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> Retouradres Postbus 16006 2500 BA  Den Haag

Het bestuur van de
Stichting Siriz 
Postbus 559
3800 AN  Amersfoort

Datum 18-4-2018
Betreft Verlening instellingssubsidie 2018

Geacht bestuur,

Met uw aanvraag van 29 december 2017, aangevuld op 12 februari 2018, vraagt 
u een instellingssubsidie voor het subsidiejaar 2018. Met deze beschikking beslis 
ik op uw aanvraag.

Besluit

Hierbij verleen ik u een instellingssubsidie voor het subsidiejaar 2018 van ten 
hoogste € 1.028.100,00. De subsidie is bestemd voor de activiteiten 
preventielessen en landelijke telefonische en online begeleiding.

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

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

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

De activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend, moeten uiterlijk zijn verricht op 
31 december 2018.

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

loongevoelig € 544.646,00
prijsgevoelig € 70.490,00
loon-, noch prijsgevoelig € 412.964,00

Bij de subsidieverlening is met een hiervoor bedoelde bijstelling nog geen 
rekening gehouden.
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Motivering bij het besluit

De subsidie is bestemd voor de activiteiten preventielessen en landelijke 
telefonische en online begeleiding. 

Er is met u in 2017 reeds gesproken over afbouw van mijn subsidie voor deze 
activiteiten. Aangezien het subsidiejaar 2018 al lopende is, zal ik u niet vragen 
deze activiteiten per direct af te bouwen. Daarmee is 2018 wel het laatste jaar dat 
ik deze activiteiten financieel ondersteun. U kunt dit jaar dan ook gebruiken als 
een overgangsjaar, waarbij u de subsidie ook (deels) kunt gebruiken om de 
organisatie voor te bereiden op de komende jaren, waarin u geen subsidie van mij 
meer zult ontvangen voor deze activiteiten. Ik ga ervan uit dat gelet op het feit 
dat de gesprekken over deze afbouw reeds in 2017 zijn gestart, voldaan is aan het 
gestelde in artikel 4:51 van de Algemene wet bestuursrecht.

In dit kader wil ik u nog wel wijzen op de meldingsplicht, zoals hieronder 
beschreven.

De subsidie is niet bestemd voor de overige activiteiten waarvoor u subsidie hebt 
aangevraagd, namelijk individuele specialistische begeleiding en projecten. Van 
individuele specialistische begeleiding (ook wel offline keuzehulpgesprekken) heb 
ik u in 2017 al in het besluit tot subsidieverlening (van 3 maart 2017 met 
kenmerk SP/81643/2017) gemeld dat 2017 het laatste jaar was waarin ik deze 
activiteiten subsidieerde. 
Er is daarna in meerdere gesprekken aangegeven dat VWS zich hieraan houdt. 
VWS heeft daardoor geenszins de indruk gewekt hier verandering in aan te 
brengen. Daarnaast is weliswaar meermaals aangegeven, bijvoorbeeld per brief 
aan de Tweede Kamer in juni 2017, dat het bedrag dat in 2017 beschikbaar was 
voor u, ook in 2018 ter beschikking zou worden gesteld. 
Deze toezegging betekent echter niet dat hiermee ook een toezegging is gedaan 
voor een substantiële verhoging van het subsidiebedrag voor deze activiteiten, 
waar u in uw subsidieaanvraag voor 2018 wel van bent uitgegaan.

Gelet op het voorgaande wijs ik uw aanvraag voor de activiteiten individuele 
specialistische begeleiding en projecten af. 

Het staat u wel vrij om een nieuwe (herziene) aanvraag in te dienen, zodat u voor 
het jaar 2018 in totaal komt tot een aangevraagd subsidiebedrag van 
€ 1.500.000,00. Ik ga er daarbij vanuit dat u zich bij deze herziene aanvraag richt 
op activiteiten ten aanzien van kennisontwikkeling, zoals VWS u meermaals in 
gesprekken heeft aangegeven.

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

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

- Kaderwet VWS-subsidies;
- Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS;
- Algemene wet bestuursrecht, in het bijzonder titel 4.2 Subsidies.
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De regelgeving kunt u raadplegen via www.wetten.overheid.nl.

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

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

Meldingsplicht
Een van de verplichtingen waar u aan moet voldoen betreft de meldingsplicht. U 
moet direct melding doen van feiten en omstandigheden die van belang kunnen 
zijn voor de subsidie. Daarvan is in ieder geval sprake als voor u aannemelijk is 
dat:

 de activiteiten waarvoor de subsidie is verstrekt, niet, niet tijdig of niet geheel 
zullen worden verricht, of 

 niet, niet tijdig of niet geheel zal worden voldaan aan de verplichtingen die 
aan de subsidie verbonden zijn. 

Uw melding, voorzien van toelichting en relevante stukken, doet u schriftelijk  bij 
de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) onder vermelding van het 
subsidienummer 326649. Als u twijfelt of u iets moet melden, verzoek ik u contact 
op te nemen met uw contactpersoon.

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

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

Hoe ziet het financieel verslag eruit?
Aan de hand van het financieel verslag geeft u een zodanig inzicht dat een 
verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent de kosten en opbrengsten per 
gerealiseerde activiteit, inclusief een toelichting per post (voor zover van 
toepassing). Het financieel verslag sluit aan op de begroting op basis waarvan 
subsidie is verleend en gaat vergezeld van een controleverklaring en een rapport 
van feitelijke bevindingen. Beide zijn opgesteld door een accountant, 
overeenkomstig het door de minister vastgestelde model met inachtneming van 
het door de minister vastgestelde accountantsprotocol Kaderregeling subsidies 
OCW, SZW en VWS, die te vinden zijn op www.dus-i.nl. De modellen C en D in dit 
accountantsprotocol zijn van toepassing.
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Voor de aanvraag tot vaststelling van de subsidie dient u het door de minister 
vastgesteld formulier subsidievaststelling te gebruiken  dat is bekend gemaakt op 
www.dus-i.nl.

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

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

Dit betekent dat deze stukken uiterlijk op 3 juni 2019 moeten zijn ingediend.

Administratieplicht 
U houdt een administratie bij waaruit het volgende blijkt: 
 de voor de subsidievaststelling van belang zijnde rechten en verplichtingen, 
 de betalingen en ontvangsten, en 
 de kosten en opbrengsten. 

De administratie en de daartoe behorende bescheiden worden gedurende 10 jaren 
na de vaststelling van de subsidie bewaard.

Egalisatiereserve
U vormt een egalisatiereserve. Een egalisatiereserve is een door u te vormen 
buffer waarmee een overschot in het ene jaar gebruikt kan worden om een tekort 
in een later jaar op te vangen. Of sprake is van een overschot dan wel tekort blijkt 
uit de aanvraag tot vaststelling van de subsidie. Een overschot is slechts mogelijk 
als de activiteiten zijn verricht en is voldaan aan de verplichtingen die aan de 
subsidie verbonden zijn.

De egalisatiereserve bedraagt ten minste € 0,00 en ten hoogste 10% van het 
verleende subsidiebedrag. Wanneer de maximale toevoeging wordt overschreden, 
wordt het verschil bij de vaststelling van de subsidie in mindering gebracht. De 
egalisatiereserve mag alleen ingezet worden voor de activiteiten waarvoor de 
subsidie is verleend en de besteding van de egalisatiereserve wordt verantwoord 
met het activiteitenverslag en het financieel verslag.

Wat als u zich niet aan de voorschriften houdt?

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

Ik wijs u er verder op dat een registratie van (ernstige) onregelmatigheden bij 
subsidies wordt bijgehouden met oog op het tegengaan van misbruik van subsidie.
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Wanneer ontvangt u de subsidie?

U ontvangt de volgende voorschotten van het subsidiebedrag:
in april 31%, mei 16%, juni 7%, juli 8%, augustus 8%, september 7%, oktober 
8%, november 8% en december 7%.

De voorschotten maak ik aan u over op NL06RABO0146267508 onder vermelding 
van het subsidienummer 326649.

Wanneer wordt de subsidie vastgesteld? 

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

Heeft u vragen?

Voor vragen over deze beschikking kunt u contact opnemen met uw 
contactpersoon  via 06 .

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

Hoogachtend,

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

Mw. dr. M.A. Kleiboer
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Bezwaar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Verzonden: vrijdag 20 april 2018 18:31 
Aan:  ) 

CC: ) 

Onderwerp: Gesprek Stas met Carla Dik Faber over Siriz en RA middelen 

 
Hi  en , 
cc. , 
 
Stas spreekt dinsdag met partijgenoot TK-lid Carla Dik Faber over RA middelen op onbedoelde 
zwangerschappen. Ze zal vast ook vragen hebben over Siriz. Ik wil haar en haar beleidsmedewerker 
van te voren even bijpraten over de huidige stand van zaken. Zodat we een goed geïnformeerd 
gesprek kunnen hebben. 
Hieronder heb ik een poging gedaan. Zouden jullie even willen checken of ik iets vertel wat niet 
klopt? Met name dat wat ik geel heb gemaakt heb ik twijfels of zelfs nog hiaten/vragen. Zou mooi 
zijn als het jullie lukt hier uiterlijk maandag rond lunch op te kunnen reageren. Heel veel dank! 
Vragen let me know! 
 
Over RA middelen en afspraken veldpartijen: 
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Over Siriz: 

- Juni 2017 geeft Martin van Rijn richting TK aan dat subsidie van 1,5M€ voor Siriz ook in 2018 
beschikbaar is. 

 

 

 

 
Hartelijke groeten, 
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Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Minister Deadline: 07-05-2018 Directie Maatschappelijke

Cc Staatssecretaris Ondersteuning

___________________________

Team C

Ontworpen door
)

Beleidsmedewerker

T (070)-340
M ( 31)-

@m invws. fl1

n ota Datum document

(ter informatie) Subsidie Siriz laatste 0,5 mln. euro Kenmerk
1336495-176219-DMO

jÇ Bijlage(n)
Paraaf directeur

aLs çcc cC 1

/
Aanleiding voor deze nota
Staatssecretaris Blokhuis- voorn - ens de laatste 0,5 mln. euro subsidie aan

Siriz te verlenen. eerder spraku ver het verlenen van de eerste 1 mln. euro

aan Siriz, waarbpj’u gezamehlijk besloot de 1 mln. euro toe te kennen. De

nota voor het eeu[eroverleg is opgenomen in de bijlage. Indien u het

oneens bent met het voornemen van de staatssecretaris, verzoekt hij u hem

te bellen.

2 Samenvatting en conclusies
Eerder is aan u geadviseerd om 1 mln. euro subsidie te verlenen zoals Siriz

aanvraagt, maar voor de overige 0,5 mln. euro een andere invulling aan Siriz

te vragen mede in verband met de staatssteundiscussie. Dit advies blijft in

stand. Zie daarvoor ook de bijlage.

Siriz wil de overige 0,5 mln. euro liever niet op een andere manier invullen,

maar dit bedrag alsnog gebruiken voor offline keuzehuipgesprekken.

VWS heeft Siriz er februari 2017 formeel per brief op gewezen geen offline

keuzehulpgesprekken meer te financieren per 1 januari 2018. De

achterliggende reden hiervoor is dat het niet staatssteunproof is en VWS geen

andere organisaties voor deze taken financiert.

3 Belangrijkste punten van informatie
De Rekenkamer heeft met u beide gesproken over waarom het onwenselijk is

subsidie te verlenen die staatssteungevoelig is. Hierom is WJZ VWS breed

met een verbetertraject bezig.

)

Beleidsmedewerker
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Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

1. Minister van VWS
2. Staatssecretaris van VWS

(ter beslissing)

Directie Publieke

Deadline: 15-06-2018 Gezondheid
Crisisbeheersing en
J1Â9lMnectieziekten

Ontworpen door

Medewerker

T 070-340
@minvws.nl

Datum
11juni 2018

Kenmerk

134055-177950-PG

mmer

Aanleiding voor deze nota
U heeft met elkaar afgesproken dat de minister van VWS een besluit zal
nemen over de resterende € 0,5 miljoen voor Siriz voor het jaar 2018 van in
totaal 1,5 mio, indien duidelijk is welke stappen er de komende jaren worden
genomen op het gebied van preventie en ondersteuning van onbedoelde
(tiener) zwangerschappen en de wijze van financiering.

2 Beslispunten, advies en mogelijk alternatief
Graag uw akkoord op het voor het laatste jaar toekennen van subsidie van €
0,5 miljoen voor keuzehulpgesprekken voor Siriz voor het jaar 2018.

.

3 Samenvatting en conclusies
De subsidieverlening aan Siriz in 2018 is nog niet afgerond. Wel staat er €1,5
miljoen gereserveerd op de begroting. Eerder heeft de staatssecretaris in
afstemming met de minister van VWS besloten €1 miljoen subsidie toe te
kennen aan Siriz voor preventielessen op scholen en telefonische en online
hulpverlening. Dit is niet geheel staatssteunproof, maar te rechtvaardigen
voor het laatste jaar (zie eerdere notities).
De vraag die voorligt, is of het resterende bedrag van € 0,5 miljoen die voor
Siriz beschikbaar is, wel of niet staatssteunproof moet worden ingezet. Siriz
wil deze € 0,5 miljoen in zetten voor offlinekeuzehulpgesprekken (niet
staatssteunproof). VWS heeft vorig jaar al richting Siriz aangegeven dat het
enkel aan staatssteunproof-activiteiten mag worden uitgegeven.

nota

Paraaf directeur

Besluit Siriz inzake

Paraaf DGV
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Directie Publieke

In een gesprek met staatssecretaris en Siriz (eind april) heeft de Gezondheid

staatssecretaris aangegeven te overwegen om met de minister van VWS te
en

bespreken of de € 0,5 miljoen waarover nog besloten moet worden toch voor
offllne keuzehulpgesprekken in te zetten. 2018 is dan wel het laatste jaar Kenmerk
waarin dit wordt gefinancierd, aangezien in 2019 deze activiteiten meelopen
• 1364055-177950-PG
in het traject dat de staatssecretaris nu afspreekt met partijen voor preventie
en ondersteuning van onbedoelde (tiener) zwangerschappen.

De minister van VWS heeft vervolgens aangegeven hierover te willen
besluiten als duidelijk is welke richting is gekozen voor 2019 en verder.

2019 en verder
De staatssecretaris is op dit moment nog in gesprek met partijen over de
wijze waarop activiteiten in de toekomst kunnen worden gefinancierd.
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Directie Publieke
Gezondheid
Crisisbeheersing en
Infectieziekten

Kenmerk

1364055-177950-PG

Smalle definitie keuzehuipgesprekken
Aan het begrip ‘ keuzehuipgesprek wordt overigens op verschillende
wijzen inhoud gegeven.
• De keuzehulpgesprekken waar VWS over spreekt, betreft de hulp aan

vrouwen om een onafhankelijke en weloverwogen keuze te maken om
al dan niet over te gaan tot abortus. Uit onderzoek blijkt dat driekwart
van de vrouwen de keuze zelf maakt (met haar omgeving) en zonder
verdere hulpverlening. Daarnaast bieden de volgende instanties
ondersteuning bij keuzehulp:
1) De huisarts (gefinancierd via de huisartsenzorg)
2) Een landelijk netwerk van de GGD’en (jaarlijks voor €337.000

gefinancierd door VWS na een toezegging aan de Kamer)
3) De abortuskliniek (gefinancierd door de bekostigingsstructuur voor

abortusklinieken, consult).
• De keuzehulpgesprekken waar Siriz op doelt betreft een veel bredere

ondersteuning aan de vrouwen: bijv. huisvesting, schuldhuipverlening,
scholing etc. Hiervoor vragen zij dan ook € 881.000,- per jaar voor.
Voor deze laatste brede ondersteuning geldt dat dit met de
decentralisatie van de WMO naar de gemeente is gegaan en VWS
dergelijke ondersteuning niet meer financiert. Deze financiering wordt
op lokaal niveau aanbesteed. Ook op nationaal niveau zou sprake zijn
van aanbesteding (anders staatssteun). Daarom heeft destijds een
Organisatie als FIOM dat ook helemaal af moeten bouwen en verleent
FIOM niet meer deze hulpverlening met VWS gelden. Siriz is dat met
de amendementsgelden wel (nog tijdelijk) blijven doen. In verband
met de staatssteunproblematiek is vorig jaar dan ook tegen Siriz
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gezegd dat 2017 het laatste jaar betrof dat dit met VWS middelen Directie Publieke

mocht Gezondheid
Crsisbeheersing en

VWS hanteert daarom in het vervolg de smalle definitie van Infectieziekten

keuzehulpgesprekken.

Kenmerk

1364055-177950-PG
4 Draagvlak politiek

CU en SGP: volgen financiering Siriz op de voet.

.

5 Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie
Nvt

6 Financiële en personele gevolgen
Nvt

7 Juridische aspecten haalbaarheid
Indien u de 0,5 miljoen aan Siriz voor keuzehulpgesprekken toekent, zullen
zij in 2018 voor 1,5 miljoen subsidie ontvangen voor activiteiten die niet
geheel staatssteunproof zijn.

