34.100 

1.200 

441.653 

17.500 
60.567 

12.500 

90.567 

196.939 
147.982 

344.921 

Baten 
Niet-gesubsidieerd deel 
Eigen bijdrage 

Totaal kosten 	877.141 	 100% 

	

-434.397 	 49,5% 

-434.397 

Aangevraagde subsidie 
	

442.744 	 50,5% 
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Personele kosten  
Salaris 	 369.936 
Sociale lasten 	 56.050 
Pensioen 	 34.353 
Overige personeelskosten 	 11.350 
Externe medewerkers 
Vrijwilligers 	 9.840 

481.528 

Overige directe kosten  
Publiciteits- en communicatiekosten 
Huisvestingskosten 	 81.675 
Kantoorkosten 	 6.453 
Overige directe kosten 	 7.900 

96.028 

9,24 FTE 

Kosten eigen organisatie 
Beheer & administratie 	 234.197 
Algemene kosten 	 175.979 

410.176 

Totaal kosten 	987.732 	 100% 

Baten 
Niet-gesubsidieerd deel 	 -387.166 	 39,2% 
Bijdrage Wmo via gemeenten 	 -50.000 	 5,1% 
Eigen bijdrage 	 -52.000 	 5,3% 

-489.166 

Aangevraagde subsidie 	498.566 	 50,5% 



Doc. 70 

Personele kosten  
Salaris 	 26.989 
Sociale lasten 	 4.312 
Pensioen 	 2.457 
Overige personeelskosten 
Externe medewerkers 
Vrijwilligers 

33.758 

0,67 FTE 

Overige directe kosten  
Publiciteits- en communicatiekosten 
Huisvestingskosten 
Kantoorkosten 
Overige directe kosten 

19.500 

Kosten eigen organisatie 
Beheer & administratie 
Algemene kosten 

Baten 
Niet-gesubsidieerd deel 
Eigen bijdrage 

19.500 

16.982 
12.760 

29.742 

	

Totaal kosten 	83.000 	 100% 

	

-34.805 
	

41,9% 

	

-6.300 
	

7,6% 

-41.105 

	

Aangevraagde subsidie 
	

41.895 	 50,5% 
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Personele kosten  
Salaris 
Sociale lasten 
Pensioen 
Overige personeelskosten 
Externe medewerkers 
Vrijwilligers 

2.586 
	

0,05 FTE 
409 
248 

2.000 

5.243 

Overige directe kosten  
Publiciteits- en communicatiekosten 
Huisvestingskosten 
Kantoorkosten 
Overige directe kosten 150 

150 

Kosten eigen organisatie  
Beheer & administratie 	 1.267 
Algemene kosten 	 952 

2.220 

Totaal kosten 	7.613 	 100% 

Baten 
Niet-gesubsidieerd deel 	 -3.770 	 49,5% 
Eigen bijdrage 

-3.770 

Aangevraagde subsidie 	3.843 	 50,5% 
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Personele kosten  
Salaris 	 47.797 
Sociale lasten 	 7.530 
Pensioen 	 4.519 
Overige personeelskosten 	 8.750 
Externe medewerkers 
Vrijwilligers 

68.596 

Overige directe kosten  
Publiciteits- en communicatiekosten 	 10.450 
Huisvestingskosten 	 1.500 
Kantoorkosten 
Overige directe kosten 

11.950 

1,11 FTE 

Kosten eigen organisatie 
Beheer & administratie 
Algemene kosten 

Baten 
Niet-gesubsidieerd deel 
Eigen bijdrage 

28.134 
21.140 

49.274 

Totaal kosten 	129.820 	 100% 

	

-64.292 	 49,5% 

-64.292 

Aangevraagde subsidie 	65.528 	 50,5% 
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Siriz 
bij onbedoelde zwangerschap 

ACTIVITEITENPLAN 2015 

Amersfoort, 10 november 2014 
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Inleiding 

Dit activiteitenplan heeft betrekking op het jaar 2015 en geeft een beeld van de ambitie, 
plannen, werkwijze en financiering van de Stichting Siriz. 

Dit activiteitenplan is tot stand gekomen door vele gesprekken met toezichthouders, 
werknemers, vrijwilligers, cliënten en andere belanghebbenden en betrokkenen. 

De veranderende maatschappelijke ontwikkelingen en de wens hierop adequaat in te 
spelen vormen belangrijke bouwstenen voor de in dit plan genoemde beleidsspeerpunten 
voor het jaar 2015. 

Wij zijn ons daarbij ervan bewust dat ons werk kan niet tot stand komen zonder de 
professionele en flexibele inzet van alle belanghebbenden bij Siriz. 

Ronald Zoutendijk, 
bestuurder. 
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Missie en visie 

Missie 

Siriz is door de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK) opgericht op 
30 augustus 2010. Siriz vervult de volgende missie: 

• Het werken aan een maatschappelijk klimaat waarin de beschermwaardigheid 
van het ongeboren menselijk leven wordt erkend. 

• Het versterken van de bewustwording en weerbaarheid van jeugdigen met het 
oog op het voorkomen van onbedoelde zwangerschap. 

• Het bieden van hulp aan hen die door een zwangerschap in de problemen zijn 
geraakt. 

Visie 

Siriz wil een vernieuwende en resultaatgerichte organisatie zijn voor preventie, 
ondersteuning en zorg voor alle inwoners van Nederland op het terrein van onbedoelde 
zwangerschap. Wij zoeken onze cliënten op, wijzen ze de weg en leveren waar nodig 
maatwerk. We maken daarbij gebruik van de motivatie en talenten van onze 
medewerkers en cliënten. 

Ons aanbod is erop gericht om problemen te voorkomen en ondersteuning en zorg te 
bieden waar nodig. Wij bouwen mee aan een veilig klimaat voor ouders die met een 
onbedoelde zwangerschap worden geconfronteerd. Siriz richt zich op het versterken van 
mogelijkheden van cliënten door een activerende en niet-probleemgerichte aanpak. Siriz 
regisseert samenwerking tussen cliënten, medewerkers en leden van het eigen netwerk. 

Siriz kiest voor inbedding op lokaal en regionaal niveau van haar preventie, 
ondersteuning en zorg. De samenwerking met en de ondersteuning door leden van de 
VBOK is daarbij een onderscheidend kenmerk van Siriz. Dankzij deze en andere 
samenwerkingsrelaties is Siriz in staat om in verschillende vormen en intensiteit de inzet 
van een groot aantal betrokken en vaak ook zeer deskundige vrijwilligers te realiseren. 
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2 Preventie 

Siriz verzorgt op basis van de vraag van scholen voor primair, speciaal en voortgezet 
onderwijs en van onderwijsinstellingen in het middelbaar beroepsonderwijs 
preventielessen over onbedoelde zwangerschap. 
De preventielessen hebben ten doel de bewustwording van de waarde van het ongeboren 
leven en het voorkomen van onbedoelde zwangerschap. 
Onze mensen en middelen spelen in op wat de school belangrijk vindt. Siriz zoekt vanuit 
haar eigen professionaliteit en identiteit aansluiting bij de identiteit van de school waar 
lessen worden verzorgd. 

De scholen en onderwijsinstellingen leveren een niet-kostendekkende financiële bijdrage 
voor de preventielessen 

Siriz streeft ernaar in 2015 ten minste 17.000 jongeren te bereiken door middel van 
preventielessen. Voor het bereiken van deze jongeren maken we naast onze 
preventiemedewerkers die in dienst zijn, gebruik van de inzet van vrijwillige 
preventiemedewerkers. Vrijwilligers nemen jaarlijks deel aan een driedaagse cursus. 

Netwerken en ketensamenwerking 

In de loop van de jaren heeft Siriz een groot scholennetwerk opgebouwd. Ieder jaar 
worden scholen benaderd om preventie van Siriz af te nemen. Omdat we ons netwerk 
willen uitbreiden, benadert Siriz ook nieuwe contacten. 
Het onderhouden van het relatienetwerk gebeurt door het verzenden van 
tweemaandelijkse digitale nieuwsbrieven. In deze brieven vertellen we wie we zijn, wat 
we doen en delen we concrete ervaringen uit de lessen. Het uitbreiden van het netwerk 
van Siriz met nieuwe scholen gebeurt ook door het verzenden van promotiemateriaal en 
een creatieve actuele informatiekaart. Ook vinden we nieuwe scholen via deelname aan 
workshops en onderwijsbeurzen en evenementen. Het netwerken via warme contacten 
levert echter het beste rendement. 
In 2014 zijn we gaan werken met een relatiemanager onderwijs die het netwerk voor 
Siriz verbreedt en nieuwe lessen genereert. Siriz bouwt aan haar relatienetwerk door 
deel te nemen aan diverse vakbeurzen en congressen. De Nationale 
Onderwijstentoonstelling 2015, de Dag van de Zorgcoiirdinator zijn daar voorbeelden 
van. 
Siriz zoekt steeds meer de regionale verbinding als het gaat om het netwerken en de 
verbinding aangaan met ketenpartners. Zo zullen we in 2015 de samenwerking zoeken 
met andere organisaties die preventielessen verzorgen. Een eerste aanzet hiertoe is in 
2014 reeds gemaakt door op pilotbasis gezamenlijke scholen te benaderen. Ook zal de 
samenwerking met gemeenten in 2015 vorm gaan krijgen. 

Effectiviteit preventiemethoden 

Onze huidige wijze van preventie heeft een eenmalig karakter, d.w.z. dat de 
preventiemedewerkers eenmaal per jaar voor een betreffende klas staan. Omdat het de 
vraag is in hoeverre deze aanpak het gedrag van leerlingen en jongeren effectief 
beïnvloedt, heeft Siriz in 2014 een onderzoek laten verrichten waaruit blijkt dat het 
herhalen van de boodschap, het betrekken van ouders en docenten en het voortzetten 
van de specifiek op de doelgroep gerichte aanpak van Siriz werkt. De uitkomsten van het 
onderzoek zullen in 2015 verder hun beslag krijgen door het aanreiken van nieuw 
preventiemateriaal, dat in aanvulling op de lessen van Siriz, door docenten en/of ouders 
gebruikt kan worden. Daarnaast evalueren we onze lessen door docenten aan de hand 
van een evaluatieformulier in te laten vullen wat hun bevindingen zijn en leerlingen 
worden, via een gadget die zij na de les uitgereikt krijgen, uitgedaagd het 
evaluatieformulier dat via onze website ingevuld kan worden, in te vullen. Hierdoor 
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krijgen wij zicht op de impact van onze preventie en de verbeterpunten. Het in 2014 
ontwikkelde filmmateriaal zal in 2015 worden ingezet. In 2015 zullen we de effecten van 
onze preventie meten. 

Zichtbaarheid 

Via advertenties in onderwijsvakbladen, interviews in lokale kranten en optimalisatie van 
webpagina's willen we onze zichtbaarheid verbreden. Onze expertise en professionaliteit 
worden ook zichtbaarder door workshops te verzorgen over onze preventiemethodiek 
met betrekking tot vergroten van weerbaarheid (relaties, wensen en grenzen), 
seksualiteit binnen een jongerencultuur en omgaan met een onbedoelde zwangerschap. 
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3 Ondersteuning 

Siriz ondersteunt vrouwen en mannen bij het nemen van hun verantwoordelijkheid bij 
een onbedoelde zwangerschap. Daarbij is het uitgangspunt dat alleen zij daarvoor 
verantwoordelijk zijn en dat Siriz niet stuurt bij het maken van keuzen. 
Die verantwoordelijkheid kan bijzonder zwaar zijn. Dagelijks worden onze medewerkers 
geconfronteerd met schrijnende situaties. 

Siriz kent de volgende ondersteuningsproducten: 

• kortdurende ondersteuning door telefonische, e-mail- en online-
hulpverlening; 

• trajectmatige ambulante hulpverlening. 

Kortdurende ondersteuning via telefoon, e-mail of chat 

Cliënten kunnen zowel telefonisch als online (anoniem) ondersteuning vragen, 
bijvoorbeeld als het gaat om een onbedoelde zwangerschap, vragen rondom prenatale 
screening of verwerking van een abortus. De medewerkers van Siriz bieden advies, 
ondersteuning, probleemanalyse en probleemverheldering. De medewerkers verwijzen zo 
nodig naar het trajectmatige ondersteuningsaanbod. 
Telefonische hulpverlening en e-mailhulpverlening bestaan in de regel uit maximaal drie 
contacten. De chatgesprekken zijn eenmalig, maar kunnen telkens opnieuw worden 
gestart. 
Gestreefd wordt in 2015 ten minste 2.000 ondersteuningscontacten te realiseren. 

Trajectmatige ondersteuning 

In diverse plaatsen in Nederland vinden face-to-facecontacten plaats met cliënten. In het 
ambulante hulpverleningstraject vinden gemiddeld tussen de vijf en vijftien contacten 
plaats per cliënt. Bij de hulp kan het sociaal netwerk worden betrokken, zoals de partner 
en/of de ouders. De procesmatige begeleiding voltrekt zich volgens verschillende 
methodieken. 

De ondersteuning kan zich richten op de volgende aspecten: 

• keuzebegeleiding bij onbedoelde zwangerschap; 
• problemen met het uitdragen van een onbedoelde zwangerschap en bij het 

ouderschap; 
• rondom en na prenatale screening, waarbij een beperking bij het ongeboren kind 

is geconstateerd; 
• meisjes en vrouwen die een abortus provocatus hebben ondergaan en bij de 

verwerking daarvan hulp nodig hebben; 
• mannen die problemen hebben met de zwangerschap van hun partner of met een 

abortus provocatus die hun partner heeft ondergaan; 
• afstand ter adoptie. 

De ondersteuning kan tevens worden gegeven aan ouders en andere betrokkenen uit 
nabije omgeving van de cliënt. 
Gestreefd wordt in 2015 ten minste 300 ambulante trajecten te realiseren. 
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Kwaliteit van de ondersteuning 

De ondersteuning gebeurt volgens de vastgestelde procedures van het primaire proces 
en vanuit de visie van Siriz zoals deze door het managementteam is verwoord en 
vastgesteld. Protocollen worden cyclisch herzien. De werkwijze voldoet aan de normen 
die gesteld zijn voor het behouden van het HKZ-certificaat. 

Na afsluiting van een begeleidingstraject wordt de cliënt gevraagd een vragenlijst te 
beantwoorden. Deze vragen gaan over de kwaliteit van de hulpverlening. Met deze 
informatie kunnen wij verbeterpunten ontwikkelen in het hulpverleningsproces. Siriz 
rapporteert de uitkomsten. 

De maatschappelijk werkers die daarvoor qua functie en contractomvang in aanmerking 
komen, zijn geregistreerd bij de Beroepsregister Agogisch en Maatschappelijk Werkers 
(BAMw). 
De medewerkers behalen de accreditatiepunten die vereist zijn voor de registratie. 
Aan het team wordt ook in 2015 deskundigheidsbevordering aangeboden op terreinen 
waaraan behoefte is. 
Deskundigheidsbevordering moet aansluiten bij de behoeften van de afdeling en de eisen 
die vanuit de beroepsvereniging aan de maatschappelijk werkers worden gesteld. 
Bij trainingen die intern worden georganiseerd, worden bij de beroepsvereniging 
accreditatiepunten aangevraagd. 

Ketensamenwerking 

Siriz heeft veel expertise in de ondersteuning aan vrouwen en mannen die worden 
geconfronteerd met een onbedoelde zwangerschap. Siriz stelt zich ten doel deze kennis 
te delen met andere (zorg)organisaties. Wij verzorgen trainingen aan hulpverleners in 
opleiding, zoals verloskundigen, verpleegkundigen en maatschappelijk werkers. 