8 Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen)
Nvt

9 Gevolgen administratieve lasten
Nvt

10 Toezeggingen
Nvt

11 Fraudetoets
Nvt

Medewerker
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Van: Ronald Zoutendijk [mailto: @siriz.nl]  

Verzonden: woensdag 13 juni 2018 11:56 
Aan: _Dienstpostbus WJZ bezwaar en beroep 

Onderwerp: Verzoek om uitstel 
  
Geachte mevrouw  
  
kenmerk: DWJZ-2018.000499-01 
  
Van de heer  van uw ministerie heb ik begrepen dat wij een nieuwe, 

herziene, subsidiebeschikking voor 2018 zullen ontvangen. 
Wij houden daarom ons pro forma-bezwaarschift graag aan met het verzoek ons verder 

uitstel te verlenen voor de indiening van de gronden van ons bezwaar. 
Ik zie uw reactie graag tegemoet. 
  
Met vriendelijke groet, 

 

Ronald Zoutendijk 

Bestuurder 

06-  

werkdagen:  

 

 

085-130 1570 
Nieuwe Gouwe W.Z. 1, 2802 AN  Gouda 
Postbus 60, 2800 AB  GOUDA 

www.siriz.nl  

 

    
 
 
 
 
Van: )  

Verzonden: donderdag 17 mei 2018 17:41 
Aan: ) 

CC: );  ) 
Onderwerp: RE: subsiedie Siriz 

 
Ter info.  
Stas en MinVWS hebben gisteren over subsidie Siriz gesproken. 
MinVWS heeft nog even bedenktijd gevraagd (1 week), dus in loop van volgende week zullen hij en 
Stas definitief besluit kunnen nemen. Het besluit zal samenhangen met de aanpassingen in reactie op 
Initiatiefnota vd Staaij waar Stas en Min om hebben verzocht. 
 
Groet,  
 
Van: )  

Verzonden: woensdag 16 mei 2018 11:03 
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Aan: ) 

CC: ); ) 

Onderwerp: subsiedie Siriz 

 
Hoi ! 
 
Ik begrijp dat er nog contact zou zijn tussen de staatssecretaris en de minister over die resterende 
half mio van de subsidie (  

 
. 

 
Groet! 

 
 

 
Van: )  

Verzonden: woensdag 9 mei 2018 9:47 
Aan: ); );  ) 

CC: ); );  ) 

Onderwerp: RE: Uitsluitsel Siriz subsidie 

 

Hi,  

 

Op nota had Min vraag aan Stas gesteld. Die kan Stas pas na reces beantwoorden.  

? 

 

Als dit besluit idd zo valt vraagt dit ook wat politiek voorwerk van mijn kant overigens.  

 

Hartelijke groeten, 

 

 

 

Van: ) @minvws.nl> 

Datum: woensdag 09 mei 2018 9:12 AM 

Aan: ) @minvws.nl>, ) @minvws.nl>, 

) @minvws.nl>, ) @minvws.nl> 

Kopie:  < @minvws.nl>, ) < @minvws.nl>, 

) @minvws.nl> 

Onderwerp: Uitsluitsel Siriz subsidie 

 
Hoi  en , 
  
Vrijdag is jullie nota rond de Siriz subsidie (wel/niet de laatste 0,5 mio staatssteunproof moeten 
besteden), naar minister de Jonge en staatssecretaris Blokhuis gegaan. Dit vloeide nog voort uit een 
van onze overleggen waarin de staatssecretaris had gezegd dat hij met de minister contact op zou 
nemen over de ruimte die er wel of niet is.  
Gister is er vanuit PG veel overleg geweest met de minister over tal van medisch ethische 
onderwerpen en het programma Kansrijke Start. Daar kwam jullie nota ook aan de orde en heeft de 
minister gezegd dat  
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Enfin, de duidelijkheid hebben en we en dus ook wat dit betekent voor Siriz. Wikkelen jullie dit 
verder af? 
  
Groet! 
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Formulier voor subsidieaanvraag behorend bij artikel 3.1 van de 
Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS  
N.B. U kunt dit formulier ook gebruiken voor wijzigingsverzoeken inzake een eerder verleende subsidie, óók voor aanvragen die 
zijn gedaan vóór 1 april 2016 voor de Kaderregeling VWS subsidies. 

1. NAW-gegevens en overige gegevens van uw instelling.

Naam instelling 

Postadres / Postcode/ Plaats 

Contactpersoon 

Projectleider

Subsidienummer 

Bankrekeningnummer (IBAN) 

Inschrijfnummer Kamer van 
Koophandel 
Is de instelling BTW-plichtig ten 
aanzien van de activiteiten 
waarvoor subsidie wordt 
aangevraagd 

NEE
Indien NEE;

 Aankruisen hetgeen van toepassing is 

Datum indiening

JA

Relatienummer instelling 

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

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

Naam

Telefoon Emailadres

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

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

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

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

Projectsubsidie
Vermeld hier de naam van het project:

3.

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

(aankruisen hetgeen van toepassing is)

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

Directie niet bekend

Aanvangs- en einddatum subsidieperiode 

Aanvangsdatum activiteiten:

Einddatum activiteiten:

Op welk beleidskader of 
subsidieregeling heeft uw 
aanvraag betrekking?

Naam beleidskader of subsidieregeling

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

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

Beleidskader/subsidieregeling niet bekend 
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5.

 A
ct

iv
ite

it 

Naam  en/of korte omschrijving van 
de activiteit

in een aantal kernwoorden

 (1)  (2) 

Begrote 
bijdragen  
derden 

(3)  (4) 

Gevraagde 
Subsidie 

Begrote 
eigen 
bijdrage

bijdrage van 
de subsidie 
aanvrager zelf 

over de gehele subsidie 
periode (kolom 1 is gelijk 
aan het totaal van de 
kolommen 2+3+4)  

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

7. Specificatie van bijlagen bij het formulier voor subsidieaanvraag

Bijlagen Vraag Onderwerp Bijlage bijgevoegd 

 1 

Door de aanvrager getekende 
kopie van het meest recente 
bankafschrift (indien sprake is van 
een eerste aanvraag of wijziging 
van een eerder opgegeven IBAN 
(bankrekeningnummer))

 1 Bewijsstuk vrijstelling BTW 

 2 Oprichtingsakte of statuten 

 2 

Laatst opgemaakte jaarrekening 
dan wel  balans, staat van baten 
en lasten en toelichting daarop 
inclusief controleverklaring van 
een accountant

 5 Extra Activiteitenplan per activiteit 

 5 
Extra specificatie begrote kosten en 
financiering per activiteit 

Model C 5 Liquiditeitsprognose 

Totaal aantal bijgevoegde bijlagen 

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

Doc. 164

www.rijksoverheid.nl/kaderregeling-subsidies-ocw-szw-vws


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

Activiteit nummer:  

Beschrijving van de met de activiteit na te streven doelstellingen, resultaten of producten 

Beschrijving van de aard, omvang, duur en wijze van uitvoering van de activiteit (en indien van 
toepassing het geraamd aantal te verrichten prestatie-eenheden)
Zie bijgevoegd activiteitenplan Stichting Siriz 2018.

Zie bijgevoegd activiteitenplan Stichting Siriz 2018.
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Model B Specificatie begrote kosten en financiering per 
activiteit Bijlage bij formulier voor subsidieaanvraag 

Activiteit:   Toelichting begrotingsposten  Begroot 
bedrag 

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

Materieel € 
Specificatie van de materieel kosten en kernachtige omschrijving 

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de materieelkosten 

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de personeelskosten 

Totale personele kosten

Totale materiële kosten

Personele kosten bestaan uit: salarissen, soc. lasten, overige personeelskosten, extern en vrijwilligers.
Totale formatie op preventie is 4,13 fte.

De overige directe kosten bestaan uit: publiciteits- en communicatiekosten, huisvestingskosten,
kantoorkosten en overige kosten.        
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Model B Specificatie begrote kosten en financiering per 
activiteit Bijlage bij formulier voor subsidieaanvraag 

Activiteit:   Toelichting begrotingsposten  Begroot 
bedrag 

Overige kosten / kosten derden €
Specificatie van de overige kosten / kosten derden en kernachtige omschrijving

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de overige kosten 

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

Eigen bijdrage (eigen middelen van uw instelling) € 

Bijdragen derden € 

Specificatie van de eigen bijdrage

Specificatie van de bijdragen derden 

Toerekening kosten eigen organisatie

Bijdragen derden

Eigen bijdrage

De overige kosten betreffen de kosten van de eigen organisatie en bestaan uit 'kosten beheer en
administratie' en uitvoeringskosten. Deze worden verdeeld over de activiteiten op basis van fte per
activiteit.
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Model A: Activiteitenplan per activiteit (beschrijving van de onderscheiden activiteiten)        
Bijlage bij Aanvraag Subsidieaanvraag 

Activiteit nummer:  

Beschrijving van de met de activiteit na te streven doelstellingen, resultaten of producten 

Beschrijving van de aard, omvang, duur en wijze van uitvoering van de activiteit (en indien van 
toepassing het geraamd aantal te verrichten prestatie-eenheden)
Zie bijgevoegd activiteitenplan Stichting Siriz 2018.

Zie bijgevoegd activiteitenplan Stichting Siriz 2018.
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Model B Specificatie begrote kosten en financiering per 
activiteit Bijlage bij formulier voor subsidieaanvraag 

Activiteit:   Toelichting begrotingsposten  Begroot 
bedrag 

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

Materieel € 
Specificatie van de materieel kosten en kernachtige omschrijving 

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de materieelkosten 

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de personeelskosten 

Totale personele kosten

Totale materiële kosten

Personele kosten bestaan uit: salarissen, soc. lasten, overige personeelskosten, extern en vrijwilligers.
Totale formatie op online begeleiding is 3,41 fte.

Zie bijgevoegd subsidieoverzicht instellingssubsidie Stichting Siriz 2018 voor een preciezere verdeling.

De overige directe kosten bestaan uit: publiciteits- en communicatiekosten, huisvestingskosten,
kantoorkosten en overige directe kosten.

Zie bijgevoegd subsidieoverzicht instellingssubsidie Stichting Siriz 2018 voor een preciezere verdeling.
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Model B Specificatie begrote kosten en financiering per 
activiteit Bijlage bij formulier voor subsidieaanvraag 

Activiteit:   Toelichting begrotingsposten  Begroot 
bedrag 

Overige kosten / kosten derden €
Specificatie van de overige kosten / kosten derden en kernachtige omschrijving

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de overige kosten 

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

Eigen bijdrage (eigen middelen van uw instelling) € 

Bijdragen derden € 

Specificatie van de eigen bijdrage

Specificatie van de bijdragen derden 

Toerekening kosten eigen organisatie

Bijdragen derden

Eigen bijdrage

De overige kosten betreffen de kosten van de eigen organisatie en bestaan uit 'kosten beheer en
administratie' en uitvoeringskosten. Deze worden verdeeld over de activiteiten op basis van fte per
activiteit.
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Model A: Activiteitenplan per activiteit (beschrijving van de onderscheiden activiteiten)        
Bijlage bij Aanvraag Subsidieaanvraag 

Activiteit nummer:  

Beschrijving van de met de activiteit na te streven doelstellingen, resultaten of producten 

Beschrijving van de aard, omvang, duur en wijze van uitvoering van de activiteit (en indien van 
toepassing het geraamd aantal te verrichten prestatie-eenheden)
Zie bijgevoegd activiteitenplan Stichting Siriz 2018.                       

Zie bijgevoegd activiteitenplan Stichting Siriz 2018.
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Model B Specificatie begrote kosten en financiering per 
activiteit Bijlage bij formulier voor subsidieaanvraag 

Activiteit:   Toelichting begrotingsposten  Begroot 
bedrag 

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

Materieel € 
Specificatie van de materieel kosten en kernachtige omschrijving 

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de materieelkosten 

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de personeelskosten 

Totale personele kosten

Totale materiële kosten

Personele kosten bestaan uit: salarissen, soc. lasten, overige personeelskosten, extern en vrijwilligers.
Totale formatie op offline begeleiding is 6,76 fte.

Zie bijgevoegd subsidieoverzicht instellingssubsidie Stichting Siriz 2018 voor een preciezere verdeling.

De overige directe kosten als publiciteits- en communicatiekosten, huisvestingskosten, kantoorkosten en
overige directe kosten.

Zie bijgevoegd subsidieoverzicht instellingssubsidie Stichting Siriz 2018 voor een preciezere verdeling.

Doc. 164

www.rijksoverheid.nl/kaderregeling-subsidies-ocw-szw-vws


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

Activiteit:   Toelichting begrotingsposten  Begroot 
bedrag 

Overige kosten / kosten derden €
Specificatie van de overige kosten / kosten derden en kernachtige omschrijving

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de overige kosten 

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

Eigen bijdrage (eigen middelen van uw instelling) € 

Bijdragen derden € 

Specificatie van de eigen bijdrage

Specificatie van de bijdragen derden 

Toerekening kosten eigen organisatie

Bijdragen derden

Eigen bijdrage

De overige kosten betreffen de kosten van de eigen organisatie en bestaan uit 'kosten beheer en
administratie' en uitvoeringskosten. Deze worden verdeeld over de activiteiten o.b.v. fte per activiteit.
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Model A: Activiteitenplan per activiteit (beschrijving van de onderscheiden activiteiten)        
Bijlage bij Aanvraag Subsidieaanvraag 

Activiteit nummer:  

Beschrijving van de met de activiteit na te streven doelstellingen, resultaten of producten 

Beschrijving van de aard, omvang, duur en wijze van uitvoering van de activiteit (en indien van 
toepassing het geraamd aantal te verrichten prestatie-eenheden)
Zie bijgevoegd activiteitenplan Stichting Siriz 2018.

Zie bijgevoegd activiteitenplan Stichting Siriz 2018.
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Model B Specificatie begrote kosten en financiering per 
activiteit Bijlage bij formulier voor subsidieaanvraag 

Activiteit:   Toelichting begrotingsposten  Begroot 
bedrag 

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

Materieel € 
Specificatie van de materieel kosten en kernachtige omschrijving 

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de materieelkosten 

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de personeelskosten 

Totale personele kosten

Totale materiële kosten

De benodigde mankracht zal grotendeels extern worden ingekocht, daarnaast wordt extra personeel
aangetrokken.

In dit bedrag wordt een totale integrale prijs aangegeven. 

Een overzicht van de verschillende projecten met benodigd bedrag wordt weergegeven in het
activiteitenplan Stichting Siriz 2018. 

De overige directe kosten als publiciteits- en communicatiekosten, huisvestingskosten, kantoorkosten en
overige directe kosten maken deel uit van het bedrag genoemd onder personeel. Een overzicht van de
verschillende projecten met benodigd bedrag wordt weergegeven in het activiteitenplan Stichting Siriz
2018.
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Model B Specificatie begrote kosten en financiering per 
activiteit Bijlage bij formulier voor subsidieaanvraag 

Activiteit:   Toelichting begrotingsposten  Begroot 
bedrag 

Overige kosten / kosten derden €
Specificatie van de overige kosten / kosten derden en kernachtige omschrijving

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de overige kosten 

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

Eigen bijdrage (eigen middelen van uw instelling) € 

Bijdragen derden € 

Specificatie van de eigen bijdrage

Specificatie van de bijdragen derden 

Toerekening kosten eigen organisatie

Bijdragen derden

Eigen bijdrage

Doordat het voornamelijk externe medewerkers betreffen zijn de kosten van de eigen organisatie,
bestaand uit 'kosten beheer en administratie' en uitvoeringskosten, niet aan deze activiteit toegerekend.
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Dienst Uitvoering 
Subsidies aan Instellingen 
(DUS-I)

Bezoekadres:
Parnassusplein 5 
2511 VX DEN HAAG
www.dus-i.nl

Contactpersoon
Dienst Uitvoering Subsidies 
aan Instellingen (DUS-I)

T  070 340 5566 (keuze VWS)

E  VWSsubsidies@minvws.nl

Ons kenmerk
SP/90389/2018

Relatienummer
1293572

Subsidienummer
325476

Verplichtingennummer
560029929

Uw brief
25-5-2018

Bijlagen

Pagina 1 van 4

> Retouradres Postbus 16006 2500 BA  Den Haag

Het bestuur van de
Stichting Siriz
Postbus 60
2800 AB  Gouda

Datum 26-6-2018
Betreft Vaststelling Instellingsubsidie 2017

Geacht bestuur,

Bij brief van 3 maart 2017 met kenmerk SP/81643/2017 heb ik aan u een 
instellingssubsidie 2017 verleend van € 1.531.345,00. In mijn administratie is uw 
aanvraag bekend onder nummer: 325476. 

Bij brief van 30 augustus 2017 met kenmerk SP/84874/2017 is de hoogte van 
deze instellingssubsidie 2017, na toekenning van de overheidsbijdrage in de 
arbeidskostenontwikkeling (OVA), tussentijds gewijzigd in € 1.546.225,00.

Met uw brief van 25 mei 2018 heb ik van u de verantwoording en het verzoek tot 
vaststelling van de instellingssubsidie 2017 ontvangen. 

Besluit

Ik stel de instellingssubsidie 2017 vast op € 1.546.225,00. 

De egalisatiereserve bedraagt per 31 december 2017 € 0,00. In bijlage 1 bij deze 
beschikking is de berekening hiervan opgenomen.

Motivering bij het besluit

Uit de verantwoording 2017 blijkt dat de activiteiten waarvoor subsidie is 
verleend, zijn verricht en dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie 
verbonden zijn. 

Overige opmerkingen bij het besluit

In het rapport feitelijke bevindingen geeft uw accountant het volgende aan: “Wij 
hebben vastgesteld dat van een medewerker die langdurig ziek is geweest (van 17 
januari tot en met 31 december 2017) de salariskosten van € 35.824 zijn 
doorbelast aan de instellingssubsidie. Op deze kosten is een bedrag van € 15.867 
in mindering gebracht vanwege ontvangen uitkeringen op grond van een door 
Stichting Siriz afgesloten verzekering tegen ziekteverzuim. Per saldo is een bedrag 
van € 19.957 doorbelast. De desbetreffende medewerker is vervangen en de 
afgesproken prestaties zijn geleverd. Omdat sprake is van een instellingssubsidie 
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Ons kenmerk
SP/90389/2018

Pagina 2 van 4

stelt Stichting Siriz zich op het standpunt dat deze kosten ten laste van de 
instellingssubsidie kunnen worden gebracht, mede gelet op het feit dat in de 
Kaderregeling niet expliciet is opgenomen dat langdurige ziektekosten niet 
doorbelast kunnen worden. Daar staat tegenover dat zijdens het Ministerie van 
VWS de heer  in 2017 in een e-mailbericht aan Stichting Siriz heeft laten 
weten dat het doorbelasten van salariskosten bij langdurige zieken mogelijk niet 
toegestaan is. Wij veronderstellen op grond hiervan dat ermee rekening moet 
worden gehouden dat omtrent deze kosten geen zekerheid bestaat dat zij ten 
laste van de instellingssubsidie kunnen worden gebracht.”

Gezien de unieke specifieke situatie, onder andere rekeninghoudend met het door 
uw accountant beschrevene, de wijze van begroten en verantwoorden van de 
salariskosten, het door u aangegeven negatieve exploitatietekort in 2017 inzake 
de instellingssubsidie 2017 ook na het volledig benutten van de egalisatiereserve 
per 1 januari 2017, ben ik éénmalig akkoord met het feit dat door u deze kosten 
ten laste van de instellingssubsidie 2017 worden gebracht. Hierbij dient te worden 
aangetekend dat geen sprake kan zijn van een precedentwerking daar het hier 
gaat om een thans spelende unieke specifieke situatie. 

Hoe wordt de subsidie afgehandeld?

De subsidie is al geheel als voorschot aan u uitbetaald. U ontvangt geen resterend 
subsidiebedrag.

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

Hoogachtend,

de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, 
namens deze,
de directeur Maatschappelijke Ondersteuning,
voor deze,
het afdelingshoofd van de
Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen,

J.N.M. Timmers

Bezwaar

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

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

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

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

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

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

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

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

Indien u het bezwaarschrift per e-mail indient zonder ondertekening, bestaat de 
mogelijkheid dat u op een later moment verzocht wordt om bewijs te leveren dat 
u bevoegd bent tot het indienen van het bezwaar.
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Bijlage bij briefnummer SP/90389/2018 

1.758.864€    
-€               

1.758.864€       

-€                 
-€                 
-€                 
-€                 

-€               

1.546.225€      
-€                 

1.546.225€    

1.546.225€       

212.639-€          

31.474€         

1.546.225€      

Totaal 1.546.225€      

( 1.546.225€    / 1.546.225€       ) X 212.639-€       212.639-€       

31-12-2017 -€               (*)
31-12-2017 154.623€       
31-12-2017 -€               

31-12-2017 -€             (*)

1.546.225€      
-€               
-€               
-€               
-€               

-€                 
1.546.225€   

(*) stand mag niet negatief zijn

Subsidievaststelling:
Verleend subsidie 

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

Stand egalisatie reserve op
Toegestane egalisatie reserve op

=

Verleend instellingsubsidie voor verrichte activiteiten
Begrote eigen bijdrage

Verleende instellingssubsidie voor verrichte activiteiten

Totaal Baten:

Resultaat van het betreffende jaar

Berekening mutatie egalisatiereserve

Stand egalisatiereserve op

31-12-2017

1-1-2017

Berekening stand egalisatiereserve VWS op

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

Totaal subsidiabele lasten:
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

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

Vastgestelde instellingssubsidie '17

Goedgekeurde stand egalisatiereserve op

Overschrijding egalisatiereserve

Af: Niet uitgevoerde activiteiten
Af: Sanctie verzuim meldingsplicht   
Af: Sanctie termijnoverschrijding/incompleet
Af: Overschrijding egalisatiereserve
Totale korting op de verleende subsidie
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> Retouradres Postbus 16006 2500 BA  Den Haag

Het bestuur van de
Stichting Siriz
Postbus 60
2800 AB Gouda

Datum 15-8-2018
Betreft Herziening verlening instellingssubsidie 2018

Geacht bestuur,

Bij brief van 17 april 2018 met kenmerk SP/89882/2018 heb ik aan u een 
instellingssubsidie 2018 verleend van € 1.028.100,00 voor preventielessen en 
landelijke telefonische en online begeleiding. 

Met uw aanvullende aanvraag van 25 juni 2018 hebt u mij verzocht om wijziging 
van de instellingssubsidie 2018. Met deze brief beslis ik op uw verzoek.

U vraagt om de hoogte van het verleende subsidiebedrag te wijzigen in 
€ 5.826.100,00. U vraagt daarbij een extra subsidie aan voor individuele 
specialistische begeleiding en projecten. 

Besluit

Ik ga gedeeltelijk akkoord met uw verzoek. Hiermee wijzig ik de volgende punten 
van mijn beschikking: 

De herziene instellingssubsidie 2018 bedraagt € 1.500.000,00.

VWS verleent u daarbij ten opzichte van voorgaande verlening een aanvullend 
subsidie van € 471.900,00 voor individuele specialistische begeleiding. 

Dit bedrag zal conform artikel 8.4. lid 1 en 2 worden bevoorschot waarbij de 
maanden januari 2018 tot en met juli 2018 bevoorschot zullen worden in augustus 
2018. 

De bevoorschotting van uw instellingssubsidie 2018 vindt plaats op 
bankrekeningnummer NL06RABO0146267508 onder vermelding van het 
subsidienummer 327995.

De activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend, moeten uiterlijk zijn verricht op 
31 december 2018. 
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Dit betekent dat de verantwoording van de subsidie uiterlijk op 3 juni 2019 
moet zijn ingediend.

Zoals u is bericht in de beschikking van 17 april 2018 met kenmerk 
SP/89882/2018 ken ik geen subsidie toe voor de activiteiten voor een geraamd 
bedrag van € 4.320.307,00. Op de redenen ga ik hieronder nader in.

Motivering bij het besluit

Zoals eerder tijdens gesprekken aan u vermeld, gaat deze subsidiebeschikking 
uitsluitend over de maximaal voor u beschikbaar gestelde € 1.500.000,00. Dit 
bedrag is gebaseerd op uw instellingssubsidie die u in het verleden ook heeft 
ontvangen. Het subsidiebedrag is op basis van de zogenaamde 
amendementsgelden en 2018 is daarvoor zoals eerder vermeld het laatste jaar. 
De huidige subsidieaanvraag wordt hiermee afgesloten. Uw voorstellen voor 
andere activiteiten voor het lopende jaar worden niet meer in dit kader van de 
instellingssubsidie meegenomen. Op dit moment loopt het overleg hierover nog en 
zal de staatssecretaris daar afspraken overmaken. Hiervoor geldt een apart traject 
voor het indienen van eventuele aanvragen voor financiering. 

Zoals ook vermeld in mijn subsidiebeschikking met kenmerk SP/89882/2018 en 
de subsidiebeschikking over 2017 met kernmerk SP/81643/2017, was 2017 het 
laatste jaar waarin VWS individuele specialistische begeleiding financiert. 
Aangezien het jaar 2018 al lopende is, is besloten nog één jaar individuele 
specialistische begeleiding te subsidiëren zodat uw organisatie het al ingezette pad 
niet tijdens het begrotingsjaar hoeft af te breken. Ook om deze reden besluit ik 
naast de directe personele kosten van de individuele specialistische begeleiding 
(€ 452.693,00) ook deels de directe materiële kosten van de individuele 
specialistische begeleiding(€ 19.207,00) te subsidiëren. Ik ga ervan uit dat uw 
organisatie zich dit jaar erop voorbereidt dat VWS vanaf 2019 geen individuele 
specialistische begeleiding meer subsidieert. 

De ongewijzigde voorwaarden en verplichtingen in mijn oorspronkelijke 
beschikking van 17 april 2018 met kenmerk SP/89882/2018 blijven onverkort van 
kracht. 

Voor de grondslag van deze beschikking en de toepasselijke regelgeving verwijs ik 
u ook naar mijn beschikking van 17 april 2018 met kenmerk SP/89882/2018.

Van het verleende subsidiebedrag worden de volgende delen in aanmerking 
genomen voor een eventuele bijstelling in verband met de ontwikkeling van het 
prijspeil, onderscheidenlijk van de kosten van de arbeidsvoorwaarden:
loongevoelig €   971.626,00
prijsgevoelig €   126.057,00
loon-, noch prijsgevoelig €   402.317,00
Totaal € 1.500.000,00
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Bij de subsidieverlening is met een hiervoor bedoelde bijstelling nog geen rekening 
gehouden.

Heeft u vragen?

Voor vragen over deze beschikking kunt u contact opnemen met uw 
contactpersoon:  via 06 .

Met vriendelijke groet,

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

Mw. dr. M.A. Kleiboer
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Bezwaar

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

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

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

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

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

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

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

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

Indien u het bezwaarschrift per e-mail indient zonder ondertekening, bestaat de 
mogelijkheid dat u op een later moment verzocht wordt om bewijs te leveren dat 
u bevoegd bent tot het indienen van het bezwaar.
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Van: )  
Verzonden: maandag 10 december 2018 11:45 
Aan: 'Ronald Zoutendijk' @siriz.nl> 
CC: ) < @minvws.nl>;  < @siriz.nl> 
Onderwerp: RE: Conclusies gesprek VWS - Siriz 4 december 2018 
 
Beste Ronald, 

 
Dank voor je mail. 
Ik zal vanmiddag even met Gezonde School bellen over jouw punt dat er maar één keer per jaar 
subsidie wordt afgegeven aan scholen en laat dat je weten. Een overleg donderdag daarover lijkt me 
niet nodig. 
 

Daarbij wil ik wel graag antwoord op de vragen die ik jullie stelde: wanneer gaan jullie wat indienen 

bij het RIVM? Ik heb namelijk begrepen dat ‘goed beschreven’ binnen 2 a 3 maanden gereed kan zijn 
en  geeft aan de data die jij noemt niet als zodanig met jou gecommuniceerd te 
hebben. 
 
‘Goed beschreven’ is het eerste niveau, en dat kan binnen 2 a 3 maanden. Bij ‘goed beschreven’ wordt 
de interventie sowieso opgenomen in het activiteitenoverzicht van de Gezonde School. De bal ligt dus 

bij jullie nu, als je wilt kan je dus binnen 2 tot 3 maanden alles gereed hebben en ik zou dan ook 
willen vragen of jullie daar voort mee willen maken. Het zevenpuntenplan lag er al in september, dus 
die tijd is al verloren gegaan kennelijk.  
‘Goed onderbouwd’ is niveau 2 en duurt inderdaad langer, maar dat zou niet uit moeten maken, 
omdat goed beschreven voldoende is voor de korte termijn. Als goed beschreven lukt, kunnen jullie je 
daarna richten op goed onderbouwd.  
 

Daarnaast vind ik het niet correct de wijze waarop je de € 583.300 die je kreeg van VWS naar jezelf 

toerekent alsof je er recht op hebt. Zoals wij eerder gecommuniceerd hebben, begeef je je op een 
markt. Ik geloof niet dat scholen nu geen geld hebben: zij krijgen gewoon budget voor de kerndoelen. 
De vraag is dus waar de prioriteit ligt. Nogmaals: het traject via Gezonde School is een 
stimuleringstraject. Geen garantie op geld traject.  
 
Daarnaast verwijs naar constructie jonglereneten. Dat is iets wat niet op de lange termijn de voorkeur 

heeft, omdat dit om activiteiten gaat waar helemaal geen keurmerk/ erkenning op zit.  
Voor de korte termijn zou dit wel een oplossing kunnen zijn.  
Mocht de Gezonde School bereid zijn de subsidietoekenning aan scholen meerdere malen per jaar te 
doen, en jullie aan ons kunnen laten zien dat jullie het pakket bij RIVM goed hebben ingediend, en dat 
er alleen nog gewacht moet worden op het ‘ja’ van RIVM op niveau goed beschreven, dan zal ik met 
Gezonde School bepreken of in de tussenliggende maanden inderdaad mild kan worden omgegaan 

met het melden van nog niet erkende activiteiten op het activiteitenoverzicht.  
 
Ik zal dat vanmiddag bespreken en kijken hoe ver we kunnen komen en je daarover terugkoppelen. 

Gezonde School moet hier namelijk wel achter kunnen staan. 
Maar dat let wel, nogmaals, dat jullie op korte termijn laten zien dat jullie iets indienen bij RIVM wat 
goed is voor het niveau ‘ goed beschreven’. Volgens was er nu alleen een powerpoint en een 
folder. In de aanmeldingsprocedure staat wat je nodig hebt om goed in te kunnen dienen, zoals het 

schrijven van een handleiding etc. 
 
Groet 
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Van: Ronald Zoutendijk @siriz.nl>  
Verzonden: zondag 9 december 2018 14:36 
Aan: ) @minvws.nl> 
CC: ) < @minvws.nl>;  < @siriz.nl> 
Onderwerp: RE: Conclusies gesprek VWS - Siriz 4 december 2018 
Urgentie: Hoog 
 
Beste , 

 

Bedankt voor onderstaand bericht. 

 

 Goed dat je erop wijst dat de middelen van Gezonde School via de scholen bij 

interventie-eigenaren terecht komen. 

Het bestaande OCW-budget is voor scholen niet toereikend om onze gastlessen 

vanaf 1 januari 2019 af te nemen, omdat de huidige VWS-subsidie voor preventie 

door Siriz ad. € 583.300 vanaf 1 januari 2019 komt te vervallen. 

Om die reden hebben wij ervoor gepleit om de huidige VWS-subsidie aan Siriz voor 

preventie te continueren als onderdeel van het Stimuleringsprogramma Collectieve 

preventie in het onderwijs van onbedoelde (tiener)zwangerschappen, eventueel via 

de Gezonde School-structuur. 

 

Ik stel voor dat wij een tripartiete overleg houden tussen VWS, Gezonde School en 

Siriz, bij voorkeur aansluitend op het overleg van donderdag a.s. om 09.30 uur. 

De noodzaak hiervan is gelegen in het feit dat Gezonde School mij nogmaals heeft 

bevestigd dat scholen pas vanaf het schooljaar 2019/2020 van het 

Stimuleringsprogramma gebruik kunnen maken. 

Dit geldt overigens alleen als Gezonde School het Stimuleringsprogramma wil 

inbedden in de huidige structuur, waarin scholen verplicht worden om aan scholing 

te doen en gebruik te maken van begeleiding door de GGD’en, als zij 

preventieprogramma’s willen afnemen. 

Zie ook punt 7.2 op pagina 18 van bijgaand conceptprogramma. 

 

Aan de orde zou m.i. kunnen worden gesteld of Gezonde School bereid is voor het 

Stimuleringsprogramma een verkorte route te gebruiken en al vanaf 1 januari 2019 

gedurende het jaar scholen budgetten toe te kennen voor het afnemen van 

preventieprogramma’s. 

Ook voor bestaande interventies die nog niet erkend zijn, maar wel in 2019 worden 

aangemeld voor erkenning. 

Ik heb begrepen dat iets dergelijks wordt gedaan met het Programma Jong Leren 

Eten 2017-2020. 

Dit is een programma van de ministeries LNV en VWS (met op de achtergrond OCW) 

en is gericht op structurele aandacht in het onderwijs voor voedingseducatie. 

Zie ook: https://www.jonglereneten.nl/subsidie-jong-leren-eten. 

Dit programma heeft een eigen structuur, waarin in korte tijd scholen, zonder de 

verplichting aan scholing te doen en gebruik te maken van begeleiding door de 

GGD’en, (ook nog niet-erkende) preventieprogramma’s kunnen afnemen. 

 

Fijn dat je zult nagaan of Gezonde School bereid is vaker per jaar scholen te vragen 

of zij interventies willen afnemen, zodat de subsidie gedurende het hele jaar aan scholen 

kan worden toegekend. 
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 Wat het RIVM betreft, het volgende. 

Ik heb contact gehad met  van het RIVM. 

Ik heb ook verteld dat jij hebt gezegd dat wij bijgaande offerte kunnen 

indienen bij het RIVM. 

Zij wist daarvan en zal de offerte beoordelen. 