Op regionaal niveau worden door de maatschappelijk werkers netwerkcontacten opgezet 
en onderhouden. 
Daar waar nieuwe hulpposten geopend worden zullen huisartsen, verloskundigen en 
andere belangrijke verwijzers geïnformeerd worden over ons hulpaanbod in de regio. 
Op cliëntniveau wordt waar mogelijk contact gelegd met scholen. Er wordt samengewerkt 
met schoolmaatschappelijk werkers en zorgcoiirdinatoren. De mogelijkheid van 
voorlichting vanuit Siriz wordt aangeboden. 

Zichtbaarheid 

In 2015 zal Siriz opnieuw aanwezig zijn op de Negenmaandenbeurs met het thema "De 
20-wekenecho". 
Rondom elke hulppost zal de zichtbaarheid vergroot worden. Die doen we door middel 
van reclameposters in bussen; advertenties en interviews in lokale kranten. 
Door het gebruik van Google Adwords zorgt Siriz ervoor dat we door middel van zoveel 
mogelijk zoektermen rond een onbedoelde zwangerschap optimaal vindbaar zijn. 
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4 	Zorg 

Siriz ondersteunt vrouwen en mannen bij het nemen van hun verantwoordelijkheid bij 
een onbedoelde zwangerschap. Daarbij is het uitgangspunt dat alleen zij daarvoor 
verantwoordelijk zijn en dat Siriz niet stuurt bij het maken van keuzen. 

Die verantwoordelijkheid kan bijzonder zwaar zijn, in het bijzonder wanneer er naast 
problemen met onbedoelde zwangerschap sprake is van meervoudige problematiek. 
Waar nodig biedt Siriz voor deze cliënten opvang en begeleid wonen. 

Siriz kent de volgende zorgproducten: 

• opvang in gastgezinnen; 
• opvang in opvanghuis; 
• begeleid wonen. 

Opvang in gastgezinnen 

Wanneer het voor cliënten van Siriz nodig is afstand te nemen van de eigen thuissituatie 
doet Siriz een beroep op vrijwillige gastgezinnen. Siriz heeft de beschikking over veertien 
gastgezinnen verspreid over het land. Dit zijn particulieren die hun huis en tijd 
beschikbaar stellen om jonge (aanstaande) moeders met hun kind een stabiele en veilige 
woonomgeving bieden waarin de jonge moeder kan leren zo zelfstandig mogelijk haar 
baby te verzorgen en op te voeden en waarin zij werkt aan haar zelfstandigheid. 
De maatschappelijk werker in de desbetreffende regio begeleidt de cliënten. 

De gastgezinnen zelf worden ook begeleid door een maatschappelijk werker van Siriz en 
nemen deel aan deskundigheidsbijeenkomsten. 

Opvanghuis 

Siriz biedt in Gouda opvang aan jonge (aanstaande) moeders in de leeftijd van 15 tot 25 
jaar opvang en intensieve, methodische begeleiding. Zij krijgen maximaal 9 maanden 
begeleiding, zowel persoonlijk als in groepsverband. Er is plaats voor acht jonge moeders 
en hun baby. 

De doelgroep heeft te kampen met meervoudige problematiek. Het kan daarbij gaan om 
een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek, een verslaving, relationeel 
geweld, prostitutie of loverboys, of een jonge moeder die gevlucht is uit een gewelddadig 
land. Vaak zijn er financiële problemen en problemen van sociale aard. Een 
zwangerschap is dan de druppel waarbij al deze problemen tot uiting komen. 

De zwaarte van de problematiek van de jonge moeders maakt het noodzakelijk 24 uur 
per dag professionele hulp te bieden. De ernst en de toename van de crisissituaties zorgt 
ervoor dat het van belang is dat er ook 's nachts professionele begeleiding aanwezig is. 
Hiertoe zijn in 2014 slaapdiensten ingevoerd. 

De kracht van het opvanghuis ligt in het feit dat we deze jonge (aanstaande) moeders 
ondanks hun achterliggende problematiek tot rust kunnen laten komen, helpen met de 
voorbereiding op de komst van de baby en samen met hen aan de slag gaan met hun 
achterliggende problemen. 
Dat betekent, dat er veel samengewerkt wordt met allerlei andere organisaties zoals 
GGZ, MEE, CJG, jeugdbescherming of schuldhulpverlening. 

In het opvanghuis in Gouda zijn moeders vanuit heel Nederland welkom. 
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Het doel is om de moeders te activeren tot actief moederschap en om de 
verantwoordelijkheid van het hebben van een kind op een goede manier te kunnen 
dragen en te participeren in de samenleving. Er wordt door vrouwen hard gewerkt aan 
een veranderende rol en betere randvoorwaarden voor hun toekomst samen met het 
kind. 

Al jaren bestaat de methodiek van Siriz Opvang uit drie pijlers: 
• Dagstructurering (het dagprogramma is intensief en is gedurende het hele verblijf 

hetzelfde). 
• Lesmodulen. 
• Individuele hulpverlening (mentoraat) gebaseerd op het 8-fasen-model. 
Aspecten van het krachtgericht en fasegericht zijn als onderdeel hieraan toegevoegd. 

De methodiek wordt in 2015 herijkt. 

Na afloop van de residentiële hulpverlening wordt altijd een nazorgtraject ingezet. Dit 
nazorg traject wordt soms door de ambulante hulpverlening van Siriz waargenomen en 
soms door externe instanties. 
Er wordt altijd intensief samengewerkt met andere betrokken (jeugd)zorginstanties en 
met andere personen vanuit het netwerk. 
Deze methodiek wordt overgedragen aan andere professionals als hier vraag naar is. 

Gestreefd wordt in 2015 een bezetting van ten minste 80% te realiseren. 

Begeleid wonen 

Siriz biedt in 2015 begeleide huisvesting - al dan niet na verblijf in het opvanghuis - aan 
jonge moeders en hun kind. 
In Gouda zijn twee kamers beschikbaar voor begeleid wonen. De cliënten in het huis voor 
begeleid wonen krijgen maximaal acht uur per week begeleiding en mogen maximaal 
twaalf maanden in het project verblijven. 
In de loop van 2015 zal in de plaats daarvan een nieuw project voor begeleid wonen 
worden gestart in Delft. Dit project telt vier plaatsen. 

Gestreefd wordt in 2015 een bezetting van ten minste 80% te realiseren. 

Alternatieven voor het opvanghuis 

Siriz wil in de komende jaren experimenteren met een aantal nieuwe initiatieven waarin 
leren en ontwikkelen centraal staat. 
Het aangaan van een samenwerkingsverband waarin Siriz als hoofdaannemer in een 
franchiseconstructie kennis, inzet en ervaring gaat koppelen aan een lokaal initiatief, is 
daarbij een eerste stap. 
Siriz doet hiermee kennis en ervaring op die van belang is voor het ontwikkelen van 
alternatieven voor de opvangvoorziening in Gouda en voor uitbreiding van het aantal 
opvangplaatsen. 

Kwaliteit van de hulpverlening 

De hulpverlening gebeurt volgens de vastgestelde procedures van het primaire proces en 
vanuit de visie van Siriz zoals deze door het managementteam is verwoord en 
vastgesteld. Protocollen worden cyclisch herzien. 
De werkwijze voldoet aan de normen die gesteld zijn voor het behouden van het HKZ-
certificaat. 
Na afsluiting van een begeleidingstraject wordt de cliënt gevraagd een vragenlijst te 
beantwoorden. Deze vragen gaan over de kwaliteit van de hulpverlening. Met deze 
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informatie kunnen wij verbeterpunten ontwikkelen in het hulpverleningsproces. Siriz 
rapporteert de uitkomsten. 

Ketensamenwerking 

Siriz heeft veel expertise in de ondersteuning aan vrouwen en mannen die worden 
geconfronteerd met een onbedoelde zwangerschap. Siriz stelt zich ten doel deze kennis 
te delen met andere (zorg)organisaties. Wij verzorgen trainingen aan hulpverleners in 
opleiding, zoals verloskundigen, verpleegkundigen en maatschappelijk werkers. 
Er is aandacht voor samenwerking de instanties die in het belang van de cliënt 
noodzakelijk zijn. 

Siriz is voor verwijzende instanties een betrouwbare samenwerkingspartner. Om 
zichtbaar te blijven in het zorgnetwerk nemen we deel aan verschillende netwerken, 
zoals het OGGZ-platform en de werkgroep Maatschappelijke Opvang. Ook participeren 
we in een werkgroep die gericht is op de doorstroom van cliënten (vervolghuisvesting in 
Gouda) en bij gemeentelijke overleggen. 
Er wordt op verschillende manieren samengewerkt met het vrouwenopvangcentrum van 
Kwintes in Gouda. De Jongemoedergroep is hiervan een voorbeeld. 
De tevredenheid van ketenpartners zal in 2015 worden gemeten. 
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5 	Bedrijfsvoering 

Siriz hecht aan een goede, solide, efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. De 
bedrijfsvoering sluit aan op de gestelde doelen. Eenmaal per kwartaal levert de afdeling 
Finance & Control een financiële rapportage op en leveren de managers en 
leidinggevenden een kwalitatieve en kwantitatieve rapportage op. 
Het risicobeheersingssysteem is erop gericht onzekerheden in de toekomst te schatten 
met als doel tot de beste beslissingen te komen. 

Siriz zal een vergroting van de efficiëntie van haar aanbod realiseren. Ook wordt 
onderzocht welke kosten kunnen worden verlaagd en op welke wijze medewerkers 
efficiënt kunnen worden ingezet op hun kerntaken. 

Siriz werkt volgens vastgelegde kwaliteitscriteria. Zij hanteert een 
kwaliteitsmanagementsysteem en beschikt over een HKZ-certificaat, de ISO-norm in 
onze branche. 
De uitkomsten van in- en externe audits leveren onder andere verbeterpunten op die 
worden verwerkt in het kwaliteitssysteem. 

Gelet op de ambitie van Siriz is het van belang om meer aandacht te besteden aan 
relatieopbouw en -beheer van belanghebbenden, het efficiënt en transparant 
administreren van verzoeken om preventie, ondersteuning en zorg, het vastleggen van 
besluiten hieromtrent en het monitoren van de resultaten. 

Het financiële beheer is een belangrijke pijler van het strategisch beleid van Siriz. Het 
opbouwen en continueren van voldoende weerstandsvermogen, gunstige 
inkoopafspraken met financiers en leveranciers en het handhaving van 
begrotingsafspraken zijn daarbij van groot belang. 
Betrouwbare en tijdige stuurinformatie moet het overschrijden van budgetten 
voorkomen. 

Reserves worden gevormd voor zover dat wenselijk is voor de continuïteit van de 
organisatie. De continuïteitsreserve bedraagt ten hoogste 150% van de jaarlijkse 
exploitatiekosten. De continuïteitsreserve is gebaseerd op een analyse van de specifieke 
risico's en de periode waarvoor Siriz deze wil afdekken. 
Een eventueel (onvoorzien) overschot wordt verantwoord onder de overige reserves. 
Binnen een jaar wordt hiervoor een bestedingsplan opgesteld, waaruit blijkt dat het 
overschot binnen een redelijke termijn wordt besteed in het kader van de doelstelling. 

Siriz verzoek het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om subsidie voor de 
bekostiging van de volgende activiteiten: 

• Preventie: voorlichting op scholen; 
• Preventie: netwerken en evenementen; 
• Ondersteuning: via telefoon, e-mail of chat; 
• Ondersteuning: trajectmatige ondersteuning; 
• Zorg: opvang in gastgezinnen; 
• Zorg: opvang in Gouda; 
• Zorg: begeleid wonen in Delft. 

De begrote kosten van deze activiteiten zijn substantieel hoger dan de naar verwachting 
beschikbare subsidiemiddelen. Met deze middelen is Siriz in staat om circa 50% van de 
gewenste activiteiten uit te voeren. Om ook het (nog) niet-gesubsidieerde deel van haar 
activiteiten te kunnen uitvoeren, werft Siriz actief alternatieve middelen. 
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Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Postbus 20350 
2500 EJ DEN HAAG 

Datum: 	11 december 2014 
Kenmerk: 	20141211 
Relatienummer: 	1293572 
Subsidienummer: 	322752 
Onderwerp: 	Aanvullende informatie subsidieaanvraag 2015 

Geachte heer, mevrouw, 

Naar aanleiding van de door ons op 10 november 2014 ingediende subsidieaanvraag 
2015 hebt u in uw brief van 24 november 2014 (SP/68710/2014) om aanvullende 
informatie gevraagd. Middels deze brief en bijlagen komen wij aan uw verzoek 
tegemoet. 

1. Financiële onderbouwing van de personeelskosten  
In bijlage 1 treft u het overzicht aan van de personeelskosten van zowel de overhead 
(Beheer & Administratie) als van de activiteiten A t/m G. De totale kosten van Beheer 
& Administratie worden door toegerekend aan de activiteiten naar rato van het aantal 
directe FTE's van de activiteiten. Voor de toelichting op de toerekening verwijs ik u 
naar punt 3. 

2. Nadere financiële onderbouwing van de materiële kosten  
In bijlage 2 treft u de financiële overzichten van de activiteiten A t/m G aan waarbij de 
materiële kosten nader financieel zijn onderbouwd. Hierbij zijn de begrotingsposten 
nader gespecificeerd naar kostensoort waarbij ook bijbehorende bedrag is 
opgenomen. 

3. Nadere financiële onderbouwing van de overige kosten  
In de bijlagen 3 en 4 u een nadere financiële onderbouwing aan van de overige 
kosten. Dit betreft enerzijds de kosten van Beheer & Administratie (overhead) en 
anderzijds de algemene kosten (uitvoeringskosten) welke niet direct aan een activiteit 
kunnen worden toegerekend. Zowel de kosten van Beheer & Administratie als de 
algemene kosten worden aan de activiteiten toegerekend naar rato van de FTE's van 
de activiteiten. Deze toerekening is vereist voor fondsenwervende instelling op basis 
van Richtlijn 650 van de Raad voor de Jaarverslaggeving. 

Arnhemseweg 23, 3811 NN Amersfoort • Postbus 559, 3800 AN Amersfoort 
033-460 50 70 • info@siriz.nt • www.siriz.nt 
iban N106 RABO 0146 2675 08 • kvk 50739107 • btw N18228 95 869 801 

hulplijn 0900-202 10 88 (€ 0,05/min.) 
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4. Nadere financiële onderbouwing van de kosten externe medewerker 
activiteit A 

Dit betreft de inzet van de medewerker dle de scholen benadert om afspraken te 
maken voor de voorlichtingslessen. Omdat deze werkzaamheden niet gelijkmatig 
verspreid over het jaar kunnen worden uitgevoerd, is er gekozen voor de inzet van 
een uitzendkracht. 
De kosten zijn als volgt bepaald: 45 dagen van 8 uur voor een tarief van € 40 per uur. 
Hiermee komen de totale begrootte kosten uit op € 14.400 (inclusief reiskosten en 
BTW). 

5. Nadere financiële onderbouwing van de baten  
De eigen bijdrage van de activiteiten betreft de eigen bijdrage van scholen of cliënten 
aan de activiteiten. 

Activiteit A 
Dit betreft de bijdrage die scholen betalen voor de voorlichtingslessen. Het tarief is 
afhankelijk van het aantal lessen dat een school afneemt. Bij afname van 1 les is het 
tarief C 65, terwijl het tarief bij afname van 4 lessen in totaal € 120 is. De begrote 
eigen bijdrage van € 26.000 is bepaald op basis van ervaringen uit het verleden. 

Activiteit E 
Dit betreft de eigen bijdrage die cliënten in het opvanghuis en voor begeleid wonen. 

In het opvanghuis wordt een eigen bijdrage betaalt voor enerzijds de huur (€ 340 
p/m) en anderzijds energie en voeding (€ 180 p/m). Bij een volledige bezetting is de 
totale eigen bijdrage maximaal € 49.920 (€ 520 p/m x 8 plaatsen x 12 maanden). De 
werkelijk ontvangen eigen bijdrage is in de praktijk altijd een stuk lager. Dit heeft 
twee oorzaken. Enerzijds is de bezetting niet altijd maximaal omdat de plaatsingen 
niet altijd naadloos op elkaar aansluiten. Daardoor is een volledige bezetting in de 
praktijk niet haalbaar. Anderzijds komt het regelmatig voor dat cliënten niet (kunnen) 
betalen. Daarom is in de begroting een bedrag van € 44.000 voor de eigen bijdragen 
opgenomen. 

Voor begeleid wonen wordt eveneens een eigen bijdrage gevraagd voor de huur van 
€ 330 p/m. Er is sprake van 2 plaatsen waardoor de eigen bijdrage uitkomt op € 8.000 
(€ 330 p/m x 2 plaatsen x 12 maanden). 

Op basis van de WMO zal van de gemeente een bijdrage worden gevraagd voor 
ondersteuning van de cliënten. Dit bedrag is geschat op € 50.000. 
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Activiteit E 
Ook in Delft zal voor begeleid wonen een eigen bijdrage worden gevraagd voor de 
huur. In de begroting is rekening gehouden met een eigen bijdrage van € 350 p/m. 
Het betreft maximaal 4 plaatsen. Omdat het begeleid wonen pas in de loop van 2015 
beschikbaar zal zijn, is rekening gehouden met de eigen bijdrage van maximaal 2 
plaatsen in het 3e kwartaal en 4 plaatsen in het 4e  kwartaal. Daarmee komt de 
verwachte eigen bijdrage voor 2015 uit op € 6.300 (€ 350 x 2 plaatsen x 3 maanden 
+ € 350 x 4 plaatsen x 3 maanden). 

Er is sprake van 2 plaatsen waardoor de eigen bijdrage uitkomt op € 8.000 (€ 330 
p/m x 2 plaatsen x 12 maanden). 

6. Nadere toelichting op de begrotingspost 'niet-gesubsidieerd deel' 
De ingediende begrotingen hebben alleen betrekking op de activiteiten waarvoor 
subsidie wordt aangevraagd. De totale kosten van de activiteiten waarvoor subsidie 
wordt aangevraagd zijn echter hoger dan de te verwachten subsidie. Daarom zal voor 
het niet-gesubsidieerde deel aanvullende financiële middelen moeten worden 
geworven. Deze middelen komen naar verwachting beschikbaar uit de bijdragen van 
o.a. donaties, giften, collecten en nalatenschappen. 

Wij vertrouwen erop dat met deze toelichtingen de subsidie in behandeling kan 
worden genomen. Mochten er desondanks nog vragen zijn dan zijn wij uiteraard 
bereid om nadere informatie te verstrekken. 

R.A. Zoutendijk MBA MSW 
Bestuurder 

Bijlagen: 
1. Financiële onderbouwing personeelskosten 
2. Financiële onderbouwing materiële kosten 
3. Financiële onderbouwing en toerekening kosten Beheer & Administratie 
4. Financiële onderbouwing en toerekening algemene kosten 



3.305 C 
1.279 C 

36.873 C 
14.264 C 

3.278 C 36.573 C 
18.419 C 
6.533 C 

19.072 C 

1.651 C 
586 C 

1.710 C 

	

2.950 t 	43.128 

	

1.141 C 	16.684 

	

2.926 C 	42.777 

	

1.474 C 	21.544 

	

523 C 	7.642 

	

1.504 C 	22.286 

) 1,11 1 40 C 	40.865 C 	3.663 C 3.269 

Activiteit A 	Voorlichting op scholen 
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Activiteit B Netwerken op evenmenten 

Omvang 
aantal 	aantal 
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eventmanager 	0,62 	22 C 	22.668 C 	2.032 C 	1.813 
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1.322 959 
434 
224 

89 

4.188 
1.977 

969 
396 

C 
599 C 
308 C 
124 C 

c 
- 	c 
- 	c 
• c 

2.353 C 1.706 C Ic 
	

7.530 1 

2.802 t 
1.456 C 

202 C 
1.005 

616 C 
1.335 C 

248 C 
L422 C 
1.293 C 

511 C 
1.920 C 

908 C 
183 C 

1.312 C 

15.213 C 

t  
c 
C 

-3.080 C 
C 
c 
c 
c 
C 
c 
c 
c 
c 
c 

-3.080 C 	45.402 1 

8.608 
4.634 

650 
156 

1.937 
4.260 

795 
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Activiteit C 	Ondersteuning - telefoon, e-mail en chat 

Salaris 

	

bruto 	eJu+eenm 	vakantie- 	 Jaar- 

	

salaris 	uitkering 	toeslag 	 salaris 

Pensioen 	 Sociale lasten 

	

O.P.- 	 totaal 	Z.v.w. 	IZZ Inkt kst 	W.W.- 	W.I.A. / W.G.A / 	Premiekorting 	 subt. 

	

premie 	premie 	P.G.G.M. 	von heffing 	 verg 	premie 	Z.W. premie 	en vrijstelling 	sociale Ist 

Omvang 
aantal 	aantal 

Functie 	 uren 
maatschappelijk werker 
Maatschappelijk werker 
Maatschappelijk werker 
Secretaresse 
flaatsChaPPelijk werker 
Maatschappelijk werker 
Pleatunainelijit werker 
Menger 

c 
	

28.314 
C 	24.163 
c 
	

24.206 
c 	6.872 
c 	5.313 
c 	24.392 
C 	10.887 
c 	22.644 
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6.209 

28.492 
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26.137 1 
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Bijlage 1- Financiële onderbouwing personeelskosten 

Overhead 	 Beheer & Administratie 

Omvang 	 Salaris 	 Pensioen 	 Sociale lasten 
aantal 	aantal 	bruto 	eju+eenm 	vakantie- 	Jaar- 	 totaal 	2.v.w. 	IZZ lukt kst 	WAN, 	W.I.A. / W.G.A / 	Premiekorting 	subt. FTE's 	uren 	salaris 	uitkering 	toeslag 	Salaris 	premie 	premie 	P.G.G.M. 	wg heffing 	verg 	premie 	2.W. premie 	en vrijstelling 	sociale lot 

	

C 	86.427 C 	7.178 C 	6.914 C 	100.519 C 	11.260 C 	327 C 	11.587 C 	3.856 C 	120 C 	2.030 C 

	

C 	26.099 C 	987 C 	2.088 C 	29.174 C 	2.715 C 	45 C 	2.760 C 	2.003 C 	120 C 	1.055 C 

	

C 	3.431 C 	308 C 	271 C 	4.010 C 	339 C 	• C 	339 t 	278 C 	24 C 	146 C 

	

C 	17.170 C 	1.539 C 	1.347 C 	20.056 C 	1.828 C 	1 C 	1.829 C 	1.383 C 	120 C 	728 C 

	

C 	11.918 C 	1.068 C 	953 C 	13.939 C 	1.473 C 	39 C 	1.512 C 	848 C 	26 C 	447 C 

	

C 	22.858 C 	2.049 C 	1.829 C 	26.736 C 	2.482 t 	30 C 	2.512 C 	1.837 C 	120 C 	968 C 

	

C 	4.227 C 	379 C 	338 C 	4.944 C 	449 C 	3 C 	452 C 	341 C 	26 C 	180 C 

	

C 	24.334 C 	2.181 C 	1.923 t 	28.438 C 	2.586 C 	35 C 	2.621 C 	1.957 C 	120 C 	1.030 C 

	

C 	22.279 C 	1.997 C 	1.782 C 	26.058 C 	2.569 C 	27 C 	2.596 C 	1.780 C 	120 C 	938 C 

	

C 	8.780 C 	787 C 	697 C 	10.264 C 	967 C 	21 C 	988 C 	703 C 	30 C 	370 C 

	

C 	34.543 C 	1.306 C 	2.763 C 	38.612 C 	3.675 C 	85 C 	3.760 C 	2.643 C 	120 t 	1.392 C 

	

C 	15.179 C 	1.361 C 	1.225 C 	17.765 C 	1.283 C 	- 	C 	1.283 C 	1.250 C 	120 C 	658 C 

	

C 	2.919 C 	262 C 	274 C 	3.455 C 	226 C 	• 	C 	226 C 	252 C 	120 C 	133 C 

	

C 	22.357 C 	2.004 C 	1.763 c 	26.124 C 	2.274 C 	25 C 	2.299 C 	1.806 C 	120 C 	952 C 

	

265 C 	302.521 C 	23.406 C 	24.1671 C 	350.094 C 	34.126 C 	638 1.0 	34.764  C 	20.937 C 	1.306 C 	11.026 C 

Pensioen 	 Sociale laster, 

	

O.P.. 	 totaal 	 IZZ takt kst 	 / W.G.A / 	Premickorting 	 subt. 

	

premie 	premie 	P.G.G.M. 	ma heffing 	 vers 	premie 	Z.W. premie 	en vrijstelling 	sociale. Ist 

Functie 
tiestuorder 	 1,11 	40 
Administratief medewerker 	0,80 	29 
Administratief medewerker 	0,11 	4 
Controtier 	 0,44 	16 
Manager communicatie 	0,20 	7 
Communicatie medewerker 0,63 	23 
Sean:mam communicatie 0,12 	4 
Communicatie medewerker 0,67 	24 
Personeelsfunctionaris 	0,50 	18 
nriiiittutmedewerkar 	0,22 	6 
Secretaresse 	1,06 	38 
Receptioniste 	0,67 	24 
Receptionist* 	0,15 	5 
Directie.seeretereese 	0,67 	24 

1 7,35 1 
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37 
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E 
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E 
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405 C 
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934 C 
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600 C 
945 C 
- 	c 

Ic 	49.329   
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1.871 
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502 
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2.788 
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72 
3.911  

C 
C 
C 
c 
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C 
C 
C 
C 
C 
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40 
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120 
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E 
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C 
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C  
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É 
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1.360 C 
1.442 C 
1.435 C 
1.365 C 

365 C 
1.197 C 
1.162 E 
2.026 E 
1.605 C 

C 
2.843 C  

c 
C 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
C 
c  

2.935 
3.555 
2.310 
4.337 
4.593 
4.568 
4.352 
1.252 
3.812 
3.723 
6.402 
5.098 

132 
8.961 

Activiteit D 	Ondersteuning - Ambulant (hulpposten) 

Omvang 
aantal 	aantal 

Functie 	 FTE's 	uren 
Maatscluppelle werker 	0,60 	22 
Maatschappelijk werker 	0,40 	14 
maatschappelijk werker 	0,17 

	
6 

Maatschappelijk werker 	0,22 
	

8 

MeatscnaPPelijk werker 	0,22 
	

8 
Maatschappelijk werker 	0,49 	18 
MeetschaPPellpc werker 	0,05 	2 
Maatschappelijk werker 	0,00 	0 
Meeat:Nept* werker 	0,22 	a 
maatschappelijk werker 	0,14 	5 
Maatschappelijk werker 	0,14 	5 
maatscriappeijk werker 	0,67 	24 
Secretaresse 	0,22 	8 
meetscheraPealit werker 	0,34 	12 
manschappeepc wenter 	0,44 	16 
maatschappelijk werker 	0,17 	6 
Maatschappelijk werker 	0,17 	6 
maatschappelijk werker 	0,28 	10 
manager 	 0,33 	12 
maatschappelijk werker 	0,11 	4 
Maatschappelijk werker 	0,45 	16 
memsChaPPaelk werker 	0,28 	10 
meatschappeajk werker 	0,17 	6 
mainaclulaPeajk werker 	0,11 	4 
maatschappelijk werker 	0,11 	4 
maatutuppelijk werker 	0,33 	12 
meatachaitioank werker 	0,44 	16 
Stagiair 	 0,50 	18 

7,76' 
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Pensioen 	 Sociale lasten 
totaal 	Z.V.w. 	IZZ /okt kst 	W.W.- 	W.S.A. / W.G.A / 	Premiekorting 

premie 	premie 	P.G.G.M. 	Wq heffing 	Verg 	premie 	Z.W. premie 	en vrijstelling 
C 	24.569 C 	2.202 C 	1.966 C 	28.737 C 	2.723 C 	37 C 	2.760 
C 	13.724 E 	1.230 C 	1.098 C 	16.052 C 	1.456 C 	- C 	1.456 
C 	6.795 C 	257 C 	544 C 	7.596 C 	762 C 	10 C 	772 
C 	8.737 C 	330 C 	699 C 	9.766 C 	980 C 	13 C 	993 
C 	8.737 C 	330 C 	699 C 	9.766 C 	980 C 	13 C 	993 
C 	20.147 C 	1.806 C 	1.612 C 	23.565 C 	2.233 C 	30 C 	2.263 
C 	2.211 C 	198 C 	177 C 	2.586 C 	245 C 	3 C 	248 
C 	 c 	• c 	c 	- c 	- c 	- C 	- 
C 	8.899 C 	798 C 	712 C 	10.409 C 	998 C 	8 C 	1.006 
C 	5.663 C 	508 C 	453 C 	6.624 C 	635 C 	5 C 	640 
C 	5.663 C 	508 C 	453 C 	6.624 C 	635 C 	5 C 	640 
C 	27.100 C 	2.429 C 	2.168 C 	31.697 C 	3.041 C 	50 C 	3.091 
C 	6.872 C 	616 C 	550 C 	8.038 C 	697 C 	1 C 	698 
C 	13.566 C 	1.216 C 	1.085 C 	15.867 C 	1.522 C 	30 C 	1.552 
C 	17.983 C 	1.612 C 	1.439 C 	21.034 C 	2.018 C 	40 C 	2.058 
C 	6.086 C 	546 C 	483 C 	7.115 C 	655 C 	- C 	655 
C 	6.086 C 	546 C 	483 C 	7.115 C 	655 C 	- C 	655 
C 	10.887 C 	976 C 	864 C 	12.727 C 	1.199 E 	27 C 	1.226 
C 	22.637 C 	2.029 C 	1.779 C 	26.445 C 	2.731 E 	76 C 	2.807 
C 	2.700 C 	 c 	- 	c 	2.700 C 	 c 	- c 	- 
C 	13.610 C 	1.220 C 	1.077 C 	15.907 C 	1.346 C 	24 C 	1.370 
C 	8.438 C 	756 C 	668 C 	9.862 C 	834 C 	15 C 	849 
C 	5.172 C 	464 C 	409 C 	6.045 C 	511 C 	9 C 	520 
C 	3.604 C 	327 C 	287 C 	4.218 C 	373 C 	- C 	373 
C 	3.604 C 	327 C 	287 C 	4.218 C 	373 C 	- 	C 	373 
C 	10.129 C 	908 C 	803 C 	11.840 C 	1.006 C 	- C 	1.008 
C 	16.134 C 	1.446 C 	1.273 C 	18.853 C 	1.714 C 	- C 	1.714 
C 	900 C 	- C 	- 	C 	900 C 	- 	c 	- C 	- 