Ik ben van plan JSO te vragen haar werkzaamheden eerder af te ronden, en wel 

uiterlijk 30 juni 2019. 

 

 vertelde mij dat tevens dat als wij onze interventies vóór 1 juli 2019 voor 

erkenning indienen, het RIVM niet vóór 1 januari 2020 een besluit kan nemen over 

erkenning. 

Dat heeft ermee te maken dat vanwege het Nationaal Programma Preventie het 

RIVM wordt overstelpt met aanvragen voor erkenning. 

Alleen als het RIVM nog een extra beoordelingscommissie zou oprichten, is 

behandeling van aanvragen binnen 6 maanden haalbaar. 

Het RIVM heeft hierover echter nog geen beslissing genomen. 

Ik zou het op prijs stellen als je hierover in overleg met het RIVM zou willen treden 

om de termijn van beoordeling te verkorten tot ten hoogste 6 maanden. 

 

Ik zie je reactie graag tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ronald Zoutendijk 

Bestuurder 

06  

 

 

 
 

Nieuwe Gouwe W.Z. 1, 2802 AN  Gouda 

Postbus 60, 2800 AB  GOUDA 

085-130 1570 

www.siriz.nl 

 

    

 

Van: ) < @minvws.nl>  
Verzonden: vrijdag 7 december 2018 10:06 

Aan:  < @siriz.nl>; ) @minvws.nl> 
CC: Ronald Zoutendijk @siriz.nl> 

Onderwerp: RE: Conclusies gesprek VWS - Siriz 4 december 2018 

 
Beste , 
 
Dank voor je samenvatting.  
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Ik heb op het punt van de Gezonde School het volgende op te merken: 
 
Wij hebben afgesproken dat ik zal bellen of de Gezonde School meer dan eenmaal per jaar aan scholen 
kan vragen of zij interventies willen afnemen. 
In jouw mail geef je aan ‘en Siriz als gevolg daarvan geen middelen van Gezonde School ontvangt per 1 
januari 2019’. Dit is niet juist. 
Siriz zal nooit van de Gezonde School geld ontvangen. De Gezonde School levert alleen subsidie aan 
scholen die wat willen doen met seksuele gezondheid. Scholen kunnen vervolgens jullie inhuren voor dat 
geld. 
 
Het klopt dat het doorlopen van het erkenningsproces een voorwaarde is. Ik heb begrepen van RIVM dat 
jullie hiervoor aan zet zijn. 
Ik zou willen vragen of jullie mij op de mail kunnen zetten wat jullie precies de komende periode gaan 
aanleveren en doen om te zorgen dat het erkenningsproces doorlopen wordt. 
Ik heb er moeite mee dat aan tafel wordt gezegd dat alles zo traag gaat bij RIVM, terwijl het RIVM 
duidelijk aangeeft dat de bal bij jullie ligt. 
Om alles helder te hebben, vraag ik daarom van jullie een overzicht wat jullie gaan doen om dit 
erkenningsproces goed te doorlopen.  
 
Tot slot is  het heel fijn dat jullie nu al veel aanvragen hebben van scholen. Mijn advies zou zijn: vragen 
scholen om geld voor deze aanvragen. Ze hebben er budget via OCW, omdat seksuele gezondheid al 
onderdeel is van de kerndoelen voor en daarom kunnen ze jullie hier prima voor betalen. Het is immers 
een vraaggestuurde markt. 
Gezonde School zou een extra hulpmiddel voor jullie kunnen zijn om jullie lespakketten te promoten 
inderdaad. Maar dan moeten jullie wel zorgen dat de erkenningsprocedure goed doorlopen wordt. 
 
Ik zal laten weten of Gezonde School bereid is vaker per jaar scholen te vragen of zij interventies willen 
afnemen, zodat de subsidie vaker aan scholen kan worden afgegeven. Daar kom ik nog op terug. 
 

 
 

Van:  < @siriz.nl>  
Verzonden: donderdag 6 december 2018 09:44 

Aan: ) < @minvws.nl>; ) < @minvws.nl> 
CC: Ronald Zoutendijk < @siriz.nl> 

Onderwerp: Conclusies gesprek VWS - Siriz 4 december 2018 

 

Beste  en , 

 

Bedankt voor het goede gesprek van dinsdag 4 december jl. met  en jullie. 

Om misverstanden te voorkomen hieronder kort onze conclusies. 

Graag ontvangen we een bevestiging dat jullie de inhoud hiervan onderschrijven. 

 

1. Online hulplijn en keuzehulp 

 In de open house-constructie wordt een bedrag van € 20.000 per jaar 

beschikbaar gesteld voor keuzehulporganisaties met een online hulplijn om deze 

lijn beschikbaar te hebben en te houden. 

Vanaf de start van de open house-financiering (voorzien op 1 april 2019) kunnen 

online hulpgesprekken worden gedeclareerd à € 45 per 30 minuten.  

Voor de periode tot de start van de open house-financiering is er een 

overbruggingsfinanciering beschikbaar. 
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 De overbruggingsregeling houdt het midden tussen enerzijds de nieuwe geldende 

tarieven voor keuzehulp en online hulp en anderzijds de subsidiebeschikking 

2018 van Siriz. 

Voor de periode tot 1 april 2019 komt dit neer op een bedrag van € 157.000. 

Deze regeling zal in de subsidiebeschikking voor 2019 worden opgenomen en 

waar nodig in een aparte brief nader worden toegelicht. 

 

2. Preventie 

 Uitgangspunt voor VWS is dat scholen en onderwijsinstellingen voor financiering 

van de door hen gewenste preventielessen per 1 januari 2019 een beroep op 

financiering ervan kunnen doen op de Gezonde School. 

De huidige situatie bij Siriz is dat scholen en onderwijsinstellingen het gehele jaar 

door preventieprogramma’s kunnen afnemen; zij betalen slechts een bescheiden 

eigen bijdrage. 

Er zijn al veel ‘boekingen’ gedaan voor 2019. 

 

 De Gezonde School is hierop volgens Siriz niet ingericht. 

Gezonde School vraagt namelijk slechts eenmaal per jaar (in het voorjaar) aan 

scholen en onderwijsinstellingen welke interventies zij willen afnemen in het 

daarop volgende schooljaar. 

Bovendien stelt Gezonde School de eis dat interventies al erkend moeten zijn en 

moeten scholen en onderwijsinstellingen verplichte bijscholing volgen en zich 

laten begeleiden door de GGD. 

 

 VWS overlegt nog met de Gezonde School over de precieze inregeling van het 

stimuleringsbudget. 

Mocht Gezonde School niet vanaf 1 januari 2019 hun aanpak in het kader van het 

stimuleringsbudget willen of kunnen aanpassen en Siriz als gevolg daarvan geen 

middelen van Gezonde School ontvangt per 1 januari 2019, dan zal VWS een 

andere oplossing aandragen. 

Siriz levert op korte termijn een kostenoverzicht per interventieprogramma aan. 

Als Gezonde School niet tijdig kan inspelen op financiering per 1 januari 2019, 

dan volgt op korte termijn een nieuw overleg met Siriz om tijdig tot een oplossing 

te komen. 

 

 Siriz kan bij het RIVM terecht voor subsidie voor financiële ondersteuning om de 

interventies te beschrijven, procesevaluaties uit te voeren en handleidingen op te 

stellen. 

 

3. Kwaliteitscriteria 

 Klanttevredenheid zal worden opgenomen als kwaliteitscriterium bij de open 

house-financiering. 

 Het verbod op kruisfinanciering van keuzehulp zal in algemenere zin worden 

geformuleerd. 

 VWS komt nog terug op de gewenste bewaartermijn voor online 

(keuze)hulpgesprekken. 

 

Met vriendelijke groet, 

mede namens Ronald Zoutendijk, 
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Van: )  
Verzonden: maandag 17 december 2018 14:08 
Aan: 'Ronald Zoutendijk' @siriz.nl> 
CC: ) < @minvws.nl>;  
< @minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Offerte VWS OTZ 
 
Beste Ronald, 
 

Dank voor de offerte. Ik ga er mee aan de slag. 
 
Voor wat betreft het overbruggingskrediet. We hebben al meerdere malen aangegeven dat je je nu op 

een markt bevindt en de impulsgelden uit het Zevenpuntenplan slechts bedoeld zijn die markt te 
stimuleren en niet om ondernemingen te financieren die preventielessen geven.  
 

Gezonde School en VWS hanteren als uitgangspunt  dat de erkenning via RIVM noodzakelijk is om op 
de activiteitenlijst te komen. Dit betekent dat het voor jullie noodzakelijk is zo spoedig mogelijk de 
procedure in te gaan en daarvoor zijn jullie nu ook uitgenodigd door het RIVM. RIVM kan binnen 2 a 3 
maanden goedkeuring geven, mits jullie goed en voldoende onderbouwd indienen.  
 
Met dit uitgangspunt in het achterhoofd kunnen wij tot 1 september niet veel meer betekenen dan dat 
wij nu gedaan hebben, namelijk zorgen dat het RIVM geld krijgt om subsidie te geven aan organisaties 

die voor de erkenningsprocedure moeten aanleveren zodat dit bespoedigd kan worden en daar geen 
belemmeringen liggen.  
 
Afgelopen dinsdag hebben we met RIVM/ Gezonde School gesproken over deze feiten. Jullie gaven 
aan dat jullie september wel zullen halen met de erkenning ‘goed beschreven’. Jullie zouden contact 
hebben met de Gezonde School naar de mogelijkheden dat de scholen die jullie nu al willen inhuren, 

zich in maart kunnen aanmelden bij Gezonde School zodat zij in september, zodra jullie op de lijst 

staan, het geld in bezit hebben om jullie ook daadwerkelijk in te huren. Ik hoor graag hoe dit gesprek 
is verlopen. 
 
Dit betekent dat jullie voor de periode tot september zelf met scholen afspraken moeten maken als zij 
jullie willen inhuren. Zonder de impulsgelden uit het Zevenpuntenplan had dit ook zo gemoeten: het is 
immers een vraaggestuurde markt en scholen krijgen via de kerndoelen ook geld van OCW hiervoor.  

Wij kunnen vanuit VWS niet een subsidiepotje opstellen voor de scholen die jullie het eerste half jaar 
van 2019 willen inhuren. Dit past niet in het beleid zoals wij het willen. 
 
Groet 

  
 

 
Van: Ronald Zoutendijk < @siriz.nl>  
Verzonden: zaterdag 15 december 2018 12:27 
Aan: ) < @minvws.nl> 
Onderwerp: FW: Offerte VWS OTZ 
Urgentie: Hoog 
 
Beste , 

 

Zie onderstaand bericht en de bijlage. 
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Wanneer kun je uitsluitsel geven over ons verzoek tot een overbruggingsfinanciering (al dan 

niet via Gezonde School) voor de door scholen en onderwijsinstellingen geboekte en te 

boeken interventies van Siriz in de periode tot 1 september 2019? 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ronald Zoutendijk 

Bestuurder 

06  
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Van: Ronald Zoutendijk  
Verzonden: zaterdag 15 december 2018 12:09 
Aan:  ( @ggdghor.nl) < @ggdghor.nl> 
CC: ' ' @ggdghor.nl>; ' ' @rutgers.nl>; 

 ( @kwinkgroep.nl) < @kwinkgroep.nl>; Facturen | Siriz 
<facturen@siriz.nl> 
Onderwerp: RE: Offerte VWS OTZ 
Urgentie: Hoog 
 
Beste , 

 

Je zendt mij een bericht om 15.59 uur met het verzoek een offerte in te dienen vóór 15.00 

uur. 

Ik kan veel, maar dit is teveel gevraagd… 

 

Bij dezen onze offerte! 

Zorg jij voor de doorzending naar VWS? 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ronald Zoutendijk 

Bestuurder 

06  
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Van:  < @ggdghor.nl>  
Verzonden: vrijdag 14 december 2018 15:59 
Aan:  < @RUTGERS.NL>; Ronald Zoutendijk 
< @siriz.nl> 
CC:  < @ggdghor.nl> 
Onderwerp: Offerte VWS OTZ 
 
Beste  en Ronald, 
 

 
Bijgaand de (concept) offerte die ik voor GGD GHOR NL heb opgesteld. 
 
 
Ik heb geen onderscheid gemaakt naar de te onderscheiden activiteiten of maanden, die tot uiting kan 
komen in verschillende uren en dus geld.  

 

Ik heb me gehouden aan de indertijd afgesproken bedragen: 
- Ggd ghor         € 15k 
- Rutgers            € 10k 
- Siriz                 € 10k.  

 
 
VWS wil graag uiterlijk 15.00 uur de offertes hebben, per organisatie incl. de Kwinkgroep.  

 
Ligt voor de hand om die te bundelen en in 1 x te sturen.  
 
 
Uiterlijk bovenstaand moment zal ik dat dus ook versturen.  
 

 

Vriendelijke groet, 
 

  

  

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke 

informatie bevatten. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te 

vernietigen en de afzender te informeren. GGD GHOR Nederland is niet aansprakelijk voor 
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onjuiste en onvolledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail bericht, of een te 

late ontvangst daarvan. 
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Van: Ronald Zoutendijk < @siriz.nl>  
Verzonden: vrijdag 21 december 2018 17:04 
Aan: ) < @minvws.nl> 
CC: Berg, A. (Angelique) < @minvws.nl>; ) < @minvws.nl> 
Onderwerp: Preventie 
 
Beste , 

 

Hartelijk dank voor de telefonische bevestiging van zojuist dat VWS zorgt voor een 

overbruggingsfinanciering voor onze preventie-activiteiten in het onderwijs tot 1 september 

2019. 

Ik heb van je begrepen dat het bedrag nog niet vaststaat, maar dat dat in januari 2019 

bekend zal worden gemaakt. 

Zoals je weet hebben wij bepleit voor een overbruggingsfinanciering van 8/12e van onze 

jaarsubsidie van € 583.300. 

 

Om het Stimuleringsprogramma tot een succes te maken, zullen de veldpartijen zoveel 

mogelijk gebruik maken van de huidige kanalen zoals RIVM en Gezonde School. 

Dat kan echter niet zonder aanpassingen in bestaande regelingen en werkwijzen. 
 

Wat het RIVM betreft betekent dit concreet het volgende. 

 

• In de regelingen van het RIVM voor de totstandkoming van erkende interventies zijn 

tot nu toe standaardbedragen gehanteerd voor de ondersteuning van interventie-

eigenaren om te komen tot erkenning. 

Met het stimuleringsbudget van het Zevenstappenplan zal de vergoeding van de 

totstandkoming van interventies voor scholen kostendekkend kunnen worden 

gemaakt. 

• Normaal gesproken geldt een stimuleringsregeling alleen voor het niveau vanaf Goed 
onderbouwd. 

Dit jaar heeft de RIVM hierop een uitzondering gemaakt en dat zal zij ook in 2019 

doen voor de interventies ter preventie van onbedoelde zwangerschappen, zo 

hebben wij van het RIVM vernomen. 

• Het bedrag dat het RIVM beschikbaar stelt om te komen tot erkenning op het niveau 

van Goed beschreven is vastgesteld op € 3.500 inclusief btw per interventie voor 

huidige interventies. 

Het RIVM zal ook nog een bedrag reserveren voor het uitvoeren van een 

procesevaluatie of het schrijven van een handleiding voor een interventie die 

kansrijk is voor doorgroei naar het niveau Goed onderbouwd. 

Wij pleiten ervoor om de bijdragen van het RIVM kostendekkend te maken voor 

eigenaren van huidige interventies die door scholen worden afgenomen.  

 

Wat Gezonde School betreft, betekent dit concreet het volgende. 

 

• Met het stimuleringsbudget van het Zevenstappenplan zal de vergoeding van 

interventies voor scholen kostendekkend kunnen worden gemaakt. 

Dit betekent een aanpassing in 2019 van de bijdrage van Gezonde School aan de 

scholen op basis van de tarieven van interventies, zoals gastlessen. 

Hierover moet nog besluitvorming plaatsvinden! 
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• Gezonde School vraagt in de regel slechts eenmaal per jaar (in maart) welke 

interventies scholen willen afnemen in het daarop volgende schooljaar. 

Daarbij geldt dat scholen dan verplicht gebruik moeten maken van het volledige 

ondersteuningsaanbod van Gezonde School. 

Om meer vraaggericht te werken en het Stimuleringsprogramma tot een succes te 

maken, zullen scholen het gehele jaar door hun aanvragen om interventies moeten 

kunnen doen. 

Bovendien moeten zij niet worden verplicht het gehele ondersteuningsprogramma af 

te nemen, want dat werkt drempelverhogend. 

Ook hierover zijn nog geen besluiten genomen. 

 

Bovenstaande zaken zijn nog niet geregeld, terwijl dit wel kritieke succesfactoren zijn voor 

het Zevenpuntenplan. 

Ik vraag daarom aan VWS om hierop krachtig te gaan sturen, tezamen met de Regiegroep 

van de vijf veldpartijen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ronald Zoutendijk 

Bestuurder 

06  
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085-130 1570 
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Van: < @minvws.nl>  
Verzonden: donderdag 10 januari 2019 17:04 
Aan: Ronald Zoutendijk < @siriz.nl> 
CC:  < @siriz.nl>; ) < @minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Activiteiten 2019 Siriz 
 
Ronald,  
Ik heb het intern nagevraagd maar p*q is wel degelijk gebruikelijk bij instellingssubsidie.  
Dus graag je akkoord op onderstaande berekening.  

  
 
 
 

Van: Ronald Zoutendijk < @siriz.nl> 
Datum: donderdag 10 jan. 2019 4:06 PM 
Aan: ) < @minvws.nl> 
Kopie:  < @siriz.nl> 
Onderwerp: RE: Activiteiten 2019 Siriz 
 
Beste , 
  
Ik kan geen akkoord geven op jouw voorstel. 
De overbruggingsfinanciering (afbouw van instellingssubsidie) is moeilijk te rijmen met een 

P*Q-systematiek. 
Ik kom hier z.s.m. op terug. 
  
Met vriendelijke groet, 

 

Ronald Zoutendijk 

Bestuurder 

06-  

 

 

 

085-130 1570 
Nieuwe Gouwe W.Z. 1, 2802 AN  Gouda 
Postbus 60, 2800 AB  GOUDA 

www.siriz.nl  

 

    
  

Doc. 170

10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e

10.2.e 10.2.e 10.2.e 10.2.e

10.2.e

http://www.siriz.nl/
http://www.siriz.nl/
https://twitter.com/siriznl
https://nl-nl.facebook.com/siriznl
https://www.linkedin.com/company/siriz
https://www.instagram.com/siriznl/


Van: ) < @minvws.nl>  
Verzonden: donderdag 10 januari 2019 15:40 
Aan: Ronald Zoutendijk < @siriz.nl> 
CC:  < @siriz.nl>; ) @minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Activiteiten 2019 Siriz 
  
Hoi Ronald, 
  
Dank! Het klopt inderdaad dat wij de bedragen nu hebben bepaald en daarom is de vraag misschien 
wat vreemd dat ik jullie vraag om een onderbouwing. Toch is dit belangrijk omdat wij straks bij de 
verantwoording wel willen kijken of het daadwerkelijk ook geleverd is, maar wij willen ook dat de 
onderbouwing gebaseerd is op redelijkheid qua tarieven.  
  
Dat vind ik in onderstaande berekening van jullie kant nog moeilijk, omdat ik bij keuzehulp nu 

neerkom op een tarief van € 202 euro per online chatgesprek/ e-mail en € 2194 per 
keuzehulpgesprek. Daarnaast kom ik bij scholen dan op € 32 per leerling. Dat zou realistisch kunnen 
zijn, mits jullie ook tien lessen per klas geven. Klopt dat? 
  
Daarnaast hanteren jullie opeens hele andere hoeveelheden dan eerder is gecommuniceerd. Eerder 
spraken jullie van 4500 chatgesprekken op jaarbasis en 400 keuzehulpgesprekken op jaarbasis. Ik 
heb daar een kwart van genomen in mijn berekening. 
Ik zou de berekening daarom als volgt willen onderbouwen: 
  
Preventielessen: 7715 leerlingen a € 3,20 per leerling x 10 preventielessen= € 250.000 
  
Online keuzehulp: Jullie gaven in eerdere stukken aan 4500 contacten te willen leveren. ¼ van 4500 
= 1125 contacten x € 45 = € 50.625. 
Offline keuzehulp: Jullie gaven in eerdere stukken aan 400 trajecten te willen leveren. ¼ van 400 = 
100. Uitgaande dat ¾ daarvan kort is en ¼ daarvan lang kom ik op: 75 kortdurende trajecten x 4 uur 
x € 90 euro = € 27.000 en 25 langdurige trajecten x 15 uur x € 90 =€ 33.750.  
Offline + online opgeteld is dan € 84.375.  
  
Omdat DGV met jullie heeft afgesproken dat jullie een bedrag van € 157.000 krijgen, stel ik voor dat 
jullie het aantal trajecten en contacten vermeerderen om tot de € 157.000 te komen. 
Dan kom ik tot: 
  
Offline: 150 kortdurende trajecten x 4 uur x €90= € 54.000 + 25 langdurige trajecten x 15 x €90 = € 
33.750. Totaal offline = 87.750 
Online: 1538 contacten x € 45 = € 69.250 
Beide komen dan op € 157.000 
  
Kunnen jullie je akkoord geven hierop, dan voer ik het volgende week zo in subsidieplein in. 
Groet 

 
  
Van: Ronald Zoutendijk < @siriz.nl>  
Verzonden: woensdag 9 januari 2019 22:49 
Aan: ) < @minvws.nl> 
CC:  < @siriz.nl> 
Onderwerp: FW: Activiteiten 2019 Siriz 
Urgentie: Hoog 
  
Beste , 
  
Hierbij onze reactie op onderstaand e-mailbericht d.d. 8 januari 2019. 
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Ons voorstel was dat als Gezonde School pas per 1 september 2019 scholen gaat 

financieren op basis van het nieuwe Stimuleringsprogramma, we een beroep doen op 

voortgezette subsidiëring tot 1 september 2019. 
  
  
Eenzelfde redenering geldt voor de online hulp en keuzehulp. 
We hebben ervoor gepleit dat als de Open House-financiering pas op 1 april 2019 van start 

gaat, wij voor de eerste drie maanden beroep doen op voortzetting van de subsidie tot 1 

april 2019. 
  
Angelique Berg heeft tijdens ons gesprek op 4 december 2018 een bedrag van € 157.00 

toegezegd als overbruggingsfinanciering tot en met 31 maart 2019 voor online hulp en voor 

keuzehulp. 
 heeft in een telefonisch gesprek op 7 januari 2019 een bedrag van € 

250.000 toegezegd als overbruggingsfinanciering tot en met 31 augustus 2019 voor 

preventie. 
  
Deze bedragen zijn niet door ons berekend, maar door jullie.  
Je vraagt van mij een onderbouwing van de bedragen die jullie hebben genoemd als 

overbruggingssubsidie. 
Ik kan daar slechts naar gissen. 
  
In de subsidiebeschikking voor 2018 zijn de volgende bedragen exclusief OVA toegekend: 
  

• Preventie:     € 583.300                                  18.000 leerlingen 
• Online hulp:   € 444.800                                  2.200 contacten 

€ 1.028.100 
• Keuzehulp                        €    471.900             215 trajecten 

€ 1.500.000 
  
Hiervan uitgaande zouden wij dan voor online hulp en keuzehulp uitkomen op 3/12 * € 

916.700 = € 229.175. Inclusief OVA is dat circa € 232.250. 
Van Angelique Berg begreep ik dat zij een berekening heeft gehanteerd op basis van de 

nieuwe tarieven, waarbij zij kwam op een bedrag van € 81.750. 
Zij stelde voor om het gemiddelde tussen € 232.250 en € 81.750 aan te houden, te weten: 

€ 157.000. 
  
Hoe  op het bedrag van € 250.000 is gekomen, weet ik niet. 
Wij hebben gevraagd om een subsidie van 8/12 van € 583.300 = € 388.867 exclusief OVA. 
  
Mijn voorstel is dat we de volgende onderbouwing hanteren. 
  

• Preventie:     8/12e van € 583.300 = € 388.867 
€ 250.000/€ 388.687 * 18.000 leerlingen = 11.575 leerlingen per jaar 
  

• Online hulp:   3/12e van € 444.800 = € 111.200 
• Keuzehulp:    3/12e van € 471.900 = € 117.975 

    € 229.175 
          

€ 157.000/€ 229.175 * 2.200 contacten = 1.500 contacten per jaar 
€ 157.000/€ 229.175 * 215 trajecten = 145 trajecten per jaar 
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Zodoende kom ik op het voldoende uit. 
  

• Preventie                P: € 250.000           Q: 11.575 leerlingen per jaar = 7.715 

leerlingen tot 1 september 2019, inclusief een opslag voor frictiekosten 
  
• Online hulp    )                                    Q: 1.500 contacten per jaar = 375 contacten 

tot 1 april 2019, inclusief een opslag voor frictiekosten 
)        P: € 157.000 

• Keuzehulp     )                                    Q: 145 trajecten per jaar = 36 trajecten tot 1 

april 2019, inclusief een opslag voor frictiekosten 
  
De frictiekosten hebben betrekking op de afbouw van de subsidie en de daaruit 

voortvloeiende ingrijpende reorganisatie die Siriz zal moeten doorvoeren. 
  
Bovenstaande tekst zou door VWS kunnen worden gebruikt als reactie op het door ons 

ingediende Activiteitenplan 2019. 
Een nieuw document van Siriz is m.i. niet aan de orde. 
  
Met vriendelijke groet, 

 

Ronald Zoutendijk 

Bestuurder 

06  

 

 

 
 

Nieuwe Gouwe W.Z. 1, 2802 AN  Gouda 
Postbus 60, 2800 AB  GOUDA 
085-130 1570 
www.siriz.nl 
 

    
  
Van: ) < @minvws.nl>  
Verzonden: dinsdag 8 januari 2019 10:19 
Aan: Ronald Zoutendijk < @siriz.nl> 
CC:  < @siriz.nl>;  < @siriz.nl>;  

) < @minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Preventie 
  
Hoi Ronald, 
Dank, maar dat is niet de bedoeling. Wij moeten een activiteitenoverzicht hebben met twee bedragen 
(€ 157.000 voor keuzehulp en € 250.000 voor preventielessen) en een onderbouwing van deze 

bedragen. Dit is het oude overzicht en dat hebben we al. Bovendien konden we met het oude 
overzicht niet zo veel omdat de bedragen niet onderbouwd zijn (p x q). Wij willen nu een nieuw 
activititeitenoverzicht van jullie ontvangen met een onderbouwing en puur op de bedragen die ik 
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hierboven noem. Donderdag willen wij alles afhandelen, dus graag woensdag eind van de dag als het 
kan het nieuwe document. 
Groet 

  
  
Van: Ronald Zoutendijk @siriz.nl>  
Verzonden: dinsdag 8 januari 2019 09:55 
Aan: ) @minvws.nl> 
CC:  @siriz.nl>;  < @siriz.nl> 
Onderwerp: Preventie 
  
Beste , 
  
Op verzoek van  bericht ik je het volgende. 
  
In bijgaand Activiteitenplan 2019 vragen wij € 600.800 subsidie voor het bereiken van 

18.000 leerlingen/studenten met onze preventieactiviteiten. 
Ik stel daarom voor om als inspanningsverplichting van Siriz voor de overbruggingssubsidie 

voor de periode tot 1 september 2019 ad. € 250.000 vast te leggen dat wij hiermee ten 

minste 7.500 leerlingen/studenten bereiken. 
  
Met vriendelijke groet, 

 

Ronald Zoutendijk 

Bestuurder 

06-  

 

 

 

085-130 1570 
Nieuwe Gouwe W.Z. 1, 2802 AN  Gouda 
Postbus 60, 2800 AB  GOUDA 

www.siriz.nl  
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Van: Ronald Zoutendijk @siriz.nl>  
Verzonden: maandag 14 januari 2019 09:54 
Aan:  < @minvws.nl> 
CC:  < @siriz.nl> 
Onderwerp: RE: Overbruggingssubsidie 2019 Siriz 
 
Beste , 

 

We hebben overeenstemming bereikt met Angelique en over de 

overbruggingssubsidies. 

Deze zijn toegezegd omdat er sprake is van langer lopende subsidies, die per 1 januari 

2019 zijn beëindigd. 

Bovendien gaan de nieuwe financieringsregelingen later in dan 1 januari 2019. 

 

Ons is gevraagd tekst aan te leveren voor de onderbouwing ervan. 

Dat hebben we naar eer en geweten gedaan. 

 

Jouw vraag naar het aantal lessen per klas kan ik niet beantwoorden, aangezien dat zo niet 

wordt geregistreerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ronald Zoutendijk 

Bestuurder 

06-  

 

 

 

085-130 1570 

Nieuwe Gouwe W.Z. 1, 2802 AN  Gouda 

Postbus 60, 2800 AB  GOUDA 

www.siriz.nl  

 

    
 

Van: ) < @minvws.nl>  
Verzonden: maandag 14 januari 2019 09:40 
Aan: Ronald Zoutendijk < @siriz.nl> 
CC:  @siriz.nl> 
Onderwerp: RE: Overbruggingssubsidie 2019 Siriz 
 
Hoi Ronald, 
Hoeveel preventielessen geven jullie per klas? Is dat er één of zijn dat er tien per klas? 
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Kunnen jullie daar deze ochtend antwoord op geven, want ik wil een en ander voorleggen intern 
voordat wij terug komen met een antwoord. 
Groet,  

  

 
Van: Ronald Zoutendijk @siriz.nl>  
Verzonden: zondag 13 januari 2019 21:13 
Aan: ) < @minvws.nl> 
CC:  < @siriz.nl> 
Onderwerp: Overbruggingssubsidie 2019 Siriz 
Urgentie: Hoog 
 
Beste  

 

Hierbij mijn reactie op het onderstaande e-mailbericht d.d. 10 januari 2019. 

 

Subsidiegrondslag 
 

In onderstaand e-mailbericht stel je onze tarieven ter discussie. 

De instellingssubsidie die wij de afgelopen jaren ontvingen, was echter niet gebaseerd op 

vastgestelde tarieven. 

De subsidietoekenning en -verantwoording had betrekking op de begrote en gerealiseerde 

personele en materiële kosten. 

Bovendien was er sprake van een kwantitatieve inspanningsverplichting van de zijde van 

Siriz. 

− Zo is in ons Activiteitenplan 2016 opgenomen dat wij ten minste 17.500 jongeren 

willen bereiken met preventie-activiteiten. 

Wat betreft de online hulp werd een aantal van ten minste 2.000 contacten 

genoemd. 

Voor keuzehulp werd een getal van 140 trajecten genoemd. 

− In het Activiteitenplan 2017 is het aantal jongeren dat we willen bereiken met 

preventie-activiteiten door ons verhoogd naar 18.000. 

Wat betreft de online hulp werd een aantal van ten minste 2.000 contacten 

genoemd. 

Voor keuzehulp werd een getal van 180 trajecten genoemd. 

− In het Activiteitenplan 2018 is het aantal jongeren dat we willen bereiken met 

preventie-activiteiten door ons verhoogd naar 18.500. 

Wat betreft de online hulp werd abusievelijk een aantal van ten minste 2.900 

chatgesprekken genoemd. Dit is later gecorrigeerd in 2.200 chatgesprekken. 

Overige contacten (e-mail, WhatsApp, voIP) werden geschat op 1.400. 

Voor keuzehulp werd een getal van 400 trajecten genoemd; echter de daarvoor 

aangevraagde subsidie van € 881.700 werd slechts € 471.900 verleend. 

Hiervoor kunnen 210 trajecten worden geleverd. 

 

Overbruggingssubsidie 
 

In de subsidiebeschikking van 17 april 2018 is vastgelegd dat wij de subsidie (deels) kunnen 

gebruiken om de organisatie voor te bereiden op de komende jaren. 

Siriz heeft hoop geput uit de extra middelen van € 53 miljoen voor deze kabinetsperiode 

voor preventie, ondersteuning en zorg bij onbedoelde (tiener)zwangerschappen. 

Wij verkeerden daarom in de veronderstelling dat vanaf 2019 er méér in plaats van minder 

middelen voor Siriz beschikbaar zouden komen. 
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Om die reden is in 2018 de formatie niet afgebouwd. 

 

Omdat de nieuwe financieringsregeling voor Siriz in financieel opzicht ongunstig uitpakt, 

zullen we alsnog een forse reorganisatie moeten doorvoeren. 

We zullen als gevolg daarvan kosten moeten maken, zoals transitievergoedingen, waar 

tegenover geen prestaties staan. 

Om ons de kans te geven af te bouwen en de tijd tot een andere financiering te 

overbruggen, hebben wij een beroep gedaan op een overbruggingssubsidie. 

Een deel van die subsidie willen wij alsnog aanwenden voor de reorganisatie van Siriz. 

Een ander deel willen wij in de overbruggingsperiode benutten voor de uitvoering van onze 

activiteiten. 

 

Berekeningsvoorstel 
 

Onderstaande onderbouwing van de toegezegde overbruggingssubsidie is gebaseerd op de 

volgende uitgangspunten: 

− Een deel van de overbruggingssubsidie is bedoeld voor de aanpassing van onze 

organisatie op een veranderde financieringssystematiek. 

Een ander deel van de overbruggingssubsidie wordt aangewend voor de uitvoering 

van activiteiten. 

− Bij de berekening is uitgegaan van de personele en materiële kosten per product die 

tot 1 januari 2019 door VWS zijn aanvaard ter vaststelling van de subsidie. 

Er is dus geen relatie gelegd met toekomstige tarieven per product. 

− Net als de voorgaande jaren is er sprake van een inspanningsverplichting om te 

leveren. 

Mocht de begrote productie onverhoopt niet geheel kunnen worden geleverd, dan 

zullen wij dat uiteraard tijdig melden. 

 

Onderbouwing van de overbruggingssubsidie 
 

• Preventie 

Aantal tot 1 september 2019 te bereiken jongeren volgens het Activiteitenplan 2018 

is: 8/12 * 18.500 = 12.330 jongeren. 