Salaris 
bruto 	eju+eenrn 	vakantie- 

salaris 	uitkering 	toeslag 

C 	280.653 C 	23.585 C 	22.068 I C 	326.306 C 	30.324 C 396 I C 	30.720 

Activiteit E 	Zorg -  Opvang en begeleid wonen Gouda 

Omvang 	 Salaris 	 Pensioen 	 Sociale lasten 
aantal 	aantal 
	

bruto 	eJu+eenrn 	vakantie- 	jaar- 	 totaal 	2.v..i.i. 	12Z /okt k i.ti 	W.W.- 	V/ .1.0. / W.G.A / 	Preminkorting 	slibt. 
Functie 
	 FTE's 	uren 	salaris 	Uitkering 	teeSlar) 	5:garis 	premie 	premie 	P.G.G.M. 	wri bolling 	verg 	premie 	Z.W. premie 	en vrijstelling 	sociale Ist 

manager 
Maatschappelijk werker 
Medewerker nulstouding 
maatschappeajk werker 
maatschappeiijk werker 
mastschappeujk werker 
meatsceripperijk werker 
secrearesm 
Maatschappelijk werker 
meetsenaPPeijk werker 
Teamleider 
mealsChapPclijk werker 
maetschappeujk werker 
maatschappelijk werker  

0,33 	12 c 
0,67 	24 C 
0,39 	14 c 
0,67 	24 c 
0,67 	24 c 
0,67 	24 c 
0,67 	24 c 
0,22 	8 c 
0,56 	20 c 
0,67 	24 c 
0,89 	32 c 
0,94 	34 c 
0,50 	18 c 
1,39 	50 c  

	

22.637 C 	2.029 C 	1.779 C 	26.445 C 

	

28.147 C 	2.523 C 	2.252 C 	32.922 C 

	

11.965 C 	1.073 C 	957 C 	13.995 C 

	

23.223 C 	2.082 C 	1.832 C 	27.137 C 

	

24.703 C 	2.214 C 	1.952 C 	28.869 C 

	

24.574 C 	2.203 C 	1.960 C 	28.737 C 

	

23.332 C 	2.092 C 	1.867 C 	27.291 C 

	

6.096 C 	546 C 	488 C 	7.130 C 

	

20.503 C 	1.838 C 	1.634 C 	23.975 C 

	

19.724 C 	1.768 C 	1.578 C 	23.070 C 

	

34.828 C 	3.122 C 	2.786 C 	40.736 C 

	

27.268 C 	2.444 C 	2.181 C 	31.893 C 

	

900 C 	- C 	- 	C 	900 C 

	

48.640 C 	4.360 C 	3.835 C 	56.836 C 

2.731 
	

76 
	

2.807 

	

3.194 C 
	

55 c 
	

3.249 

	

1.213 C 
	

c 
	

1.213 

	

2.427 C 
	

30 C 
	

2,457 

	

2.650 C 
	

37 C 
	

2.687 

	

2.661 C 
	

38 C 
	

2.699 

	

2.490 C 
	

32 C 
	

2.522 

	

586 c 
	- c 

	
586 

	

2.219 C 
	

31 C 
	

2.250 

	

1.962 C 
	

15 C 
	

1.977 

	

3.868 C 
	

86 C 
	

3.954 

	

2.688 C 
	

51 C 
	

2.739 

	

E 
	- 	c 

	

5.096 C 
	

117 C 
	

5.213 

C 	316.540 C  28.294 C 	25.101  C 	369.936  C 	33.785 C 	568 C 34.353  C 	24.943 C 	1.567 C 	13.100 C 	16.440 C c 	56.050  9,24 
	

333 
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jaar- 
salaris 

Salaris 
bruto 	eju+cenm 	vakantie- 

salaris 	uitkering 	toeslag Functie 

Omvang 
aantal 	aantal 
M's 	uren 

24 I 0,67 

miatsmappritijk WNICH 	0,67 	24 

C 	2.427 C 	30 I C 	2.457   1.860 C 	120 C 	980 C 	 1.352 C 	- I C 	4.312 I 

Sociale lasten 
W.W.- 	W.I.A. / W.G.A / 	Prernlekorting 	subt. 

P.G.G.M. 	eeg heffing 	verg 	premie 	Z.W. premie 	en vrijstelling 	sociale let 
1.860 C 	120 C 	980 C 	 1.352 	C 	 C 	4.312 

totaal 	Z.v.w. 	IZZ /2kt kst 

C 	2.427 C 	30 C 	2.457 

Pensioen 
A.P.- 

Premie 	premie 
C 	23.087 C 	2.070 C 	1.832 C 	26.989 

C 	23.087 C 	2.070 C 	1.832 I C 	26.989 

2 C 	2.211 C 	198 C 	177  I  C 	2.586 C 	245 C 	3 I C 	248  C 	177 C 	11 C 	93 C 	 129 C 0,05 I C 	410 I 

Activiteit F 	Zorg - Begeleid wonen Delft 

11424014 

Activiteit G 	Zorg  -  Gastgezinnen 

Omvang 	 Salaris 	 Pensioen 	 Sociale lasten 

	

aantal 	aantal 	bruto 	eju+eenm 	vakantie- 	Jaar- 	 totaal 	Z.v.w. 	122 lokt kst 	W.W.- 	W.I.A. / W.G.A / 	PremlekortIng 	lubt. Functie 	 FTE's 	uren 	salaris 	uitkering 	toeslag 	salaris 	premie 	premie 	 eeg heffing 	verg 	premie 	Z.W. premie 	en vrijstelling 	SOCiDIC Iet Maarsdwpalijk bviiilur 	0,05 	2 C 	2.221 C 	198 C 	177 C 	2.586 C 	245 C 	3 C 	248 C 	177 C 	11 C 	93 C 	 129 C 410 
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Bijlage 3  

Personele kosten  
Salaris 	 350.094 

	
7,34 FTE 

Sociale lasten 	 45.400 
Pensioen 	 34.763 
Overige personeelskosten 	 28.945 
Externe medewerkers 	 48.000 
Vrijwilligers 

507.202 

Overige directe kosten 

Publiciteits- en communicatiekosten 

Huisvestingskosten 

Kantoorkosten  
Licentie Human Capital 	 800 
Personeels Informatie Systeem 	 3.720 
Licentie boekhoudsoftware 	 6.578 

11.098 

Overige directe kosten  
Kosten eerste inrichting Personeels Informatie 
Systeem 	 17.000 
Salarisadministratie 	 9.000 
Contributies en abonnementen 	 1.100 
Vacatievergoeding Raad van Toezicht 	 35.100 
Reiskostenvergoeding Raad van Toezicht 	 1.000 
Overige kosten Raad van Toezicht 	 6.000 
Vacatievergoeding klachtencommissie 	 2.420 

71.620 

TOTAAL OVERIGE DIRECTE KOSTEN 	 82.718 

Kosten eigen organisatie 
Beheer & administratie 
Algemene kosten 139.793 

139.793 

Totaal kosten 	729.713 	 100% 



96.315 
196.939 
234.197 
16.982 
1.267 

545.700 

57.789 
4.055 
4.055 

65.900 

89.978 
28.134 

118.113 

tóWilro...W~aiiiIniStimtie &Beheer. _ ______ 
FTE-verdeling 

Abig~~110itagallEMEME~111.~~,, 

Beheer & Administratie 	 1,11 	 41 - Bestuur 
Beheer & Administratie 	 1,35 	 42 - Finance & Control 
Beheer & Administratie 	 1,61 	 43 - Communicatie 
Beheer & Administratie 	 0,5 	 44 - P & 0 
Beheer & Administratie 	 0,22 	 45 - Kwaliteit 
,Beheer & Administratie 	 2,55 	 46 - Receptie en facilitaire zaken 

,Fondsenwerving 	 2,28 	 51 - Particulieren 
.Fondsenwerving 	 0,16 	 52 - Kerken 
Fondsenwerving 	 0,16 	 53 - Bedrijven 

2,60 

Preventie - Voorlichting op scholen 	 3,55 	 Activiteit A 
Preventie - Netwerken op evenmenten 	 1,11 	 Activiteit B 

4,66 

Ondersteuning - telefoon, e-mail en chat 	 3,8 	 Activiteit C 
Ondersteuning - Ambulant (hulpposten) 	 7,77 	 Activiteit D 
Zorg - Opvang en begeleid wonen Gouda 	 9,24 	 Activiteit E 
Zorg - Begeleid wonen Delft 	 0,67 	 Activiteit F 
Zorg - Gastgezinnen 	 0,05 	 Activiteit G 

21,53 

28,79 
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Bijlage 4 

Algemene kosten 

Personele kosten  
Salaris 	 90.259 
Sociale lasten 	 6.251 
Pensioen 	 3.684 

Opleidingskosten 	 50.000 
Kosten mobiele telefonie 	 15.000 
Verzuimverzekering 	 50.000 
Arbo-dienst 	 6.000 
Diverse personeelskosten 	 6.978 
Overige personeelskosten 	 127.978 

Externe medewerkers 
Vrijwilligers 	 61.100 

289.272 

Overige directe kosten 

Publiciteits- en communicatiekosten  
Website ontwikkeling 	 60.000 
Website ontwikkeling (intranet) 	 2.000 
Website onderhoud 	 5.000 
Jaarverslag 	 1.200 
Doorontwikkeling huisstijl 	 17.000 

85.200 

Huisvestingskosten  
Huur 	 78.000 
Onderhoudskosten 	 8.000 
Energie- en waterkosten 	 15.000 
Schoonmaakkosten 	 15.000 
Belastingen 	 2.400 
Overige huisvestingskosten 	 2.400 

120.800 
Kantoorkosten  
Portokosten 	 6.000 
Postbezorging 	 2.400 
Telefoonkosten (vast) 	 6.000 
Kopieerkosten 	 10.000 
Kantoorartikelen 	 2.500 
Overige kantoorkosten 	 1.200 
ICT-beheer 	 17.320 
Abonnement internetprovider 	 540 

45.960 

11-12-2014 
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Overige directe kosten  
Accountantskosten 	 15.000 
Juridische kosten 	 8.000 
Advieskosten 	 60.000 
Abonnementen 	 700 
Verzekeringen 	 1.175 
Va catievergo eding vertrouwenspersoon 	 1.000 
Kosten Ondernemingsraad 	 6.000 
Afschrijvingskosten 	 35.000 
Bankkosten 	 20.000 

146.875 

TOTAAL OVERIGE DIRECTE KOSTEN 	 398.835 

Toerekenina alaemene kosten  
Beheer & administratie 	 -139.793 
Fondsenwerving 	 -49.518 
Preventie - Voorlichting op scholen 	 -67.611 activiteit A 
Preventie - Netwerken op evenmenten 	 -21.140 activiteit B 
Ondersteuning - telefoon, e-mail en chat 	 -72.372 activiteit C 
Ondersteuning - Ambulant (hulpposten) 	 -147.982 activiteit D 
Zorg - Opvang en begeleid wonen Gouda 	 -175.979 activiteit E 
Zorg - Begeleid wonen Delft 	 -12.760 activiteit G 
Zorg - Gastgezinnen 	 -952 activiteit H 

-688.107 

Totaal kosten 



Verdeling FTE's 
Beheer & Administratie 	1,11 
Beheer & Administratie 	1,35 
Beheer & Administratie 	1,61 
Beheer & Administratie 	0,50 
Beheer & Administratie 	0,22 
Beheer & Administratie 	2,55 

7,34 

Fondsenwerving 	2,28 
Fondsenwerving 	0,16 
Fondsenwerving 	0,16 

2,60 

	

Preventie - Voorlichting op scholen 	3,55 

	

Preventie - Netwerken op evenmenten 	1,11 
4,66 

	

Ondersteuning - telefoon, e-mail en chat 	3,80 

	

Ondersteuning - Ambulant (hulpposten) 	7,77 

	

Zorg - Opvang en begeleid wonen Gouda 	9,24 

	

Zorg - Begeleid wonen Delft 	0,67 

	

Zorg - Gastgezinnen 	0,05 
21,53 

	

36,13 	36,13 

OR 	 0,34 
Vrijwilligerszaken 	 0,67 

1,01 

37,14 
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bij onbedoelde zwangerschap 

Ministerie van VWS 
t.a.v. de directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel 
Afdeling Subsidies 
Postbus 16006 
2500 BA DEN HAAG 

0 6 FEB. 20'15 
Datum: 	5 februari 2015 
Subsidie nr: 322407 
	 SCANPLAZA 

Kenmerk: 	RZ/GW/150129 
Onderwerp: Rapport meting cliënttevredenheid 

Geachte directie, 

Hierbij stuur ik u, refererend aan de gemaakte afspraken zoals beschreven in uw brief 
van 7 juli 2014, een rapport met de uitkomsten van de gedane metingen inzake de 
cliënttevredenheid met betrekking tot de hulpverlening en preventie van Siriz. 

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit rapport dan zullen wij deze uiteraard 
graag beantwoorden. 

Loutenaijk MBA MSW 

bestuurder 

Bijlage: 

1 - Rapport uitkomsten meting cliënttevredenheid Siriz 2014 

Arnhemseweg 23, 3811 NN Amersfoort • Postbus 559, 3800 AN Amersfoort 
033-460 50 70 • info@siriz.nl  • www.siriz.nl  
iban N106 RABO 0146 2675 08 • kvk 50739107 • btw NL8228 95 869 B01 

hulplijn 0900-202 10 88 (€ 0,05/min.) 
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o Siriz 
 	bij onbedoelde zwangerschap 

Uitkomsten metingen Cliënttevredenheid Siriz 2014 

PREVENTIE  
Leerkrachten en docenten 

Cliënttevredenheid Siriz Preventie 2014 onder leerkrachten en docenten 
Wij hebben ervoor gekozen gebruik te maken van de Consumer Quality Index (CQ-
index). De CQ-index is een wetenschappelijk onderbouwde gestandaardiseerde 
systematiek. Een groot voordeel van deze index is dat er voorbeelden beschikbaar 
zijn vanuit de maatschappelijke opvang, de vrouwenopvang en de opvang voor 
zwerfjongeren. Dat zorgt voor gemakkelijke aanpasbaarheid naar de situatie van Siriz, 
zonder het risico te lopen het wetenschappelijk niveau aan te tasten. Bovendien wordt 
de CQ-index breed gedragen in de sector en in de politiek. 

De volgende vragenlijsten worden hiervoor gehanteerd: 
• Vragenlijst leerkrachten en docenten 
• Vragenlijst leerlingen op de basisschool en voortgezet onderwijs 

Cliënttevredenheid leerkrachten en docenten 
Siriz heeft in 2014 de cliënttevredenheid over haar Preventie onder ruim 175 scholen 
uit het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs gemeten. Door 
middel van invulling van de vragenlijst Evaluatieformulier docenten 2014 hebben 
docenten hun waardering over de voorlichtingslessen van Siriz aangegeven. De 
werkwijze is dat de formulieren aan het einde van de lessen worden uitgereikt en 
handmatig door docenten worden ingevuld. 
Siriz werkt programma matig, d.w.z. in blokuren. Dit houdt in dat aan meerdere 
groepen van hetzelfde niveau achtereenvolgens meerdere lessen worden gegeven. Er 
worden dus meerdere vergelijkbare lessen op een dag binnen één school gegeven. 
Daarbij is steeds dezelfde docent of zijn dezelfde docenten aanwezig. Siriz heeft 
ervoor gekozen de aanwezige docent te vragen zijn of haar bevindingen over de 
lessen in één keer, dat wil zeggen in één evaluatieformulier, weer te geven. 