Volgens de subsidieregeling van de afgelopen jaren zou hiervoor 8/12 * € 583.300 = 

€ 388.867 worden toegekend. 

 

Echter, op basis van een afbouw van personeel wordt uitgegaan van 7.715 jongeren 

tot 1 september 2019. 

Volgens de subsidieregeling van de afgelopen jaren zou hiervoor 7.715/12.330 * € 

388.867 = € 243.318 worden toegekend, exclusief OVA. 

Zo komen we op een overbruggingssubsidie van (afgerond) € 250.000. 

 

• Online hulp + keuzehulp 

De overbruggingssubsidie bedraagt € 157.000. Dit bedrag is iets lager dan de 

optelsom van de hieronder vet gedrukte genoemde bedragen (€ 123.555 + € 42.480 

= € 166.035, exclusief OVA). 

 

o Online hulp (chat, e-mail, WhatsApp, VoIP) 
− Aantal tot 1 april 2019 te realiseren online contacten: 3/12 * 3.600 online 

contacten = 900 online contacten 
− Volgens de subsidieregeling van de afgelopen jaren zou hiervoor worden 

toegekend: 900 * (€ 444.800 / 3.600) = € 123.555 
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o Keuzehulp 
− Aantal tot 1 april 2019 te realiseren trajecten: 3/12 * 210 = 36 trajecten, 

waarvan 27 kortdurende trajecten en 9 langdurige trajecten 
− Volgens de subsidieregeling van de afgelopen jaren zou hiervoor worden 

toegekend : 36 * (€ 471.990 / 400) = € 42.480 
 

Met vriendelijke groet, 

 

Ronald Zoutendijk 

Bestuurder 

06  

 

 

 
 

Nieuwe Gouwe W.Z. 1, 2802 AN  Gouda 

Postbus 60, 2800 AB  GOUDA 

085-130 1570 

www.siriz.nl 
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Van: Ronald Zoutendijk @siriz.nl>  
Verzonden: vrijdag 1 maart 2019 21:56 
Aan: Scheidel, O.F. (Ciska) < @minvws.nl> 
CC: ) < @minvws.nl> 
Onderwerp: RE: onderbouwing 
 
Beste Ciska, 

 

Hierbij zend ik je de gevraagde onderbouwing voor de door VWS toegezegde 

overbruggingsfinanciering, gebaseerd op de nieuwe tarieven en de te verwachten 

frictiekosten.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ronald Zoutendijk 

Bestuurder 

06  

 

 

 
 

Nieuwe Gouwe W.Z. 1, 2802 AN  Gouda 

Postbus 60, 2800 AB  GOUDA 

085-130 1570 

www.siriz.nl 

 

    
 

Van: Scheidel, O.F. (Ciska) < @minvws.nl>  
Verzonden: donderdag 21 februari 2019 23:30 
Aan: Ronald Zoutendijk < @siriz.nl> 
CC: ) < @minvws.nl> 
Onderwerp: onderbouwing 
 
Beste Ronald, 
 
Vorige week heb je gesproken met Angelique Berg over de overbrugging. Daarbij hebben jullie 
besproken om de tarieven te hanteren voor open house en de preventielessen als ware we al op 1 
januari begonnen met de uitvoering van de activiteiten ed uit het zevenpuntenplan. Dus de tarieven 
zoals wij hebben aangegeven nl 90 euro per uur voor keuzehulp, 45 euro voor chat (half uur) en 
preventieles 300 euro per uur per klas met een les per klas. 
Afgesproken is dat jij op papier met een onderbouwing van de overbrugging zou komen gebaseerd op 
bovenstaande tarieven en frictiekosten. 
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Ik begreep dat jullie geen datum hebben afgesproken voor het inleveren van de onderbouwing. Omdat 
wij deze nog niet hebben mogen ontvangen, leek het me verstandig hiervoor wel een uiterste datum 
voor te noemen, nl volgende week vrijdag 1 maart. 
 
Met vr gr 
 
Ciska Scheidel 
 
 

 
Ciska Scheidel | Directeur Publieke gezondheid | 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport |  
Parnassusplein 5| Postbus 20350 2500 EJ Den Haag | 
 06  | (secretariaat:  070 340 6883) |  
 @minvws.nl |  
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Memo

 

Aan  : Ciska Scheidel, directeur Publieke Gezondheid VWS 

Van  : Ronald Zoutendijk, bestuurder Siriz 

Datum : 1 maart 2019 

Betreft : Onderbouwing overbruggingsfinanciering 2019 

 

 

Beste Ciska, 

 

Siriz heeft voor het jaar 2019 instellingssubsidie aangevraagd voor o.a. preventie, online 

hulp en keuzehulp. VWS heeft te kennen gegeven de aanvraag voor instellingssubsidie 

niet te honoreren. 

 

In plaats daarvan heeft VWS toegezegd een overbruggingsfinanciering voor preventie 

beschikbaar te stellen van € 250.000 om de periode van 1 januari 2019 tot  

1 september 2019 (de datum waarop het nieuwe schooljaar begint en de scholen een 

stimuleringsbudget kunnen ontvangen) financieel te overbruggen. 

 

Bovendien heeft VWS toegezegd voor online hulp en keuzehulp een 

overbruggingsfinanciering van € 157.000 beschikbaar te stellen om de periode van  

1 januari 2019 tot de start van de open house-financiering financieel te overbruggen, 

waarbij uitgegaan is van een startdatum van 1 april 2019. Inmiddels is bekend geworden 

dat de startdatum naar verwachting 1 juni 2019 zal zijn. Wij gaan er daarom vanuit dat 

de overbruggingsfinanciering zal worden bijgesteld naar (5/3e van € 157.000 =)  

€ 261.667. 

 

Ons is gevraagd een onderbouwing te leveren van bovengenoemde 

overbruggingsfinanciering, gebaseerd op de hierna genoemde tarieven en op de te 

verwachten frictiekosten. 

Daarbij is door VWS gevraagd de tarieven te hanteren voor de preventielessen en voor 

de online hulp en keuzehulp als ware op 1 januari 2019 begonnen zou zijn met de 

uitvoering van de activiteiten uit het Zevenpuntenplan. Voor preventielessen kan daarbij 

worden uitgegaan van een tarief van € 300 per uur per klas. Voor online hulp geldt een 

tarief van € 45 per half uur en voor keuzehulp € 90 per uur. 

 

In dit memo onderbouwt Siriz de overbruggingsfinanciering vanwege het niet-honoreren 

van de aanvraag om instellingssubsidie. 
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1. Preventie 

 

Siriz acht de realisatie van 2018 representatief voor de begroting van 2019. Het gaat 

hierbij op jaarbasis om 853 lessen. Tot 1 september 2019 wordt zodoende uitgegaan van 

568 lessen. 

 

De onderbouwing voor de overbruggingsfinanciering is als volgt: 

Geschat aantal lessen (568) * tarief van € 300     € 170.400 

Vanwege het opheffen van de afdeling Preventie als gevolg van het  

niet-honoreren van onze aanvraag om instellingssubsidie, moet afscheid  

worden genomen van drie werknemers in vaste dienst. Dit brengt de  

volgende frictiekosten met zich mee: 

- Transitievergoedingen (berekend o.b.v. dienstverbanden)  €   53.000 

- Extra ontslagvergoedingen (idem als hiervoor)    €     5.300 

- Werk-naar-werktrajecten       €     6.300 

- Opleiding/training        €     5.000 

- Juridische bijstand        €     5.000 

- Algemeen advies        €     5.000 

Overbruggingsfinanciering preventie      € 250.000 

           ======= 

 

2. Online hulp 

 

Siriz acht de realisatie van 2018 representatief voor de begroting van 2019. Het gaat 

hierbij om het volgend aantal contactmomenten: 

  2018  2019 (tot 1 juni) 

Chat  2.116    881 

E-mail     153      63 

WhatsApp    369    153 

 

De gemiddelde tijd per contactmomenten betreft voor de chat 0,4 uur (op basis van 

852,43 bestede uren / het aantal contactmomenten van 2.116) en voor de e-mail en 

WhatsApp 0,5 uur. Daarmee komt de begrote tijdsbesteding in uren op: 

 

Chat  352,4 

E-mail    31,5 

WhatsApp   76,5 

Totaal  460,4 

 

De onderbouwing voor de overbruggingsfinanciering is als volgt. 
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Geschatte tijd in uren (460,4) x tarief van € 90 (conform € 45 per halfuur) €    41.436 

Vanwege aanpassingen in de organisatie als gevolg van minder subsidie  

en hogere kwaliteitseisen voorzien we de volgende frictiekosten: 

- Optimaliseren elektronisch cliëntendossier    €    25.000 

- Afbouw overhead (huisvesting etc.) vanwege organisatiekrimp  €    12.500 

- Training medewerkers       €    12.500 

- Innovatiebudget om online hulp toekomstbestendig te maken 

en te houden         €    31.816 

- Overige (o.a. vanwege verschuiving taken overhead naar 

medewerkers hulplijn)       €      5.000 

           € 128.252 

 

3. Keuzehulp 

 

Siriz acht de realisatie van 2018 representatief voor de begroting van 2019. Het gaat 

hierbij op jaarbasis om 145 keuzehulptrajecten met een gemiddelde duur van 4 uur. 

 

Tot 1 juni 2019 wordt zodoende uitgegaan van 60 trajecten van gemiddeld 4 uur. Dit 

betreft 240 uur. 

 

De onderbouwing voor de overbruggingsfinanciering is als volgt: 

Geschatte tijd in uren (240) * tarief van € 90     €    21.600 

Vanwege aanpassingen in de organisatie als gevolg van minder subsidie  

voorzien we de volgende frictiekosten: 

- Optimaliseren elektronisch cliëntendossier    €    25.000 

- Afbouw personeelsbestand in 2019      €    15.000 

- Afbouw overhead (huisvesting etc.) vanwege organisatiekrimp  €    12.500 

- Training medewerkers       €    15.000 

- Innovatiebudget om keuzehulp met minder mensen op het 

juiste niveau te houden       €    20.000 

- Inzet gedragswetenschapper om kwaliteit te verbeteren   €    16.815 

- Overige (o.a. vanwege verschuiving taken overhead naar 

medewerkers hulplijn)       €      7.500 

           € 133.415 

 

Overbruggingsfinanciering online hulp en keuzehulp   € 261.667 

           ======= 
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Van: Ronald Zoutendijk @siriz.nl>  
Verzonden: maandag 4 maart 2019 23:03 
Aan: < @minvws.nl> 
CC:  < @siriz.nl> 
Onderwerp: Online en telefonische hulplijn 
 
Beste , 

 

Zoals afgesproken zend ik je hierbij ons memo over online en telefonische hulp. 

Ik hoop dat je ons voorstel wil verdedigen bij de staatssecretaris. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ronald Zoutendijk 

Bestuurder 

06-  

 

 

 

085-130 1570 

Nieuwe Gouwe W.Z. 1, 2802 AN  Gouda 

Postbus 60, 2800 AB  GOUDA 

www.siriz.nl  
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Memo

 

Aan  :  VWS 

Van  : Ronald Zoutendijk, bestuurder Siriz 

Datum : 4 maart 2019 

Betreft : Online en telefonische hulp 

 

 

Beste  

 

Onderscheid online en telefonische hulp en keuzehulp 

 

Van belang is het onderscheid gemaakt tussen: 

• online en telefonische hulplijn; en 

• keuzehulp (die zowel face-to-face als online kan worden uitgevoerd). 
Ook in de aanbestedingsstukken wordt dit onderscheid gemaakt, inclusief aparte 

tarieven. 

 

Combinatie van beroepskrachten en vrijwilligers 

 

Online en telefonische hulp wordt verleend via chat, WhatsApp, e-mail en telefoon. 

Siriz bemenst deze hulplijn door goed opgeleide vrijwilligers en beroepskrachten. 

In de regel zijn zij hbo-opgeleid, maar hebben geen SKJ-registratie omdat zij niet werken 

als beroepskracht in het sociaal werk. Uiteraard volgen zij wel trainingen, intervisie, etc.  

 

Als de gesprekken van de online en telefonische hulplijn tenderen richting keuzehulp, dan 

wordt te allen tijde een beroepskracht ingeschakeld. 

 

Wij pleiten ervoor om de eis van SKJ-registratie niet van toepassing te laten zijn op 

online en telefonische hulp, aangezien dit geen keuzehulp betreft en omdat een volledig 

door beroepskrachten te bemensen hulplijn financieel niet is te exploiteren. 

Ook andere landelijke telefonische hulpdiensten, zoals de Luisterlijn, werken met goed 

opgeleide vrijwilligers. 

 

Productiecijfers 2018 

 

In 2018 is circa 833 uur gechat. Hiervan is ca. 319 uur door professionals verzorgd en 

ca. 514 uur door vrijwilligers. Dit betekent dat 61,7% van de chatgesprekken wordt 

verzorgd door vrijwilligers. 
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In 2018 zijn ca. 1.350 contactmomenten van gemiddeld een half uur tot stand gekomen 

per telefoon, e-mail en WhatsApp. Hierop kan dezelfde verhouding worden toegepast qua 

inzet medewerkers en vrijwilligers. Dit betekent dat 833 contactmomenten zijn verzorgd 

door vrijwilligers. 

 

Inzet beroepskrachten en vrijwilligers 

 

BEREIK-
BAARHEID 

SIRIZ 

TIJDEN AANTAL UUR 

WhatsApp Telefoon Chat E-mail WhatsApp Telefoon Chat 

Werkdagen 09.00-17.00 

09.00-

13.00 

13.00-

17.00 altijd 8 4 4 

  

17.00-
21.00 

19.00-
21.00   4 2 

Weekend gesloten 
09.00-
13.00 

13.00-
17.00 altijd 0 4 4 

  

17.00-
21.00    4  

Feestdagen gesloten 
09.00-
13.00 gesloten altijd 0 4 0 

  

17.00-
21.00    4  

 

INZET BEROEPSKRACHTEN 
& VRIJWILLIGERS 

PER DAG PER WEEK 

Telefoon* Chat Telefoon* Chat 

Werkdagen Beroepskrachten 4 2 20 10 

 Vrijwilligers 4 4 20 20 

Weekend Beroepskrachten 0 0 0 0 

 Vrijwilligers 8 4 16 8 

    56 38 

Percentage beroepskrachten   35,71% 26,32% 

Percentage vrijwilligers   64,29% 73,68% 

    100,00% 100,00% 

* In combinatie met WhatsApp en e-mail. 

 

Beschikbaarheid 

Vrijwilligers  52 weken x 64 uur  = 3.328 uur beschikbaar 

Professionals  52 weken x 30 uur  = 1.560 uur beschikbaar 

 

Productiviteit 

Vrijwilligers  931 uur / 3.328 uur = 27,97% 

Professionals  578 uur / 1.560 uur = 37,05% 

Totaal   1.509 uur / 4.888 uur = 30,87% 
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Financiële gegevens 

 

De online en telefonische hulplijn is alleen te exploiteren bij een combinatie van 

beroepskrachten en vrijwilligers. Voor een berekening zie hierna. 

Als de eis van SKJ-registratie voor deze dienst zou blijven gehandhaafd, dan kan geen 

enkele organisatie dit realiseren en ontstaat er een belangrijke lacune in de hulp bij 

onbedoelde zwangerschap. 

 

Resultaat huidige situatie (o.b.v. 2018) 

Lasten in euro’s 
Beroepskrachten 150.000 

Vrijwilligers    10.000 

Overige kosten   15.000 

Totale lasten  175.000 / 4.888 beschikbare uren = € 35,80 per uur 

 

Baten in euro’s 

Subsidie  135.810  1.509 declarabele uren * € 90 

Chatapplicatie   20.000  vast bedrag 

Totale baten  155.810 

Resultaat  -19.190 

 

Resultaat situatie bij de inzet van uitsluitend beroepskrachten (o.b.v. 2018 echter zonder 

vrijwilligers) 

Lasten in euro’s 

Beroepskrachten  470.000 (gebaseerd op € 150.000,- / 1.560 beschikbare  

uren [met vrijwilligers] * 4.888 beschikbare 

uren [alleen beroepskrachten]) 

Vrijwilligers            0 

Overige kosten   15.000 

Totale lasten  485.000 / 4.888 uur = € 99,22 per uur 

 

Baten 

Subsidie  135.810  1.509 declarabele uren * € 90 

Chatapplicatie   20.000  vast bedrag 

Totale baten  155.810 

Resultaat  -329.190 
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Van: Ronald Zoutendijk < @siriz.nl>  
Verzonden: maandag 11 maart 2019 21:46 
Aan: ) < @minvws.nl> 
Onderwerp: RE: aanbiedingsbrief CPO(T)Z via onderwijs 
 
Beste , 

 

Bedankt voor je bericht. 