Onderwijstypen  
Siriz werkte in 2014 binnen de volgende onderwijstypen. De evaluaties zijn gehouden 
binnen: 

Primair onderwijs 
Speciaal onderwijs 
Praktijkonderwijs 

- Voortgezet onderwijs 
- Middelbaar beroepsonderwijs 
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Interventies, methodiek en 
voorlichtingsmateriaal 

Onderwijstype Tevredenheid 

Interactieve dialoog 
Stellingenspel: stellingen over 
ontwikkeling van leven, relatievorming, 
seksualiteit, weerbaarheid en grenzen  
Filmmateriaal: ervaringsverhalen van 
jongeren rondom onbedoelde 
zwangerschap  
Spel 'Plaatje Praatje' 
Vragenspel over verliefdheid, 
ontwikkeling van leven en seksualiteit 
Inhoudelijke kennis van de voorlichter 
over de thema's 

Alle 

Alle 
Vmbo, mbo 

Alle, behalve PO 

PO, VSO, PrO 

4,5 
4 

4 

4 

4,5 

Aansluiting van de voorlichter / 
voorlichtingsles bij het niveau van de 
leerlingen en de identiteit van de school 

Alle type en niveaus 4,5 

Doc. 75 

Cliënttevredenheidsresultaten 
Het onderstaande overzicht worden onze interventies (gehanteerde methodiek en 
voorlichtingsmateriaal) per type onderwijs en de waardering door docenten 
gewaardeerd. Siriz hanteert voor de waardering van haar preventie een scorelijst 1 —
5, waarbij 1 voor 'zeer slecht' en 5 voor 'zeer goed' staat. 

Responspercentage per onderwijstype 

Onderwijstype Responspercentage 
Primair onderwijs 7,5 % 
Praktijkonderwijs 7,5 % 
Voortgezet speciaal onderwijs 

	
2 % 

Vmbo 25 °h 
Mbo 20 °k 
Havo / VWO 8 % 
Onbekend (merendeel Q4, nog niet ingevuld) 

	
30 % 

Inbedding verbeterpunten 350 in 2015 
In samenwerking met 3S0 zijn in 2014 de zogenaamde outcomecriteria geformuleerd. 
Deze zullen in 2015 worden toegepast. Het evaluatieformulier voor docenten en 
leerkrachten is hierop aangepast. 
Ook zijn aanbevelingen gedaan om het aantal metingen en het respons in 2015 te 
kunnen verhogen. Deze verbeterpunten worden momenteel uitgewerkt. 
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Aantal ingevulde online-vragenlijsten 
Vraag 1. Type leerling: 
Jongen 
Meisje 
Vraag 2. Welke jaargroep: 
Groep 7 
Groep 8 
Blanco 
Vraag 3. Identiteit van de school: 
Evangelisch 
Gereformeerd 
Islamitisch 

6% 
19% 
1% 1 

Oecumenisch 
Openbaar 
Protestants-Christelijk 
Reformatorisch 
Anders 

131 45% 
17 6% 

294 

131 
163 

45% 
55% 

86 
207 
1 

29% 
70% 
1% 

17 
56 

2 
69 

1% 
23% 

Doc. 75 

PREVENTIE 
Leerlingen 

Cliënttevredenheid Preventie onder Leerlingen, schoolseizoen 2013/2014 
Leerlingen ontvangen na iedere voorlichtingsles van Siriz een gadget. Op de 
buitenkant van de gadget is het Siriz-logo zichtbaar. Een verwijzing naar een website 
geeft de leerling de mogelijkheid om een prijs te winnen door een unieke code in te 
vullen. Voordat de code kan worden ingevuld, worden de leerlingen uitgenodigd een 
aantal vragen te beantwoorden. Deze vragen zijn erop gericht de cliënttevredenheid 
over de voorlichtingslessen onder leerlingen te meten. In dit document zijn zowel de 
online vragen uit de evaluatieformulieren als de gegeven antwoorden uitgewerkt. 
Hierbij wordt onderscheid gemaakt in vragen en antwoorden voor het primair 
onderwijs enerzijds en andere vormen van onderwijs anderzijds. 

Cijfers 
Aantal uitgedeelde gadgets 	 : 13483 
Aantal ingevulde online-vragenlijsten 	: 1021 
Respons 	 : 7.5% 

Aantal ingevulde online vragenlijsten 
Primair Onderwijs 
Overig onderwijs 

1021 
294 29% 
727 71% 

Uitwerking Primair Onderwijs 

Conclusie: 
• 64% van de respondenten is afkomstig van een reformatorische of 

gereformeerde school. 

Vraag 4. Wat vond je van de voorlichting? 
Leuk 
	

34 12% 
Leerzaam 	 257 87% 
Niet interessant 
	

2 
	

1% 
Saai 
	

1 
	<1% 
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4% 11 
Moeder 84 

17 Ik heb nog geen seksuele voorlichting gehad*(zie voor verder 
uitwerking) 

3 Aan vrouwen bij de bevalling 
1 Aan mensen die onze hulp kunnen betalen 

29% 
Vader 
Vraag 8. Van wie heb jij seksuele voorlichting gehad? 

6% 

20 Anders, namelijk: 

Vraag 7. Aan wie biedt Siriz hulp? 

Aan iedereen die te maken heeft met een onbedoelde 
zwangerschap  
Alleen aan vrouwen 

98% 287 

3 

Broer/zus 
Ander familielid (opa/oma of oom/tante) 
Vrienden/vriendinnen 
Leerkracht op school 
Voorlichter van Siriz 

56 
106 

0 

19% 
36% 

- vader en moeder 11x 
- school en Siriz 5x 
- ouders en school 2x 
- geen relevant antwoord lx 

7% 

0 
2 
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Conclusie: 
• De voorlichting wordt voor 99% als leuk en leerzaam ervaren. 

Vraag 5. Wanneer klopt het hartje? 
Als het kindje geboren wordt 
Na drie maanden 

3% 
6% 

9 
18 

Na drie weken 
Direct vanaf het begin van de zwangerschap 

195 66% 
75 25% 

Conclusie: 
• 66% van de leerlingen weet, na de voorlichting, dat het hartje met drie weken 

klopt 

Vraag 6. Wanneer kan een vrouw zwanger worden? 
Als een man en een vrouw elkaar zoenen 
Als een man en vrouw met elkaar naar bed gaan 
Als een man en een vrouw samen douchen 
Als een man en een vrouw seks hebben en het zaadje 
bij de eicel komt 

294 100% 

Conclusie: 
• 100% van de leerlingen weet, na de voorlichting, wat er gebeurt bij een 

zwangerschap. 

Conclusie: 
• 29% van de leerlingen krijgt voorlichting van zijn/haar moeder 
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• Het blijkt dat Siriz een belangrijke rol speelt bij de seksuele voorlichting van 
de leerling. 

• 36% van de leerlingen noemt Siriz als partij wat betreft de seksuele 
voorlichting. 

• Bij 19% van de leerlingen, speelt de leerkracht een grote rol wat betreft het 
geven van seksuele voorlichting. 

• 6% van de leerlingen uit groep 7 en/of 8 heeft nog geen seksuele voorlichting 
gehad. 

* Ik heb nog geen seksuele voorlichting gehad 17 
Groep 7 
	

7 
Groep 8 
	

10 
Jongens 
	

6 
Meisjes 	 11 
Reformatorisch 
	

9 
Gereformeerd 
	

4 
Protestants-Christelijk 
	

3 
Anders 	 1 

Vind je het belangrijk dat Siriz voorlichting geeft? 
Ja * 
	

289 
Nee 
	

5 

Ja, want ik vind het een leuk onderwerp 23 
8% 

Ja, want ik kan er thuis niet makkelijk over praten  7 jongens  9 meisjes 16 
5% 

Ja, want ik kan er thuis en met anderen niet 
makkelijk 
over praten 
Ja, want ik wil hier meer over weten 

Ja, want iemand die ik ken kreeg met een 
onbedoelde 
zwangerschap te maken  
Ja, want ik weet nu hoe ik kan zeggen wat ik wel en 
niet wil 
Blanco 
Nee, ik ben er niet mee bezig 
Nee, ik wist alles al 
	

1 

21 

7 jongens 

50 
jongens 

46 
jongens 

58 
meisjes 

13 
meisjes 

54 
meisjes 

20 

7% 
104 
35% 

7% 
104 
35% 
1 
4 

Conclusie: 
• 12% (7+5) van de leerlingen praat thuis/met anderen moeilijk over dit 

onderwerp. 
Van deze leerlingen is het merendeel (56%) een meisje. 

• 35% van de leerlingen kan na de voorlichting beter zeggen wat hij/zij wil of 
niet wil 

• 35% van de leerlingen wil meer weten over dit onderwerp. Zowel jongens als 
meisjes. 
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Vraag 4. Wat vond je van de voorlichting van Siriz? 
170 
540 

23% 
74% 

Leuk 
Leerzaam 
Niet interessant 
Saai 

9 1% 
6 <1% 

Foutief ingevuld 
	

2 <1% 
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Heb je nieuwe dingen geleerd? 
(meerdere antwoorden zijn mogelijk) 
Ja * *(zie voor verdere uitwerking) 277 

17 Nee 

**Ja, 
ik weet nu meer over het begin van het leven 	 157 53% 
ik durf nu beter te praten over seksualiteit 

	
51 
	

17% 
ik weet nu hoe mijn vrienden/klasgenoten denken over 	63 

	
21% 

onbedoelde zwangerschap  
ik weet nu hoe moeilijk een onbedoelde zwangerschap kan zijn 207 70% 
ik weet nu wat Siriz voor organisatie is 	 217 74% 

Conclusie 
• 12% - Bij meer dan 70% van de leerlingen is Siriz bekend geworden. 

Daarnaast ook de problematiek van een onbedoelde zwangerschap. 

Uitwerking overige onderwijssoorten 

Vraag 1. Type leerling: 
Jongen 
Meisje 
Vraag 2. Type opleiding: 

274 
453 

38% 
62% 

Vmbo 
Havo 
VWO 
MBO 
SO 
PrO 
Anders 

404 
99 
93 
52 
11 
39 
29 

56% 
13% 
13% 

7% 
2% 
5% 
4% 

Vraag 3. Identiteit van de school: 
Evangelisch 
Gereformeerd 
Islamitisch 
	

3 

33 
86 

5% 
12% 
<1% 

Oecumenisch 13 2% 
Openbaar 
Protestants-Christelijk 
Reformatorisch 
Anders 

225 
209 
108 

31% 
29% 
15% 

50 7% 

Conclusie: 
• 97% van de leerling waardeert de voorlichting positief. 
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Vraag 5. 
Welk onderdeel uit de 
les heeft de meeste 
indruk op je gemaakt? 
Groepsgesprek 17% 

Mbo 

N=52 

9 

PrO 

N=39 

6 

Havo/ 
VWO 
N=192 

36 

Vmbo 

N=404 

53 
(13%)  (19%)  (15%)  (17%) 

Film met ervaringsverhaal 
van tienermoeder 
Film over de ontwikkeling 
van leven 
Stellingenspel  

45% 

150/0  

184 
(46%) 
55 
(14%) 
87  

96 
(50%) 
25 
(13%) 
30  

16 
(41%) 
10 
(26%) 
5  

16 
(31%) 
16 
(310/0) 
9  

(55%) 
1 
(9%) 
3 

VS0 

N=11 

0 

6 

(22%)  (16%)  (13%)  (17%)  (27%) 
19% 

4% Anders nl: 
- Alles vond ik leuk (11) 
- De voorlichter (2) 
- Bevalling (2) 
- Alles saai (1) 
- Meningen van anderen 
(1) 
- De hulp die al die mensen 
krijgen (1) 
- Debat over zwangerschap 
en de rol van de man (3) 
- Leerzaam want zo leer je 
de gevolgen kennen (1) 
- Niets specifieks (4)  

Conclusie: 
• Bij 45% van de leerlingen heeft de film met het ervaringsverhaal van de 

tienermoeder het meeste indruk gemaakt. 
• Mbo leerling scoort op beide films het hoogst. 
• Het stellingenspel wordt in het VSO en vmbo hoger gewaardeerd dan het 

groepsgesprek. 
• Het groepsgesprek wordt op havo/VWO meer gewaardeerd dan het 

stellingenspel. 
• PrO leerling heeft meer waardering voor het groepsgesprek dan voor het 

stellingenspel. 

Vraag 6. 
Hoe denk je over ongeboren leven? 
Ik vind het ongeboren leven waardevol vanaf 
het ontstaan (conceptie)*(zie voor verder uitwerking) 
Ik vind het ongeboren leven waardevol vanaf 24 weken, 
want dat is het levensvatbaar buiten de baarmoeder 
Ik vind het leven van een mens waardevol wanneer 
het geboren is  
Anders, nl: 
- hartje klopt (10) 
- leven is altijd waardevol, hoe oud of jong (3) 
- na 4 weken (2) 
- wanneer het als mens te herkennen is (2) 
- vanaf 10 weken, dan is het lichaam compleet (1) 
- daar kun je pas iets van zeggen wanneer je zwanger bent (1) 
- Niets specifieks (7) 

1 
(9%) 

15 
(4%) 

5 
(2%) 

2 
(5%) 

2 
(4%) 

490* 

126 

67% 

17% 

84 

27 

12% 

4% 

120 

330 

111 

140 

26 
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Conclusie: 
• 67% van de leerlingen vind het ongeboren leven waardevol vanaf de conceptie 

* Ik vind het ongeboren leven waardevol vanaf het ontstaan 	*490 
(conceptie)  
Evangelisch 
	

24 
	

5% 
Gereformeerd 
	

72 15% 
Islamitisch 
	

2 	<1% 
Oecumenisch 
	

7 
	

1% 
Openbaar 	 135 28% 
Protestants-Christelijk 
	

127 26% 
Reformatorisch 
	

96 
	

19% 
Anders 	 27 

	5% 

N= totaal 
aantal 
leerlingen 
met de 
genoemde 
identiteit 

Evang. 
N=33 
	

N=86 
Islam. Oec. 
N=3 
	

N=13  
Openb. 
N=225  

Prot.chr. Ref. 
N=209 
	

N=108 
Geref. Anders 

N=50 

Ik vind het 
	

24 
ongeboren 
leven 
waardevol 
vanaf het 
ontstaan 
(conceptie)* 
Ik vind het 
ongeboren 
leven 
waardevol 
vanaf 24 
weken, want 
dat is het 
levensvatbaar 
buiten de 
baarmoeder 
Ik vind het 

	
5 

leven van een 
mens 
waardevol 
wanneer 
het geboren 
is 
Anders 
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72 2 7 135 127 96 27 

73% 

4 

84% 

7 

67% 

0 

54% 

6 

60% 

45 

610/0 

47 

89% 

4 

54% 

13 

4 0 2 39 24 3 7 



Nee 

406 
56% 

321 
44% 

Vraag 7. 
Ben je door de voorlichting van Siriz anders 
over het ongeboren leven gaan nadenken?  

Ja* 
(zie voor verdere 
uitwerking) 

Ik vind het ongeboren leven nu kostbaarder 	 213 
Ik vind het ongeboren leven nu minder kostbaar 
Ik vind het ongeboren leven nu eerder in de 
zwangerschap waardevol  
Ik vind het ongeboren leven nu later in de 
zwangerschap waardevol  
Ik vind het leven nu pas van waarde wanneer het 
geboren is  

7 
68 

15 

14 

Blanco 2 

1 2 
2% 7 

Welke type leerling met welke identiteit, is over het 
ongeboren leven gaan nadenken, na de voorlichting? 

Islamitisch 
Oecumenisch 6 2% 
Openbaar 
Protestants-Christelijk 
Reformatorisch 
Anders, nl 

106 
91 
44 
26 

119 
118 
64 
24 8% 6% 

Evangelisch 
Gereformeerd 

12 
32 

4% 
10% 

21 
54 

5% 
13% 

33% 
28% 
14°h 

29% 
29% 
16% 

Ja* 

321 

Nee 

406 

Vraag 8. 
Wensen en grenzen, we willen graag weten of je 
daar meer over hebt geleerd na de voorlichting van Siriz? 
(> meer antwoorden mogelijk) 

totaal 

   

Ik weet nu beter wat ik wel en niet wil in een relatie en op het 
	

234 
gebied van seksualiteit 

32% 

   

   

Ik kan nu makkelijker praten over relaties en seksualiteit 
Tegen mijn vriend/vriendin durf ik nu eerder 'nee' te zeggen 
als ik iets niet wil 
Ik wist voor de voorlichting ook al wat ik wel en niet wil in een relatie 353 
Ik heb nooit moeite gehad om mijn wensen en grenzen aan te geven 
Ik heb nu meer begrip voor mensen die met een onbedoelde 
zwangerschap te maken krijgen 

49% 

117 
117 

16% 
16% 

219 
418 

30% 
57% 
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Conclusie: 
• 44% van de leerlingen is na de voorlichting van Siriz anders over het 

ongeboren leven gaan nadenken. 
• 213 leerlingen (29%) vinden het ongeboren leven, na de voorlichting van Siriz, 

kostbaarder. 
• 68 leerlingen (9%) vind het leven nu eerder in de zwangerschap waardevol. 

Conclusie: 
• De leerling op de openbare- en de protestants christelijke scholengemeenschap 

wordt het meest aan het denken gezet (over de prenatale ontwikkeling), na 
een voorlichting van Siriz (respectievelijk 33% en 28%). 
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Conclusie: 
• 32% van de leerlingen in het VO weet, na een voorlichting, beter wat hij/zij wil 

in een relatie. 
• 49% van de leerlingen zegt zich bewust te zijn van wat hij/zij wel en niet wil in 

een relatie. 
• 70% van de leerlingen is niet zeker van het aangeven van zijn/haar wensen en 

grenzen 
• Na de voorlichting is bij 57% van de leerlingen meer begrip ontstaan voor 

mensen met een onbedoelde zwangerschap. 

Vraag 9. 
Kun je na de voorlichting je grenzen beter aangeven? 
Ja 
Nee 

537 
190  

740/0 
26% 

Vraag 10. 
Vind je de voorlichting van Siriz zinvol? 
Ja, omdat 
Nee, omdat 

700 96% 
27 4% 

Conclusie: 
• De voorlichting van Siriz wordt door 96% van de leerlingen als zinvol 

gedefinieerd. 

Inbedding verbeterpunten JSO 2015 
In samenwerking met JSO zijn in 2014 de zogenaamde outcomecriteria geformuleerd. 
Deze zullen in 2015 worden toegepast. De vragenlijsten voor leerlingen zijn hierop 
aangepast. 
Ook zijn aanbevelingen gedaan om het aantal metingen en het respons te kunnen 
verhogen. Deze verbeterpunten worden momenteel uitgewerkt. 
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Niet 
helpend 

Helpend 

49 141 15 35 60 168 
35,9 % 12,8 3,2 % 10,5 30,1 7,5 0/0 

Onbekend 1 2 3 4 5 

Doc. 75 

HULPVERLENING  
Tevredenheid hulpvragers online-hulpveriening 2014 
(ingevuld door hulpvragers na de chat) 

We stellen deze vraag: 
Ik vond dit gesprek: 
Niet helpend/Helpend met een keuzerange van 1-5 

Inbedding verbeterpunten JSO 2015 
De nu gestelde vraag is niet heel sterk en de respons valt tegen. Via JSO zijn er 2 
nieuwe vragen opgesteld die z.s.m. geïmplementeerd zullen gaan worden. 
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HULPVERLENING  
Kortdurende en trajectmatige ambulante hulpverlening 

Aantal 
evaluaties 

Q2 

Q1 

Analyse 

Begeleiding 	 9 
Keuze 
	

8 
Verwerking abortus 

	1 
Afhakers 	 2 
Tevreden over begeleiding 18 
Ontevreden 
	 2 

Samenvattende over deze 30 
enquêtes: 

Begeleiding: 	 22 
Keuze 	 7 
Verwerking abortus 	1 
Afhakers 	 0 

Op de vraag hoe tevreden de 
cliënten zijn over de 
hulpverlening worden de 
volgende antwoorden 
gegeven: 

Zeer tevreden 	17 
Tevreden 	 8 
Niet tevreden/niet ontevreden 

4 
Ontevreden 	 1  

Verbeterpunten 

• Hulppost altijd toegankelijk en 
professioneel houden 

• Tijdig beantwoorden van e-
mailhulpvragen 

• Professioneel en niet sturend in de 
hulpverlening  

Enkele opmerkingen uit de enquêtes: 

• Ik wist niet dat ik begeleiding kon 
krijgen nog i.v.m. mijn leeftijd. Erg 
tevreden over de geboden 
mogelijkheden. 

• Ik had verwacht dat er een soort 
draaiboek zou zijn van wat je 
wanneer moet regelen, dat was er 
niet. 

• We moesten een eindje lopen voor 
de hulppost Groningen en wisten 
niet waar we konden parkeren. 

• Een cliënt geeft aan dat zij zeer 
ontevreden is en nergens hulp bij 
heeft gekregen. "Ik heb geen hulp 
gekregen die ik wel nodig had." 

59 
verstuurd 
waarvan 
20 retour 

75 
verstuurd 
waarvan 
25 retour. 
Daarnaast 
5 retour 
uit Q1. 

Q3  39 
verstuurd. 
waarvan 9 
retour 
Daarnaast 
is er 1 
retour uit 
Q2  

Toelichting: de cliënt die zeer 
ontevreden was betrof een 
gedwongen BJZ-plaatsing in een 
gastgezin. Zij is bij het gastgezin 
weggelopen. 

Enkele opmerkingen uit de enquêtes: 

De bereikbaarheid van de hulppost 
was slecht ( 
Op de vraag wat heb je gemist: 
"Meer hulp in het voor leggen dan 
dingen waar je heen kan 
bijvoorbeeld financieel en zo maar 
het was eigenlijk altijd alleen 
gesprek. (meenemen naar team) 
Ik ben zeer tevreden. Ik denk dat 
het me een beter mens en moeder 
heeft gemaakt. 
Een cliënt noemde de naam "Siriz, 
voor onbedoelde zwangerschap" 
een tekst die naar het negatieve 
lijkt te wijzen. 
Ik kreeg echt het gevoel alsof ik er 
niet helemaal alleen voor stond. 

Samenvattend over deze 10 
afsluitingsenquêtes: 

Begeleiding 
	

9 
Keuze 
	 1 

Verwerking abortus 	0 
Afhakers 	 0 

Op de vraag hoe tevreden de 
cliënten zijn over de 
hulpverlening worden de 
volgende antwoorden 
gegeven: 

Zeer tevreden 	4 
Tevreden 	 4 
Niet tevreden/niet ontevreden 

1 
Ontevreden 	 0 
Zeer ontevreden 	1 
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Samenvattend over deze 9 
afsluitingsenquêtes: 

Begeleiding 	 4 
Keuze 	 4 
Verwerking abortus 	1 
Afhakers 	 0 

Op de vraag hoe tevreden de 
cliënten zijn over de 
hulpverlening worden de 
volgende antwoorden 
gegeven: 

Zeer tevreden 	4 
Tevreden 	 3 
Niet tevreden/niet ontevreden 

1 
Ontevreden 	 0 
Zeer ontevreden 	1  

Toelichting: de cliënt die zeer 
ontevreden was betrof de zus van 
een cliënte met een zeer laag IQ. Zij 
vond de wachttijden te lang. 

Enkele opmerkingen uit de enquêtes: 

• Mijn begeleidster gaf mij altijd wel 
een boodschap om over na te 
denken. Ze wist veel van mijn 
rechten en plichten af als jonge 
moeder. 

• Ik heb zeer goede gesprekken 
gehad. Ik zou dat elke vrouw 
gunnen die voor de keuze staat, of 
voor de verwerking van de abortus. 

• Ik heb ruimte voor eigen gevoelens 
gekregen (bij keuzebegeleiding). 

Q4 In het 
vierde 
kwartaal 
zijn 30 
afsluitings-
enquêtes 
verstuurd. 
Hiervan 
zijn er 9 
retour 
gekomen 
(teldatum 
19 januari 
2015) 
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HULPVERLENING 
Siriz Opvang 

Aantal 
evaluaties  

Analyse  Verbeterpunten 

Q1  

Q2 

Niet alle afsluitingsenquêtes zijn 
ingevuld. De terugkoppeling van 
deze cliënt is over het algemeen 
positief; heeft met name de 
individuele aandacht van de 
mentor gewaardeerd. 

Deze bewoner geeft op alle 
onderdelen een score van 
voldoende tot goed. Opvallend is 
de tevredenheid over de 
individuele gesprekken en minder 
tevreden dat zaken met een team 
werden besproken. 

• Het invullen van de enquête is 
een belangrijk aandachtspunt 
voor de medewerkers. 

• Deze cliënt heeft ook baat gehad 
bij meer fasegerichte 
begeleiding. Heeft wel goede 
contacten opgebouwd met de 
andere bewoners, maar had het 
voor haar hulpverlening niet 
echt nodig.  

• Hulpverleningsdoelen die je als 
hulpverlener met je cliënt kunt 
bereiken hoeven niet altijd in 
het team besproken te worden. 
Omgekeerd is ook waar; ook als 
niet-mentor kun je zaken met 
een cliënt bespreken en regelen 
als dit zo uitkomt zonder dat 
hier met de mentor over 
gesproken moet worden.  

1 van 3 

1 van 1 

5 van 7 

3 van 5 

Q3  

Q4 

De bewoners zijn over het 
algemeen tevreden over de 
begeleiding. Kritische 
opmerkingen worden gemaakt 
over het zich niet altijd begrepen 
voelen, het naleven van regels en 
samenwonen met anderen. Het 
moeten doen van "taken" wordt 
als negatief ervaren tijdens 
verblijf. Opvallend is dat de 
Creamodule door alle 
respondenten als matig is 
ervaren. Vrijwel alle hulpdoelen 
zijn bereikt.  
Twee cliënten hebben de groep 
heel positief ervaren; ze hebben 
het goed gehad en nieuwe 
contacten opgebouwd. 
Een andere cliënt heeft de regels 
als negatief ervaren; heeft Siriz 
Opvang gebruikt als bruggetje 
naar zelfstandig wonen. 

• Meer aandacht voor de moeite 
die cliënten ervaren om met 
elkaar in een "groep" te wonen 

• Ook modules waar men meer 
kan afstemmen op de behoefte 
van de cliënten. 

• De cliënten in dit kwartaal waren 
relatief jong; ook hier moeten 
we in de hulpverlening goed 
alert op zijn. 

• De regels sluiten niet altijd aan 
bij de leeftijd van oudere 
cliënten; het verschil tussen 15-
en 24-jarigen is dan groot. 

• De verhouding individuele 
begeleiding/financiële 
begeleiding goed meenemen 
naar het fasegericht wonen.  

Dit kleine aantal ingevulde enquêtes geeft eigenlijk onvoldoende informatie om op te 
sturen. Door het invoeren van de indicatoren met de vragenlijsten hopen we wel meer 
informatie te ontvangen. 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

> Retouradres Postbus 20350 2500 El Den Haag 

Het bestuur van de 
Stichting Siriz 
Postbus 559 
3800 AN Amersfoort 

Contactpersoon 
10.2., 

Bezoekadres: 
Rijnstraat 50 
2515 XP DEN HAAG 
T 070 340 79 11 
F 070 340 78 34 
www.rijksoverheid.n1 

T 070 34C10.2.1  

Ons kenmerk 
SP/69300/2015 

Datum 26-3-2015 	 Relatienummer 
Betreft Subsidieverlening instellingssubsidie 2015 	 1293572 

Subsidienummer 
322752 

Geacht bestuur, 	 Verplichtingnummer 
560012614 

Naar aanleiding van uw subsidieaanvraag d.d. 10 november 2014, met kenmerk 
RZ/MV/GW/141110, en de aanvullende toelichtingen per brief van 
11 december 2014, met kenmerk 20141211, en per mail op 18 december 2014 en 
aansluitend per brief op 12 februari 2015, met kenmerk 20141211, bericht ik u het 
volgende. 

Inhoudelijke overwegingen 

In uw activiteitenplan heeft u opgenomen dat u voornemens bent in 2015 een 
aantal activiteiten uit te voeren, die betrekking hebben op preventie van en 
hulpverlening bij onbedoelde zwangerschappen bij tienermoeders. 

Het betreft de volgende activiteiten: 
A: Preventie: Voorlichting op scholen; 
B: Preventie: Netwerken op evenementen; 
C: Ondersteuning: telefoon, email en chat; 
D: Ondersteuning: trajectmatige ondersteuning; 
E: Zorg:• opvang en begeleid wonen Gouda; 
F: Zorg: Begeleid wonen Delft 
G: Zorg: Gastgezinnen 

Deze activiteiten passen binnen de doelstelling van het amendement 33750 XVI, 
dat is aangenomen bij de vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2014. 

Ik hecht eraan dat de kwaliteit van de zorg die vanuit het Rijk wordt bekostigd is 
geborgd. Daarom is met u afgesproken dat Siriz eind 2015 middels een rapport 
rapporteert over de uitkomsten van de meting van cliënttevredenheid en van de 
kwaliteit van de hulpverlening middels de CQ-index. Tevens is afgesproken dat 
Siriz zich inzet voor het behoud van de HKZ-certificering en een 
klachtenprocedure met externe klachtencommissie houdt. 

Bijlagen 

Uw brief 
10 november 2014 
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Minimaal twee maal per jaar vindt een voortgangsgesprek plaats tussen Siriz en 
VWS, waarin in ieder geval de uitkomsten van de kwaliteitmetingen zullen worden 
besproken. 	 Ons kenmerk 

SP/69300/2015 

In de aanvraag is aangegeven dat Siriz in 2015 werkt aan het vergroten van de 
zichtbaarheid. Ik hecht eraan dat deze activiteiten zich ook richten op 
professionals en gemeenten. 

Ik ben bereid voor 2015 subsidie te verlenen voor vorenbedoelde activiteiten. Ik 
hecht eraan, dat de activiteiten, met inachtneming van de door mij gemaakte 
kanttekeningen, worden uitgevoerd conform de door u ingediende stukken. 
Wanneer zich omstandigheden voordoen die van belang kunnen zijn voor een 
beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie dient u dit zo 
spoedig mogelijk schriftelijk aan mij mede te delen (artikel 41 van de Kaderregeling 
VWS-subsidies). Bijvoorbeeld als aannemelijk is geworden dat (een deel van de) 
gesubsidieerde activiteiten niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden uitgevoerd, 
of dat niet of niet geheel aan de subsidieverplichtingen zal worden voldaan. Het niet 
naleven van de meldingsplicht kan een extra verlaging van de subsidie tot gevolg 
hebben (zie hiervoor artikel 3a van de Beleidsregels handhaving subsidiebepalingen 
VWS). 