Hieronder geef ik in rood mijn reactie op de tekst over preventie. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ronald Zoutendijk 

Bestuurder 

06  

 

 

 
 

Nieuwe Gouwe W.Z. 1, 2802 AN  Gouda 

Postbus 60, 2800 AB  GOUDA 

085-130 1570 

www.siriz.nl 

 

    
 

Van: ) @minvws.nl>  
Verzonden: maandag 11 maart 2019 09:27 
Aan: Ronald Zoutendijk < @siriz.nl> 
CC: ) @minvws.nl> 
Onderwerp: RE: aanbiedingsbrief CPO(T)Z via onderwijs 
 
Ronald, 
 
Hierbij een reactie op jouw onderstaande punten. Ik stel voor dat als jij nog opmerkingen hebt bij 

deze antwoorden, dat je dit voor morgen 12u aan mij mailt. Deze opmerkingen bespreek ik dan om 
half 1 met  en daarna stuur ik de agenda voor het overleg met partijen van vrijdag. Het is 
bedoeling dat we dan aanstaande vrijdag in het overleg met partijen deze punten en hoe we daar mee 
omgaan vastleggen met elkaar, zodat het daarmee ook duidelijk is voor iedereen.  
 
Op jouw andere vraag namelijk het vervallen van het Register Jeugd kom ik nog terug. Ik zoek daar 

nog 1 dingetje van uit. 
 
Ten slotte voor wat betreft de online en telefonische hulpverlening die jij graag door vrijwilligers wilt 
laten uitvoeren zonder training en opleiding: dat is niet de lijn die VWS wil aanhouden. Deze 
vrijwilligers moeten worden opgeleid en getraind. In de vragen van de open house vraag je of zij ook 
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onder verlengde arm mogen van een persoon die aan de eisen van opleiding van de open house 
voldoet: daar praat ik morgen ook even met  over door.  
Dus: vrijwilligers moeten sowieso de centrale opleiding (die nog moet worden aanbesteed) volgen. Het 
vervallen van Register Jeugd en onder verlengde arm werken van vrijwilligers laat ik je nog weten. 

 
Graag hoor ik dan morgen voor 12u jouw reactie op het onderwijsdeel van hieronder. 
 
Groet 

  
 

i. Siriz: Scholen moeten in maart 2019 interventies kunnen boeken voor komend schooljaar 

2019/2020 aan de hand van een overzicht van beschikbare interventies en niet slechts 
door Gezonde School worden gevraagd om een beleidsthema voor het komende schooljaar 
te kiezen, zoals seksuele gezondheid. 
 
Antwoord VWS 
Scholen kunnen in maart dit ook boeken als ze het willen, daar ligt geen belemmering. 

Gezonde School heeft namelijk een overzicht van interventies die zijn goedgekeurd door 
CGL. Hierdoor zouden we de gezonde school kunnen vragen nog extra aandacht op te 
vestigen. Het is zelfs zo dat het scholen nog eenvoudiger wordt gemaakt, namelijk zij 
hoeven alleen maar in maart aan te geven dat zij iets met seksuele gezondheid gaan doen 
(ondersteuningsaanbod aanvragen) en pas in veel later stadium moeten zij aangeven 
welke interventies zij willen gebruiken. Dat hoeft pas in september, maar kan ook later in 
dat schooljaar nog. In feite wordt in maart het ondersteuningsaanbod op thema 

aangevraagd, in september krijgt de school het geld daarvoor en in januari moeten zij zich 
verantwoorden. Scholen kunnen tijdens het schooljaar kiezen welke interventies ze willen. 
Als er na september/ gedurende het schooljaar nog nieuwe interventies erkend worden, 
dan kunnen zij daar ook uit kiezen, want ze hoeven pas bij de verantwoording (januari het 
jaar daarop) aan te tonen dat zij erkende interventies hebben gebruikt. Dan krijgen de 
scholen ook het geld. 

 

Als scholen en onderwijsinstellingen pas in een veel later stadium te kennen 

geven welke interventies (zoals gastlessen en docententrainingen) zij willen 

inkopen, dan betekent dat voor aanbieders van interventies dat zij niet tijdig 

weten hoeveel menskracht beschikbaar moet zijn om daadwerkelijk 

gastlessen te geven of om leerkrachten en docenten te trainen. 

 

Voor aanbieders is het voor hun planning noodzakelijk om in het voorjaar een 

reële schatting te kunnen maken van de omvang van de in het komende 

schooljaar te leveren interventies en in welke periode die interventies moeten 

worden geleverd. 

 

Daarom pleiten Rutgers, Siriz en School & Veiligheid ervoor om in maart/april 

2019 een online menukaart met interventies te publiceren op basis waarvan 

scholen interventies kunnen boeken. 

Scholen en onderwijsinstellingen zullen dat alleen doen als ze weten dat die 

interventies geheel of nagenoeg geheel zullen worden bekostigd uit het door 

VWS beschikbaar te stellen stimuleringsbudget. 

Dat budget zou een bedrag van € 250 per gastles kunnen zijn bij een afname 

van ten minste 4 lessen per schooldag.  
 

ii. Siriz: Scholen moeten weten wat die interventies (zoals gastlessen) kosten en of die 
kosten in het nieuwe schooljaar volledig (of nagenoeg volledig) zullen worden vergoed. De 

huidige regeling is ontoereikend, aangezien met name gastlessen om een groter budget 
vragen. 
 
Antwoord VWS: 
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Scholen kunnen ook ik zou woordje ‘ook’schrappen precies weten wat alles kost. Scholen 
krijgen namelijk € 3000 als standaard bedrag. Hiervoor kunnen ze of een interventie/ 
gastles kopen. De kosten van de gastles/ interventie hangt af van wie het geeft. Als Siriz 
(beter neutraal: ‘een aanbieder’) een hoge prijs vraagt, dan moeten ze die ook betalen. 

Dat kan variëren per aanbieder van lessen. Als de interventie van Siriz idem duurder is 
dan hetgeen scholen aan budget krijgen, dan zal Siriz idem zelf met scholen afspraken 
moeten maken om scholen vanuit hun eigen budget extra bij te dragen aan Siriz. Gezonde 
school hanteert de € 3000 en er zijn geen interventie-eigenaren die hier over klagen dat 
dit te laag is voor scholen als budget.  
 

                        Met de genoemde standaardbedragen zal het plan geen succes worden en 

zal het aantal scholen en onderwijsinstellingen dat aan de slag gaat met dit onderwerp 

bedroevend laag blijven. 

Het stimuleringsbudget is nu juist bedoeld om een grote slag te slaan! 

Bovendien zijn gastlessen nu eenmaal kostbaar. 

 

Scholen en onderwijsinstellingen konden de afgelopen jaren met VWS-

subsidie nagenoeg gratis gastlessen afnemen van Siriz. 

Als die mogelijkheid verdwijnt, ontstaat een belangrijke lacune. De 

staatssecretaris heeft laten weten dat dat niet de bedoeling is. 

 

Wij stellen daarom een transitieperiode voor om scholen en 

onderwijsinstellingen goed te kunnen ondersteunen. 

Kritieke succesfactoren zijn o.i. de volgende. 

• Een expliciete extra lijn in GS voor relaties & seksualiteit/POZ in het 

keuzemenu, naast de bestaande werkwijze van GS. 

• Op korte termijn communicatie naar scholen en onderwijsinstellingen 

over het te starten stimuleringsplan. 

• Op korte termijn online menukaart opstellen met een minimale variant 

van het ondersteuningsaanbod van GS, uit te voeren vanaf schooljaar 

2019/2020 (als opmaat voor een meer structurele borging en 

inbedding op termijn 2020/2022). 

• Op korte termijn scholen en onderwijsinstellingen de mogelijkheid 

bieden om interventies te kunnen boeken. 

• Op meerdere momenten in het schooljaar mogelijkheid bieden voor het 

boeken van interventies. 

• De menukaart tussentijds uitbreiden en aanscherpen op basis van 

nieuwe erkende interventies, uitkomsten van behoeftepeilingen en 

ervaringen van scholen en onderwijsinstellingen. 

 
Verder zijn er nog andere twee andere voorwaarden die horen bij het ontvangen van het 
ondersteuningsbudget van € 3000. De school wordt gekoppeld aan een GGD die helpt het 
onderwerp verder te brengen in de school. Daarnaast is verplicht dat de school een 
coördinator aanstelt. Die coordinator is aanspreekpunt op dat onderwerp en wordt in feite 
probleem-eigenaar. Er is gekozen voor deze aanpak om het thema beter in te bedden in 

de cultuur van de school. De coördinator volgt hiervoor ook een training. De training hoeft 
niet door de school te worden betaald. Ook de koppeling aan de GGD hoeft niet te worden 
betaald. Daarnaast biedt de koppeling aan de GGD nog een extra voordeel. De GGD is 
immers verantwoordelijk voor de algehele seksuele gezondheidsbevordering in de 
gemeente. 

 

                        De genoemde verplichtingen werken drempelverhogend voor scholen en 

onderwijsinstellingen. Wij vernemen telkens dat deze drempels scholen en 

onderwijsinstellingen ervan weerhouden om met Gezonde School in zee te gaan. 
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Dat geldt in het bijzonder voor het mbo. Mbo-instellingen hebben vaak geen 

middelen voor het aanstellen van coördinatoren en het volgende van trainingen. 

Bovendien herkennen zij zich niet altijd in de medische invalshoek van 

GGD’en. 

 

Daarom pleit Siriz voor de volgende randvoorwaarden voor succes. 

• Inrichting ondersteuningsaanbod zoveel mogelijk flexibel en gefaseerd 

zonder verplichtend karakter. 
• Inschrijving op losse onderdelen mogelijk maken. 

• Klantvriendelijke inrichting met opstapmogelijkheid.  

• In communicatie laten zien wat gebruik van aanbod kan opleveren (is 

ook onderdeel van actielijn 3 en 5) en hoe hierop in komende jaren 

wordt doorgepakt. 

• Goed monitoren van gebruik ondersteuningsaanbod en vragen vanuit 

het veld.                 
 

iii. Siriz: Scholen zouden het hele jaar door interventies moeten kunnen boeken. 
 

Antwoord VWS: 
Zie bij vraag 1. Het ondersteuningsaanbod aanvragen is alleen op hoofdthema. Scholen 
krijgen een soort budget en kunnen het hele jaar interventies inzetten die erkend zijn/ of 
erkend gaan worden, zonder overleg met Gezonde School. Pas bij de verantwoording 
achteraf in januari dat jaar erop, moeten zij laten zien dat zij gebruik hebben gemaakt van 
erkende lespakketten. Dat mogen dan ook lespakketten zijn die gedurende dat schooljaar 

pas erkend zijn. De school krijgt dan na dat schooljaar daarna bij de verantwoording zijn 
geld. 
 

                   Scholen en onderwijsinstellingen zouden de kosten niet moeten voorschieten; 

dat werkt immers drempelverhogend. 

Als we niets veranderen in de werkwijze, zal het stimuleringsplan 

gedoemd zijn te mislukken. 

 

Bij elke ‘boeking’ bij Gezonde School zouden scholen en onderwijsinstellingen 

het daarbij behorende budget direct moeten ontvangen. 

Als was het maar dat interventie-aanbieders betaald moeten kunnen worden. 

                   Uiteraard zullen scholen en onderwijsinstellingen na afloop van het schooljaar 

de besteding moeten verantwoorden. 

 
iv. Siriz: Scholen zouden niet moeten worden verplicht door Gezonde School om diensten van 

Gezonde School en/of de GGD’en af te nemen, als zij slechts interventies willen afnemen. 
Wij weten van scholen dat de door Gezonde School verplicht gestelde diensten 
drempelverhogend zijn. Scholen hebben niet altijd mensen, tijd en middelen beschikbaar 

voor door Gezonde School verplicht gestelde trainingen, cursussen, beleidsontwikkeling, 
etc. op het terrein van seksuele gezondheid. Dat geldt in het bijzonder voor mbo-
instellingen. 
 
Antwoord VWS: 
Te overwegen valt om de voorwaarden te vereenvoudigen en iets aanvullends te 

organiseren bijvoorbeeld alleen interventies afnemen zonder inzet GGD of verplichting om 
coördinator aan te stellen die training doet. Dat zal moeten blijken uit de inventarisatie die 
gedaan moet worden in het kader van het Onderwijsplan, of daar behoefte aan is bij 
scholen. De Gezonde School wil die inventarisatie eerst afwachten alvorens met een 
dergelijke aanvullende mogelijkheid te komen. Daarmee vervalt overigens wel het 
hiervoor genoemde voordeel dat de GGD verantwoordelijk is voor algehele seksuele 
gezondheidsbevordering in de gemeente. 

                         

Doc. 174



                   Prima overweging. 

Eerst een inventarisatie afwachten is echter niet nodig en doet afbreuk aan 

een vliegende start van het stimuleringsplan. 

Overigens doet het gegeven dat scholen en onderwijsinstellingen ook zelf 

verantwoordelijkheid (willen) dragen voor het welzijn van hun leerlingen en 

studenten, niets af aan de taak die de GGD’en hebben voor algehele seksuele 

gezondheidsbevordering in de gemeente.  

Integendeel, zij versterken elkaar juist! 
 

 
Van: Ronald Zoutendijk < @siriz.nl>  
Verzonden: zondag 3 maart 2019 22:02 
Aan: ) @minvws.nl> 
Onderwerp: RE: aanbiedingsbrief CPO(T)Z via onderwijs 
 
Beste , 

  

Bedankt voor je bericht. 

  

Ter verduidelijking het volgende. 

  

Om het preventieplan tot een succes te maken zijn de volgende drempelverlagende acties 

nodig. 

Anders blijft het aantal scholen dat kiest voor het thema seksuele gezondheid bedroevend 

laag. 

Het gaat dus niet alleen om de tijdige beschikbaarheid van een ‘menukaart’. 
  

1. Scholen moeten in maart 2019 interventies kunnen boeken voor komend schooljaar 

2019/2020 aan de hand van een overzicht van beschikbare interventies en niet 

slechts door Gezonde School worden gevraagd om een beleidsthema voor het 

komende schooljaar te kiezen, zoals seksuele gezondheid. 

2. Scholen moeten weten wat die interventies (zoals gastlessen) kosten en of die 

kosten in het nieuwe schooljaar volledig (of nagenoeg volledig) zullen worden 

vergoed. 

De huidige regeling is ontoereikend, aangezien met name gastlessen om een groter 

budget vragen. 

3. Scholen zouden het hele jaar door interventies moeten kunnen boeken. 

4. Scholen zouden niet moeten worden verplicht door Gezonde School om diensten van 

Gezonde School en/of de GGD’en af te nemen, als zij slechts interventies willen 

afnemen. 

Wij weten van scholen dat de door Gezonde School verplicht gestelde diensten 

drempelverhogend zijn. 

Scholen hebben niet altijd mensen, tijd en middelen beschikbaar voor door Gezonde 

School verplicht gestelde trainingen, cursussen, beleidsontwikkeling, etc. op het 

terrein van seksuele gezondheid. 

Dat geldt in het bijzonder voor mbo-instellingen. 

  
Met vriendelijke groet, 

 

Ronald Zoutendijk 

Bestuurder 

06  
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Nieuwe Gouwe W.Z. 1, 2802 AN  Gouda 
Postbus 60, 2800 AB  GOUDA 
085-130 1570 
www.siriz.nl 
 

    
  

-----Oorspronkelijk bericht----- 

Van: ) < @minvws.nl>  

Verzonden: zondag 3 maart 2019 20:42 

Aan: Ronald Zoutendijk < @siriz.nl>; Berg, A. (Angelique) @minvws.nl> 

CC: ) < @minvws.nl> 

Onderwerp: RE: aanbiedingsbrief CPO(T)Z via onderwijs 

  

Hoi Ronald, 

We hadden afgesproken in laatste vergadering dat ik met gezonde school zou overleggen 

over de menukaart. Vanwege de vakantie is dat nog niet gelukt. 

Ik hoop  morgen wel te bereiken. 

Ik zal je terugkoppelen. 

Groet 

 

  

  

  

  

  

Van: Ronald Zoutendijk < @siriz.nl<mailto: @siriz.nl>> 

Datum: zaterdag 02 mrt. 2019 2:44 PM 

Aan: Berg, A. (Angelique) @minvws.nl<mailto @minvws.nl>> 

Kopie: ) < @minvws.nl<mailto: @minvws.nl>>, 

) < @minvws.nl<mailto: @minvws.nl>> 

Onderwerp: FW: aanbiedingsbrief CPO(T)Z via onderwijs 

  

Beste Angelique, 

  

Graag vraag ik je aandacht voor onderstaande e-mailwisseling. 

  

Op instigatie van de andere veldpartijen (GGD GHOR Nederland en Rutgers) worden telkens 

voor ons essentiële zaken zonder enig overleg met ons weggelaten, zowel in bijgaand plan 

als in de aanbiedingsbrief aan de staatssecretaris. 

Daarmee wordt een aantal voorwaarden om het preventieplan tot een succes te maken niet 

vervuld. 
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Dat geldt in het bijzonder voor de spoedige totstandkoming van een ‘menukaart’ voor 

scholen van interventies, waarop scholen ruim vóór het komende schooljaar interventies 

kunnen boeken. 

Voor de scholen is het daarbij uiteraard noodzakelijk dat zij bij het boeken weten welke 

stimuleringsbudgetten hiervoor beschikbaar worden gesteld. 