Subsidieverlening 

Gelet op de hierboven vermelde overwegingen, verleen ik u hierbij voor het jaar 
2015 een instellingssubsidie van maximaal € 1.517.260. 
Dit is een subsidie als bedoeld in artikel 8, onder f, van de Kaderregeling VWS- 
subsidies. 
Dit bedrag is als volgt bestemd voor de activiteiten: 
A: Preventie: Voorlichting op scholen 	 € 	239.725 
B: Preventie: Netwerken op evenementen 	€ 	65.528 
C: Ondersteuning: telefoon, email en chat 	€ 	224.959 
D: Ondersteuning: trajectmatige ondersteuning 	€ 	442.744 
E: Zorg: opvang en begeleid wonen Gouda 	€ 	498.566 
F: Zorg: Begeleid wonen Delft 	 € 	41.895 
G: Zorg: Gastgezinnen 	 € 	3.843  

€ 1.517.260 

In uw aanvraag heeft u een eigen bijdrage opgenomen van € 1.354.354. Ik ga 
ervan uit dat deze bijdrage gerealiseerd wordt. Bij de vaststelling van de subsidie 
zal hier te zijner tijd rekening mee worden gehouden. 

Op deze subsidie is de volgende wet- en regelgeving van toepassing: 
de Kaderwet VWS-subsidies 
de Kaderregeling VWS-subsidies)  

1  Voor de meest actuele versie van de vigerende wet- en regelgeving verwijs ik u naar 
www.rijksoverheid.nl   Pagina 2 van 5 
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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 	 € 768.400 
prijsgevoelig 	 € 162.023 
loon-, noch prijsgevoelig 	€ 586.837 

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

Ons kenmerk 
SP/69300/2015 

Wet normering topinkomens 
Sinds 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke 
en semipublieke sector (WNT) van kracht. Deze wet is onder meer van toepassing 
op alle in Nederland gevestigde rechtspersonen, waaraan door een of meerdere 
overheidsorganen een of meer subsidies zijn verleend: 

• die samen per kalenderjaar ten minste € 500.000 bedragen; 
• en ten minste 50% uitmaken van de inkomsten van de rechtspersoon in dat 

kalenderjaar; 
• voor een periode van ten minste drie achtereenvolgende kalenderjaren. 

Als uw instelling aan deze criteria voldoet zijn de bezoldigingsnormen van 
toepassing op uw instelling, geldt een transparantieplicht in het financieel 
jaarverslag van uw instelling, en dient uw accountant werkzaamheden te 
verrichten gericht op naleving van de WNT. 

U dient digitaal melding te doen van de gegevens vallend onder de 
transparantieplicht van de WNT (https://www.jaarverslagenzorq.n1). Meer 
informatie hierover vindt u op 
httos://www.jaarverslagenzorg.nliwnt/aanleverengegevens. Indien uw accountant 
bevindingen heeft ten aanzien van de WNT dient hij deze tevens digitaal te 
melden, en deze melding op te nemen in het rapport van feitelijke bevindingen 
ten behoeve van de subsidievaststelling. Vanaf 1 januari 2014 is tevens de 
Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector van 
toepassing voor de in deze regeling aangeduide instellingen. Dit is een afgeleide 
regeling van de WNT specifiek voor een deel van instellingen in het zorgveld. Meer 
informatie over de WNT vindt u op www.topinkomens.nl. 

Subsidievaststelling 

Binnen 22 weken na afloop van 2015 moet een aanvraag tot vaststelling van de 
subsidie worden ingediend. Voor de vorm en inhoud van deze aanvraag tot 
vaststelling verwijs ik u naar Kaderregeling VWS-subsidies. 

In dit geval betekent dit dat de verantwoordingsstukken uiterlijk 2 juni 2016 in 
mijn bezit moeten zijn. 
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Wanneer u tussentijds vragen heeft over de verdere procedure kunt u contact 
opnemen met deze directie, telefonisch onder nummer 070 3405555 (keuze 4) of 
via e-mail dp_5555-s@minvws.nl. Het postadres is: 

Ministerie van VWS 
T.a.v. de directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel, afdeling Subsidies 
Postbus 16006 
2500 BA DEN HAAG 

Ons kenmerk 
SP/69300/2015 

Bevoorschotting 

De bevoorschotting zal plaatsvinden door middel van maandelijkse, automatische 
overschrijvingen, conform het in artikel 33 van de Kaderregeling VWS-subsidies 
weergegeven bevoorschottingsschema, onder vermelding van het subsidienummer 
322752. 

De voorschotten zullen worden overgemaakt op uw rekeningnummer 
NLO6 RABO 0146 267 508. 

AWB-procedure 

Hebt u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens? Kijk eens op 
http://www.rijksoverheid.nliministeries/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. Haar naam en telefoonnummer staan 
rechts op de eerste pagina van deze brief. Misschien kan zij 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? 

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.bezwaarenberoep@minvws.nl. 
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Ik verzoek u bij alle correspondentie omtrent deze subsidie het subsidienummer 
322752 te vermelden. 

Hoogachtend, 

de staatssecretaris van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, 
namens deze, 
de directeur Maatschappelijke Ondersteuning, 

drs. E.T.J. van Kooten 

Ons kenmerk 
SP/69300/2015 
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Stichting Siriz Opvang Gouda 
Amersfoort 

28 april 2015 

1.1 Algemeen 

De stichting is opgericht op 20 december 2002 en is statutair gevestigd te Gouda. 

De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Rotterdam onder nummer 
24344524. 

De stichting heeft als doel het beheren en in stand houden van een of meer onderkomens in de gemeente Gouda 
en/of regio Gouda ten behoeve van de hulpverlening Siriz, en het verrichten van al hetgeen hiermee verband houdt 
of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting dient het algemeen belang. De stichting heeft geen winstoogmerk en 
richt zich zoveel mogelijk naar het advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen (Code Wijffels). 
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door alle wettige middelen die de Raad van Bestuur voor het 
bereiken van de doelstelling geschikt acht. 

In het verslagjaar zijn voorbereidingen getroffen voor een juridische fusie per 1 januari 2015 van Stichting Siriz met 
Stichting Siriz Opvang Gouda en Stichting Siriz-opvang. De fusie en de daarmee samenhangende vereenvoudiging 
van de (financiële) administratie is in werking gezet om als organisatie aan te sluiten bij de decentralisatie per 1 
januari 2015 van Rijkstaken op het sociale domein naar gemeenten. 

De fusie vond plaats in de zin van Titel 7 Boek 2 BW, waarbij Siriz als verkrijgende stichting het gehele vermogen 
van de verdwijnende Stichtingen Siriz Opvang Gouda en Siriz-opvang onder algemene titel verkrijgt en waarbij de 
verdwijnende stichtingen ophouden te bestaan. 

1.2 Samenstelling Raad van Toezicht en Raad van Bestuur 

De Raad van Toezicht van Siriz Opvang Gouda bestond per balansdatum uit de volgende personen: 

• Mevrouw M. (Marjan) Haak-Griffioen, voorzitter 
• De heer dr. M. (Matthijs) van den Berg 
• Mevrouw drs. A.J. (Rianne) de Graaf 
• De heer S.L. (Steef) Visser RA. 

De heer R.A. Zoutendijk MBA MSW was per balansdatum bestuurder van Siriz Opvang Gouda. 

1.3 Financieel verslag 

Het financieel jaarverslag is opgesteld conform de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen (RJ-650) en 
de richtlijnen van het CBF. De jaarrekening is gecontroleerd door Dubois & Co. Registeraccountants en voorzien van 
een controleverklaring. De jaarrekening is door het bestuur vastgesteld 26 maart 2015. 

Het financieel jaarverslag wordt op verzoek kosteloos toegestuurd aan geïnteresseerden. De financiële gegevens 
van Siriz Opvang zijn opgenomen in de samengestelde jaarrekening 2014 van Stichting Siriz. 

- 2 - 
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Stichting Siriz Opvang Gouda 
Amersfoort 

28 april 2015 

1.3.1 Financiële gang van zaken 

Subsidies overheden (realisatie € 569.333 - begroting 6 432.500- resultaat effect € 136.833) 
De hogere baten uit subsidies kan met name worden verklaard doordat in afwijking van de begroting een bedrag 
ad. € 133.500 uit de totale subsidie voor de groep ad € 1,5 miljoen ten gunste van de hulpverlening in Siriz Opvang 
Gouda is aangevraagd en verantwoord. Anderzijds was er een positieve effect ten opzichte van de begroting als 
gevolg van 

• nominale bijstelling ad € 1.833; 
• inzet tolkendienst gemeente Gouda € 1.500. 

Overige baten (realisatie € 120.074 - begroting 6 43.680- resultaat effect €76.394) 
Dit positieve effect kan worden verklaard doordat in de begroting voorzichtigheidshalve geen rekening was 
gehouden met opbrengsten uit Awbz, terwijl in 2014 een bijdrage uit Awbz ontvangen ad. € 80.524. 

Kosten eigen activiteiten Hulpverlening (realisatie 6 22.960 - begroting €15.000 - resultaat effect € -7960) 
Dit directe kosten hulpverlening zijn hoger dan begroot als gevolg van de aanschaf en/of vervanging van 
babymateriaal en huishoudelijke apparatuur. 

Uitvoeringskosten (realisatie € 657.115 - begroting € 496.580 - resultaat effect € -160.535) 
Dit positieve negatieve effect kan met name uit de volgende posten worden verklaard: 

• Personeelskosten € -106.321 
De toename van personeelskosten kan met name worden verklaard door de inzet van interim-personeel, 
vanwege ziektevervanging. 

• Algemene kosten € -56.599 
Deze overschrijding kan met name worden verklaard door het inwinnen van externe advieskosten. Dit 
betreft onder meer notariskosten (in verband met fusie), de kosten van een externe partij naar de efficiency 
van onze activiteiten en externe adviezen om onze organisatie beter af te stemmen op de 
gedecentraliseerde financiering in de zorg (Wmo). 

- 3 - 
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Stichting Siriz Opvang Gouda 
Amersfoort 

28 april 2015 

1.3.2 Meerjarenoverzicht bestedingspercentages 

2014 	2013 	2012 	2011 

	

€ 	€ 	€ 	€ 

Hulpverlening 
Kosten 	 596.110 	500.709 	493.241 	516.350 
(in % van totale baten) 	 86,3 % 	88,7 % 	91,5 % 	99,4 
(in % van totale lasten) 	 87,4 % 	88,1 % 	91,5 % 	99,6 0/0 

Totale bestedingen aan de doelstelling  
Kosten 	 596.110 	500.709 	493.241 	516.350 
(in % van totale baten) 	 86,3 % 	88,7 % 	91,5 % 	99,4 
(in % van totale lasten) 	 87,4 % 	88,1 % 	91,5 % 	99,6 0/0 

Beheer en administratie  
Kosten 	 86.215 	67.318 	45.959 	2.100 
(in % van totale baten) 	 12,5 % 	11,9 % 	8,5 % 	0,4 
(in % van totale lasten) 	 12,6 % 	11,9 % 	8,5 % 	0,4 

1.3.3 Beleggingsbeleid 

Stichting Siriz Opvang Gouda hanteert een risicomijdend beleggingsbeleid dat in overeenstemming is met de 
Richtlijn Reserves Goede Doelen van de VFI. Ultimo 2014 heeft Siriz Opvang Gouda geen directe beleggingen in 
aandelenfondsen. 

- 4 - 
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Stichting Siriz Opvang Gouda 
Amersfoort 

28 april 2015 

1.4 Analyse van de financiële positie 

Onderstaand volgt een samenvatting van de balans per 31 december 2014 met de overeenkomstige cijfers per 31 
december 2013: 

2014 	2013 

ED 	ED 

Kortlopende vorderingen 	 23.626 	78.622 
Liquide middelen 	 237.710 	197.972 

Vlottende activa 	 261.335 	276.594 

Af: kortlopende schulden en overlopende passiva 	 163.567 	191.182 

Netto werkkapitaal 	 97.769 	85.412 

Vaste activa 
Materiële vaste activa 	 12.551 	16.228 

	

12.551 	16.228 

Totaal vastgelegde middelen 	 110.320 	101.639 

De financiering vond plaats met 

Reserves 
Continuïteitsreserve 	 101.639 	101.639 
Egalisatiereserve subsidies 	 8.680 	 0 

	

110.320 	101.639 

	

110.320 	101.639 

Uit deze opstelling blijkt dat het werkkapitaal per 31 december 2014 ten opzichte van 31 december 2013 is 
gestegen met 12.357 te weten van 85.412 ultimo 2013 tot 97.769 ultimo 2014. 

De mutatie van de liquide middelen wordt hierna in het kasstroomoverzicht gespecificeerd. 
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Stichting Siriz Opvang Gouda 
Amersfoort 

28 april 2015 

2.1 Balans 

Balans (na resultaatbestemming) 

	

31-12-2014 	 31-12-2013 

	

€ 	 € 

Vaste activa 

Materiële vaste activa 	 1 	12.551 	 16.228 

12.551 	 16.228 

Kortlopende vorderingen 	 2 	23.626 	 78.622 

Liquide middelen 	 3 	237.710 	 197.972 

261.335 	 276.594 

ACTIVA 	 273.886 	 292.822 
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Stichting Siriz Opvang Gouda 
Amersfoort 

28 april 2015 

Balans (na resultaatbestemming) 

31-12-2014 	 31-12-2013 

Reserves 	 4 
Continuïteitsreserve 	 101.639 	 101.639 
Egalisatiereserve subsidies 	 8.680 	 0 

	

110.320 
	

101.639 

Totaal reserves en fondsen 	 110.320 	 101.639 

Kortlopende schulden 	 5 	 163.567 	 191.182 

PASSIVA 	 273.886 	 292.822 
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Stichting Siriz Opvang Gouda 
Amersfoort 

28 april 2015 

Staat van baten en lasten 
Resultaat 	Begroting 	Resultaat 

2014 	2014 	2013 

	

€ 	 C 	€ 
BATEN 
Subsidies overheden 	 6 	569.333 	432.500 	429.500 
Rentebaten en resultaat uit beleggingen 	 7 	1.598 	 0 	2.778 
Overige baten 	 8 	120.074 	43.680 	132.281 

Som der baten 	 691.005 	476.180 	564.559 

LASTEN 

Besteed aan de doelstelling 
Hulpverlening 	 9 	596.110 	467.669 	500.709 

	

596.110 	467.669 	500.709 

Beheer en administratie 
Kosten Beheer en administratie 	 10 	86.215 	46.011 	67.318 

Som der lasten 	 682.325 	513.680 	568.028 

Overschot 	 8.680 	-37.500 	-3.469 

Resultaat 	Begroting 	Resultaat 
2014 	2014 	2013 

	

C 	 C 	 C 

Het overschot is in de onderstaande reserves en fondsen verwerkt 

Reserves 
Continuïteitsreserve 	 0 	 0 	-3.469 
Egalisatiereserve subsidies 	 8.680 	 0 	 0 

	

8.680 	 0 	-3.469 

Amsterdam, 
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Stichting Siriz Opvang Gouda 
Amersfoort 

28 april 2015 

2.3 Kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 
De mutatie van de geldmiddelen is als volgt te analyseren. 

2014 	2013 

Bedrijfsresultaat 	 8.680 	-3.469 

Totaal afschrijvingen 	 6.394 	4.455 

Afschrijvingen / mutatie voorzieningen 	 6.394 — 	4.455 

Mutatie kortlopende vorderingen 	 54.996 	-47.076 
Mutatie vreemd vermogen kort 	 -27.615 	109.361 

Mutatie werkkapitaal 	 - 27.381 	62.285 

Kasstroom uit operationele activiteiten 	 42.455 	63.271 

Investeringen in vaste activa 	 -2.717 	-14.159 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 	 -2.717 - -14.159 

Mutatie geldmiddelen 	 39.738 	49.111 

- 10 - 
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Stichting Siriz Opvang Gouda 
Amersfoort 

28 april 2015 

2.4 Grondslagen voor waardering en bepaling van het resultaat 

Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. De activa en passiva zijn, voor zover niet anders 
vermeld, opgenomen voor de nominale waarde. 

De jaarrekening is ingericht overeenkomstig de bepalingen van de Richtlijn Jaarverslaggeving Fondsenwervende 
Instellingen (RJ-650) en de richtlijnen van het CBF. Om de vergelijkbaarheid met 2014 mogelijk te maken zijn de 
cijfers 2013 indien nodig opnieuw gerubriceerd. 

Waarderingsgrondslagen voor de balans 

Materiële vaste activa  
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met de lineaire afschrijving, 
gebaseerd op de verwacht economische levensduur. 

Kortlopende vorderingen  
De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Waardering vindt plaats onder aftrek van een voorziening 
wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen. 
Waarderingsgrondslagen voor de resultaatbepaling 

Resultaat  
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Alle lasten in de jaarrekening 
zijn tegen historische kostprijs opgenomen. 

Baten waaraan door de gever een specifieke bestemming is toegekend worden, voor zover deze niet in het boekjaar 
zijn besteed, toegevoegd aan het betreffende bestemmingsfonds zodat de besteding in de toekomstige jaren kan 
plaatsvinden aan de door de gever aangegeven bestemming. 
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Te vorderen op gelieerde entiteiten 
Andere vorderingen 
Te ontvangen rente 

	

0 	51.407 

	

22.027 	25.427 

	

1.599 	1.788 

23.626 	78.622 
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Stichting Siriz Opvang Gouda 
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28 april 2015 

2.5 Toelichting op de balans 

Hierna worden de specifieke posten uit de balans per 31 december 2014 nader toegelicht. 

1 Materiële vaste activa 

De mutaties in de materiële vaste activa in het boekjaar 2014 zijn hieronder samengevat: 

	

Inventaris 	Automa- 	Totaal 
tisering 

Aanschafwaarde 	 32.318 	14.221 	46.539 
Cumulatieve afschrijving 	 -20.572 	-9.740 	-30.312 

Boekwaarde per 1 januari 
	

11.746 	4.481 	16.228 

Investeringen 	 2.023 	 694 	2.717 
Afschrijvingen 	 -4.131 	-2.263 	-6.394 

Mutaties 2014 	 -2.108 	-1.569 	-3.677 

Aanschafwaarde 	 34.341 	14.915 	49.257 
Cumulatieve afschrijving 	 -24.703 	-12.003 	-36.706 

Boekwaarde per 31 december 	 9.638 	2.913 	12.551 

Gehanteerde afschrijvingspercentages per jaar: 
- Inventaris 	 10 t/m 50% 
- Automatisering 	 25 t/m 33% 

De materiële vaste activa worden aangehouden als zijnde benodigd voor de bedrijfsvoering. 

2 Kortlopende vorderingen 

	

31-12-2014 	31-12-2013 

	

€ 	 € 
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Te vorderen op gelieerde entiteiten 

31-12-2014 	31-12-2013 
€ € 

Rekening-courant Siriz-opvang 	 0 	 157 
Rekening-courant VBOK 

	
0 	51.250 

O 51.407 

3 Liquide middelen 

	

31-12-2014 	31-12-2013 
€ € 

Liquide middelen 
Kas 	 889 	 229 
Rabobank 	 236.821 	197.743 

	

237.710 	197.972 

4 Reserves 

Overzicht mutaties reserves en fondsen 

Eindsaldo Dotatie Onttrekking Eindsaldo 
20130 	20140 	20140 	20140 

CD 	CD 

Reserves 
Continuïteitsreserve 	 101.639 	 0 	 0 	101.639 
Egalisatiereserve subsidies 	 0 	8.680 	 0 	8.680 

101.639 	 0 	8.680 	110.320 

Continuïteitsreserve 
Om de continuiteit te waarborgen is besloten om een continuiteitsreserve te vormen. Indien mogelijk zullen in de 
komende jaren positieve resultaten worden toegevoegd aan deze reserve. Gestreefd wordt naar een 
continuiteitsreserve ter grootte van de helft van de personeelskosten. Op basis van de personeelskosten in 2014 is 
de gewenste omvang derhalve € 251.786. 

Egalisatiereserve subsidies 
Conform de kaderregeling VWS-subsidies van het ministerie van VWS is een egalisatiereserve gevormd. De 
toevoeging aan de egalisatiereserve houdt verband met het realiseren van de activiteiten waarv 
instellingssubsidie van het desbetreffende boekjaar is verleend tegen lagere kosten 	 n de 

kEGISTERACCO, 
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kaderregeling dient een bedrag van maximaal 10% van de verleningsbeschikking te worden opgenomen in de 
egalisatiereserve. Het resultaat van Siriz Opvang Gouda bedraagt € 8.680. Dit overschot is thans opgenomen in de 
egalisatiereserve en bedraagt minder dan 10% van de verleningsbeschikking, zijnde een bedrag inclusief 
loonbijstelling van € 136.833. 

5 Kortlopende schulden en overlopende passiva 

	

31-12-2014 	31-12-2013 

	

€ 	 € 
Kortlopende schulden 
Te betalen aan gelieerde entiteiten 	 40.831 	103.613 
Crediteuren 	 39.763 	28.415 
Belastingen en premies sociale verzekeringen 	 22.252 	21.074 
Te betalen pensioenpremies 	 12.600 	7.284 
Overige kortlopende schulden 	 48.121 	30.796 

	

163.567 	191.182 

Te betalen aan gelieerde entiteiten 
Rekening-courant Siriz 
Rekening-courant Siriz-opvang 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 
Loonheffing en premies sociale verzekeringen 

Overige kort/opende schulden 
Nog te betalen personeelskosten 
Reservering vakantiegeld 
Reservering vakantiedagen 
Overige nog te betalen bedragen 
Ontvangen borg 

	

19.811 	103.613 

	

21.020 	 0 

	

40.831 	103.613 

	

22.252 	21.074 

	

22.252 	21.074 

	

3.332 	 695 

	

12.735 	11.814 

	

7.726 	 0 

	

19.090 	15.141 

	

5.238 	3.146 

48.121 	30.796 

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 

Per balansdatum zijn de volgende meerjarige financiële verplichtingen aangegaan: 

Huur opvanghuis Gouda  
De huur van het pand te Gouda bedraagt per balansdatum € 45.184 per jaar. De huur wordt jaarlijks door de 
verhuurder geïndexeerd per 1 januari. Het huurcontract heeft een looptijd tot 1 oktober 201.8.e 

dU1)01S 
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2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten 

Resultaat 	Begroting 	Resultaat 
2014 	2014 	2013 

€ 

6 Subsidies overheden 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 	 136.833 	 0 	 0 
Gemeente Gouda 	 432.500 	432.500 	429.500 _ 	 ___ 	 ____ 

	

569.333 	432.500 	429.500 

7 Rentebaten en resultaat uit beleggingen 
Dividend en rente 	 1.598 	 0 	2.778 

1.598  0 	2.778 

8 Overige baten 
Bijdragen Awbz 	 80.524 	 0 	78.870 
Bijdragen overige instellingen 	 0 	 0 	6.538 
Bijdragen cliënten 	 39.550 	43.680 	42.354 
Overige baten 	 0 	 0 	4.519 

	

120.074 	43.680 	132.281 

9 Hulpverlening 
Eigen activiteiten 	 22.960 	15.000 	13.305 
Uitvoeringskosten eigen organisatie 	 573.150 	452.669 	487.405 

	

596.110 	467.669 	500.709 

(in % van totale baten) 
	

86,3 % 	98,2 % 	88,7 % 
(in % van totale lasten) 
	

87,4 % 	91,0 % 	88,1 % 

Eigen activiteiten Hulpverlening 
Overige kosten hulpverlening 	 22034 	15.000 	12.239 
Project Jonge Moeders 	 926 	0 	1.066 

	

22.960 	15.000 	13.305 

Totale bestedingen aan de doelstelling  596.110 	467.669 	500.709 

(in % van totale baten) 	 86,3 % 
	

98,2 % 
	

88,7 % 
(in % van totale lasten) 	 87,4 % 

	
91,0 % 
	

88,1 % 

Vervolg op volgende pagina. 
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Vervolg van vorige pagina. 
Resultaat 	Begroting 	Resultaat 

2014 	2014 	2013 

10 Beheer en administratie 

Directe kosten 
Uitvoeringskosten eigen organisatie 

(in % van totale baten) 
(in % van totale lasten) 

Directe kosten Beheer en administratie 
Werkzaamheden derden 

Uitvoeringskosten  

	

2.250 	2.100 	10.220 

	

83.965 	43.911 	57.098 

	

86.215 	46.011 	67.318 

	

12,5 % 	9,7 % 	11,9 % 

	

12,6% 	9,0% 	11,9% 

	

2.250 	2100 	10.220 

	

2.250 	2.100 	10.220 

Publiciteit en communicatie 	 759 	0 	460 
Personeelskosten 	 503.571 	397.250 	439.299 
Huisvestingskosten 	 64.096 	69.530 	73.757 
Kantoor- en algemene kosten 	 82.149 	25.550 	26.384 
Afschrijving en rente 	 6.540 	4.250 	4.603 

	

657.115 	496.580 	544.503 

Publiciteit en communicatie 
Website 	 759 

	
O 	460 

759  O 460 

Personeelskosten 
Salarissen 	 268.587 	248.800 	268.561 
Sociale lasten 	 51.217 	37.300 	45.523 
Pensioenlasten 	 25.729 	22.400 	25.264 
Overige personeelskosten 	 64.205 	1.600 	13.645 
Reis- en verblijfkosten 	 6.829 	6.500 	5.844 
Ziekteverzekering 	 2.280 	0 	6,605 
Opleidingskosten 	 0 	5.000 	0 
Kosten arbodiensten 	 0 	2.650 	0 
Doorbelaste personeelskosten Siriz Opvang Gouda 	 84.724 	73.000 	73.857 

	

503.571 	- 397.250 	439.299 

10.2.e 
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Vervolg van vorige pagina. 
Resultaat 	Begroting 	Resultaat 

2014 	2014 	2013 

C 

Huisvestingskosten 
Huurkosten 	 42360 	44.475 	44.727 
Onderhouds- en schoonmaakkosten 	 3.593 	6.000 	4.955 
Energie- en waterkosten 	 11.449 	14.555 	18.800 
Verzekeringen 	 766 	0 	618 
Overige huisvestingskosten 	 628 	0 	1.156 
Doorbelaste huisvestingskosten Siriz Opvang Gouda 	 5.300 	4.500 	3.500 

	

64.096 	69.530 	73.757 

Kantoor- en algemene kosten 
Kantoorkosten 	 3.830 	4.000 	6.754 
Automatiseringskosten 	 1.445 	4.500 	421 
Contributies en abonnementen 	 6.461 	5.250 	6.730 
Accountantskosten 	 2500 	2.500 	2.450 
Advieskosten 	 51.616 	0 	474 
Vrijwilligers 	 1.698 	2.500 	1.157 
Doorbelaste kantoorkosten Siriz Opvang Gouda 	 5.300 	4.400 	4.500 
Doorbelaste algemene kosten Siriz Opvang Gouda 	 9.300 	2.400 	3.900 

	

82.149 	25.550 	26.384 

Afschrijvingen 
Afschrijving inventaris 	 4.131 

	
O 	3.082 

Afschrijving automatisering 	 2263 
	

O 	1.373 

6.394 	0 	4.455 

Afschrijving en rente 
Afschrijvingskosten 	 0 	4.250 	0 
Rente en bankkosten 	 146 

	
O 	148 

146 	4.250 

Vergoedingen Raad van Toezicht 

De Toezichthouders werken onbezoldigd voor Siriz Opvang Gouda. 

148 
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2.7 Toelichting lastenverdeling 

De uitvoeringskosten worden toegerekend op basis van het aantal FTE's dat op jaarbasis werkzaam is geweest voor de betreffende kostenplaatsen. 

Hulpverlening 	 6,28 
Beheer en administratie 	 0,92 

Totaal 
	

7,20 

Specificatie en verdeling kosten naar bestemming 

Kosten eigen 	Beheer en 	Totaal 
Voorlichting0 HulpverleningE fondsenwerving administratief 	20140 

	

Begroot 	Totaal 

	

2014D 	20130 

ED 
	

€0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

Eigen activiteiten / Directe kosten 
Publiciteit en communicatie 
Personeelskosten 
Huisvestingskosten 
Kantoor- en algemene kosten 
Afschrijving en rente  

0 	22.960 
0 	 662 
0 	439.226 
0 	55.906 
0 	71.652 
0 	 5.704  

	

2.250 	25.210 	17.100 	23.525 

	

97 	 759 	 0 	 460 

	

64.345 	503.571 	397.250 	439.299 

	

8.190 	64.096 	69.530 	73.757 

	

10.497 	82.149 	25.550 	26.384 

	

836 	6.540 	4.250 	4.603 

0 
	

596.110 
	 0 	86.215 	682.325 	513.680 	568.028 
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3.1 Gebeurtenissen na balansdatum 

Fusie 
In het verslagjaar zijn voorbereidingen getroffen voor een juridische fusie van Stichting Siriz met Stichting Siriz 
Opvang Gouda en Stichting Siriz-opvang. De fusie van deze drie stichtingen heeft plaatsgevonden op 1 januari 2015. 

De fusie vond plaats in de zin van Titel 7 Boek 2 BW, waarbij Siriz als verkrijgende stichting het gehele vermogen 
van de verdwijnende Stichtingen Siriz Opvang Gouda en Siriz-opvang onder algemene titel verkrijgt en waarbij de 
verdwijnende stichtingen ophouden te bestaan. 

dubois  
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3.2 Controleverklaring 

Controleverklaring 
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Aan: het bestuur van Stichting Siriz Opvang Gouda te Amersfoort. 

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2014 van 
Stichting Siriz Opvang Gouda te Amersfoort gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat 
uit de balans per 31 december 2014 en de staat van baten en lasten over 2014 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 de 
jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede 
voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Richtlijnen 
voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn 650 "Fondsenwervende 
instellingen". Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne 
beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening 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 de jaarrekening op 
basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met 
Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. 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 de jaarrekening 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 de jaarrekening. De geselecteerde 
werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste 
oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening 
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 de jaarrekening en 
voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controle-
werkzaamheden 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 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 de jaarrekening. 

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

Oranje Nassaulaan 1 

1075 AH Amsterdam 

Postbus 53028 

1007 RA Amsterdam 

Telefoon 020 571 23 45 
E-mail info©dubois.nl 

www.dubois.nl  

KvK nummer 34374865 

Dubois & Co. Registeraccountants is een maatschap van praktijkvennootschappen. Op alle opdrachten die aan ons kantoor worden verstrekt zijn onze 
algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden, waarvan de tekst is opgenomen op de website www.dubois.nl, bevatten een aansprakelijkheidsbeperking. 
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Oordeel 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het 
vermogen van Stichting Siriz Opvang Gouda per 31 december 2014 en van het resultaat over 2014 in 
overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn 650 
"Fondsenwervende instellingen". 

Amsterdam, 28 april 2015 	 Dubois & Co. Registeraccountants 

Ori ineelitekend door: 
1 	"' 0'l  
	 YL RA 
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