Als daarin niet wordt voorzien, zullen onze preventiemedewerkers moeten worden 

ontslagen. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Ronald Zoutendijk 

Bestuurder 

06  

 

  

[cid:siriz_7be65725-3b95-4309-8cf3-2afee8fe0e84.png]<http://www.siriz.nl/> 

  

Nieuwe Gouwe W.Z. 1, 2802 AN  Gouda 

Postbus 60, 2800 AB  GOUDA 

085-130 1570 

www.siriz.nl<http://www.siriz.nl/> 

  

[cid:sir-tw_b1d844bf-2c10-4fc0-94f8-5d4b9a1bf6a6.png]<https://twitter.com/siriznl> 

[cid:sir-fb_1cbd1b04-eb61-4a8c-9eff-a81ad1685420.png] <https://nl-

nl.facebook.com/siriznl>  [cid:sir-in_0c4dea4d-b3ad-4667-be06-d81a0589d35a.png] 

<https://www.linkedin.com/company/siriz>  [cid:sir-ig_2e28afa1-80d9-4814-810f-

697c3b88555c.jpg] <https://www.instagram.com/siriznl/> 

  

Van: Ronald Zoutendijk 

Verzonden: zaterdag 2 maart 2019 14:36 

Aan:  @ggdghor.nl) @ggdghor.nl> 

CC:  @ggdghor.nl) < @ggdghor.nl>;  

( @ggdghor.nl) < @ggdghor.nl> 

Onderwerp: FW: aanbiedingsbrief CPO(T)Z via onderwijs 

  

Beste , 

  

Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat telkens op het laatste moment voor het 

welslagen van bijgaand plan essentiële aspecten sneuvelen, die onder de aandacht moeten 

worden gebracht bij de staatssecretaris. 

Dat zint mij niet en ik vind het ook niet terecht. 

Ik zou daarom graag op korte termijn met jou hierover van gedachten willen wisselen. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Ronald Zoutendijk 

Bestuurder 

06  
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Van:  @ggdghor.nl<mailto: @ggdghor.nl>> 

Verzonden: donderdag 28 februari 2019 13:05 

Aan:  

@RUTGERS.NL<mailto: @RUTGERS.NL>>;  

< @ggdghor.nl<mailto: @ggdghor.nl>>;  

< @ggdghor.nl<mailto: @ggdghor.nl>>; 

' @schoolenveiligheid.nl' 

< @schoolenveiligheid.nl<mailto: @schoolenveiligheid.nl>> 

CC: Ronald Zoutendijk < @siriz.nl<mailto: @siriz.nl>> 

Onderwerp: RE: aanbiedingsbrief CPO(T)Z via onderwijs 

  

Dank je  

  

  

Inmiddels is in het voorstel naar  die laatste alinea (over menukaart etc.) 

gesneuveld. 

Daar had ik dinsdag al vanuit een andere partij feedback op gekregen. 

  

Omdat ik nu voorstel te laten tekenen , leg ik de finale redactie bij de directie GGD 

GHOR neer. 

Binnen de grenzen dat de partijen niet in verlegenheid gebracht worden. 

  

  

Vriendelijke groet, 

  

 

  

Van:  

@RUTGERS.NL<mailto: @RUTGERS.NL>> 

Verzonden: woensdag 27 februari 2019 12:53 

Aan:  < @ggdghor.nl<mailto @ggdghor.nl>>;  

< @ggdghor.nl<mailto: @ggdghor.nl>>;  

@ggdghor.nl<mailto @ggdghor.nl>>; 

' @schoolenveiligheid.nl' 

< @schoolenveiligheid.nl<mailto: @schoolenveiligheid.nl>> 

CC: Ronald Zoutendijk < @siriz.nl<mailto @siriz.nl>> 

Onderwerp: RE: aanbiedingsbrief CPO(T)Z via onderwijs 

  

Beste  

  

Inhoudelijk eens met de grote lijn van de brief, wel nog enkele tekstvoorstellen, en voorstel 

voor iets andere presentatie menukaart. 
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Groet, 

  

 

  

From:  @ggdghor.nl<mailto @ggdghor.nl>> 

Sent: maandag 25 februari 2019 14:34 

To:  < @ggdghor.nl<mailto: @ggdghor.nl>>;  

 < @ggdghor.nl<mailto: @ggdghor.nl>>; 

@schoolenveiligheid.nl' 

< @schoolenveiligheid.nl<mailto: @schoolenveiligheid.nl>>;  

 < @RUTGERS.NL<mailto: @RUTGERS.NL>> 

Cc: Ronald Zoutendijk < @siriz.nl<mailto: @siriz.nl>> 

Subject: FW: aanbiedingsbrief CPO(T)Z via onderwijs 

  

Beste allen, 

  

Bijgaand alvast de 1e bewerking (obv input van Ronald). 

  

Feedback graag obv de laatste versie. 

  

Groet, 

  

 

  

Van: Ronald Zoutendijk @siriz.nl<mailto: @siriz.nl>> 

Verzonden: maandag 25 februari 2019 13:38 

Aan:  < @ggdghor.nl<mailto @ggdghor.nl>> 

Onderwerp: RE: aanbiedingsbrief CPO(T)Z via onderwijs 

  

Beste , 

  

Bedankt voor het tekstvoorstel. 

  

Inhoudelijk 

Ik verzoek je op te nemen dat een aantal voorwaarden om het preventieplan tot een succes 

te maken, nog niet zijn vervuld. 

Dit zijn kritieke succesfactoren van het stimuleringsprogramma en hier zou m.i. door VWS 

op gestuurd moeten worden. 

  

Dat geldt in het bijzonder voor de spoedige totstandkoming van een ‘menukaart’ voor 

scholen van interventies, waarop scholen ruim vóór het komende schooljaar interventies 

kunnen boeken. 

Voor de scholen is het daarbij uiteraard noodzakelijk dat zij bij het boeken weten welke 

stimuleringsbudgetten hiervoor beschikbaar worden gesteld. 

  

Tekstueel 

Een aantal worden schrijf je niet aaneen, terwijl dat wel zou moeten. 

Ik noem ze hierbij: 

  

  *   7-puntenplan 

  *   Gezonde-Schooladviseurs 

  *   hoogrisicogroepen 

  *   tenuitvoerlegging 
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Bij ‘School & Veiligheid’ ontbreken de spaties links en rechts van het &-teken. 

  

Het mbo wordt met kleine letters geschreven. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Ronald Zoutendijk 

Bestuurder 

06-  

 

  

[cid:siriz_7be65725-3b95-4309-8cf3-2afee8fe0e84.png]<http://www.siriz.nl/> 

085-130 1570 

Nieuwe Gouwe W.Z. 1, 2802 AN  Gouda 

Postbus 60, 2800 AB  GOUDA 

www.siriz.nl<http://www.siriz.nl/> 

  

[cid:sir-tw_b1d844bf-2c10-4fc0-94f8-5d4b9a1bf6a6.png]<https://twitter.com/siriznl> 

[cid:sir-fb_1cbd1b04-eb61-4a8c-9eff-a81ad1685420.png] <https://nl-

nl.facebook.com/siriznl>  [cid:sir-in_0c4dea4d-b3ad-4667-be06-d81a0589d35a.png] 

<https://www.linkedin.com/company/siriz>  [cid:sir-ig_2e28afa1-80d9-4814-810f-

697c3b88555c.jpg] <https://www.instagram.com/siriznl/> 

  

Van:  < @ggdghor.nl<mailto: @ggdghor.nl>> 

Verzonden: maandag 25 februari 2019 13:21 

Aan: trecht 

< @RUTGERS.NL<mailto: @RUTGERS.NL>>; 

' @schoolenveiligheid.nl' 

< @schoolenveiligheid.nl<mailto: @schoolenveiligheid.nl>>;  

 < @ggdghor.nl<mailto: @ggdghor.nl>>; Ronald Zoutendijk 

< @siriz.nl<mailto: @siriz.nl>>;  

< @ggdghor.nl<mailto: @ggdghor.nl>> 

Onderwerp: aanbied brief CPO(T)Z via onderwijs 

  

Beste allen, 

  

  

Hierbij een voorzet voor een brief waarmee het rapport kan worden aangeboden aan het 

ministerie, uiterlijk donderdag 28 februari. 

  

Het is wellicht kort dag, maar dit moet nog. 

  

  

Graag feedback. 

  

  

Vriendelijke groet, 
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Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke 

informatie bevatten. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te 

vernietigen en de afzender te informeren. GGD GHOR Nederland is niet aansprakelijk voor 

onjuiste en onvolledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail bericht, of 

een te late ontvangst daarvan. 
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Van: )  
Verzonden: donderdag 14 maart 2019 14:51 
Aan: 'Ronald Zoutendijk' @siriz.nl> 
CC: ) < @minvws.nl>;  < @siriz.nl> 
Onderwerp: RE: Online en telefonische hulplijn 
 
Dat klopt. Er moet dus een minimumloon worden aangeboden.  

 
Van: Ronald Zoutendijk @siriz.nl>  
Verzonden: donderdag 14 maart 2019 14:46 
Aan: ) @minvws.nl> 
CC: ) < @minvws.nl>;  < @siriz.nl> 
Onderwerp: RE: Online en telefonische hulplijn 
 
Beste , 

Bedankt voor je reactie. 

Als ik het goed begrijp dat kunnen we wel niet-hbo geschoolde medewerkers inzetten voor 

de online hulplijn, indien zij een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst tot opdracht 

hebben met de keuzehulpaanbieder, deelnemen aan de opleiding en training bij het op te 

richten opleidingsinstituut en onder toezicht werken van een hbo-geschoolde sociaal werker 

van de keuzehulpaanbieder. 

Klopt dat? 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ronald Zoutendijk 

Bestuurder 

06-  

 

 

 

085-130 1570 

Nieuwe Gouwe W.Z. 1, 2802 AN  Gouda 

Postbus 60, 2800 AB  GOUDA 

www.siriz.nl  

 

    

 

Van: ) < @minvws.nl>  
Verzonden: donderdag 14 maart 2019 12:14 
Aan: Ronald Zoutendijk @siriz.nl> 
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CC:  < @minvws.nl>;  < @siriz.nl> 
Onderwerp: RE: Online en telefonische hulplijn 
 
Beste Ronald, 
De staatssecretaris wil niet dat er vrijwilligers worden ingezet voor 45 euro per half uur. Een 
arbeidsovereenkomst met minimumloon is daarom noodzakelijk. De zin waarnaar jij refereert, draagt 
dat ook in zich. De verlengde arm constructie geldt voor he HBO/WO principe, niet voor de 
arbeidsovereenkomst die wij vanuit de overheid verplichten. 
Groet 

   

 
Van: Ronald Zoutendijk < @siriz.nl>  
Verzonden: donderdag 14 maart 2019 12:06 
Aan: ) < @minvws.nl> 
CC:  < @minvws.nl>;  < @siriz.nl> 
Onderwerp: RE: Online en telefonische hulplijn 
 
Beste , 

 

Voor alle zekerheid: kan ik de tekst zo interpreteren dat een medewerker ook een stagiair of 

vrijwilliger kan zijn (die dus is een stage- of vrijwilligersovereenkomst heeft met de 

keuzehulpaanbieder), als er sprake is van toezicht door een beroepskracht en als de 

vrijwilliger of stagiair de opleiding en training volgt bij het op te richten opleidingsinstituut? 

Dat is immers de kern van een verlengde-arm-constructie. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ronald Zoutendijk 

Bestuurder 

06-  

 

 

 

085-130 1570 

Nieuwe Gouwe W.Z. 1, 2802 AN  Gouda 

Postbus 60, 2800 AB  GOUDA 

www.siriz.nl  

 

    

 

Van: ) < @minvws.nl>  
Verzonden: donderdag 14 maart 2019 09:26 
Aan: Ronald Zoutendijk < @siriz.nl> 
CC:  < @siriz.nl>; ) < @minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Online en telefonische hulplijn 
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Hoi Ronald, 
 
Ik zou nog terugkomen op dit punt. Vandaag wordt de tweede set vragen gepubliceerd. De lijn is met 
de staatssecretaris afgestemd. VWS kiest voor de volgende lijn en die is ook zo verwoord in de tweede 

set vragen: 
 
De medewerkers die een chatgesprek of telefonisch gesprek hebben met de vrouw die onbedoeld 
zwanger is, zullen de opleiding en training bij het nog op te richten opleidingsinstituut moeten volgen. 
Daarop willen wij geen uitzondering maken. Het werken onder een verlengde arm constructie van 
beroepskrachten die voldoen aan de eis dat deze beroepskrachten een relevante afgeronde opleiding 
op HBO/ WO-niveau: Sociale verpleegkunde, Maatschappelijk werk en dienstverlening, Social Work, 

Arts Maatschappij en Gezondheid, Psychologie of Gedragswetenschap hebben, kunnen wij mee 
instemmen. Wij spreken in de eisen van de open house telkens over medewerkers. Wij verstaan onder 
een medewerker: “De door u gecontracteerde medewerkers dienen bij de zorgaanbieder werkzaam te 
zijn op basis van een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7: 610 Burgerlijk Wetboek of op basis 
van een overeenkomst van opdracht (bijvoorbeeld als zzp-er).” 
 

Groet 
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Verweer Bezwaarschrift Stichting Siriz 

Kenmerk 2018286 

Inzake Subsidiebesluit 2018 met kenmerk SP/90732/2018. Betreffende instellingssubsidie 2018.  

Contact: , Directie Maatschappelijke Ondersteuning.  

 

1. Weergave van de feiten  

Hieronder de feiten weergegeven in een tijdlijn.  

Datum Inhoud 

3 mrt 2017 Subsidiebesluit over de instellingssubsidie 2017 (zie bijlage 1). In dit besluit 

wordt aangegeven dat 2017 het laatste jaar is waarin VWS offline 

keuzehulpgesprekken financiert: “Over de offline ondersteuning hebben we 

reeds diverse malen gesproken afgelopen jaren. De door u ingezette afbouw, 

waar het om VWS-subsidie gaat op dit onderdeel, ondersteun ik. Daarmee 

zal 2017 het laatste jaar zijn dat ik dit onderdeel financieel ondersteun.”  

21 juni 2017 TK brief (zie bijlage 2) over de zorg bij onbedoelde zwangerschappen. Hierin 

staat vermeld dat het subsidiebedrag dat in 2017 beschikbaar is gesteld voor 

Fiom en Siriz in ieder geval in 2018 weer beschikbaar zal zijn voor deze 

organisaties.  

4 okt 2017 Gesprek Siriz met WJZ, PG en DMO over subsidie 2018. Kernboodschap: het 

betreft in casu staatssteun; dat mag VWS niet financieren.  

Siriz verzoekt om uitstel indienen instellingssubsidie 2018 ihkv het 

regeerakkoord.  

Gemaakte afspraken zijn op de mail gezet door  op 6 oktober 

2017 (bijlage 3, p. 1). Daarin staat: “face-to-face gesprekken financiert VWS 

niet”.  

12, 23 okt 2017 Mails van  naar Siriz over subsidie (bijlage 3) ter opvolging 

van mail van 6 oktober 2017.  

 

Kernboodschap blijft: subsidie die wordt beschouwd als staatssteun mag 

VWS niet financieren. Ook wordt genoemd dat online en telefonische 

hulpverlening moet worden afgebouwd vanaf 1 januari 2018.  

19 okt 2017 Siriz vraagt uitstel subsidieverzoek tot 1 januari 2018.  

VWS verleent dit uitstel.  

14 dec 2017 Begrotingsbehandeling: middelen voor Siriz en Fiom staan op de begroting 

2018. Het gaat daarbij om € 1,5miljoen voor Siriz.  

29 dec 2017 Siriz doet een aanvraag bij VWS voor € 5,8miljoen. In deze aanvraag is geen 

rekening gehouden met de door VWS gevraagd afbouw op 

staatssteungevoelige elementen. Ook is de aanvraag beduidend hoger dan 

de afgesproken €1,5 zonder dat hiervoor met VWS is gecommuniceerd.   

24 jan 2018 VWS vraagt Siriz om aanvullende informatie, aangezien cijfermatige 

onderbouwing ontbrak.  

17 apr 2018 VWS verleent subsidie over 2018 ten hoogte van €1.028.100,00 voor 

preventielessen en landelijke telefonische en online begeleiding.  

Kenmerk brief: SP/89882/2018 (bijlage 4).  

Zomer 2018 Er vindt regelmatig overleg plaats tussen Siriz en VWS, waaronder 

mailcontact in zomer 2018 tussen Siriz (Ronald Zoutendijk) en directie PG 

(  en ). Drie mails zijn in dit kader relevant en 

daarom toegevoegd aan bijlage (bijlage 3, p. 4-7).  

 

Mail van donderdag 2 augustus 2018: “In dat overleg is géén aanvullende 

financiering toegezegd aan Siriz en is vanuit VWS altijd het standpunt 
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gehuldigd dat enkel nog voor 2018 de aparte financiering van 1,5 mio via de 

amandementsgelden aan Siriz zou worden verleend.” 

15 aug 2018 Herzieningsbesluit met kenmerk SP/90732/2018 (bijlage 5).  

6 sept 2018 Herziening besluit ihkv OVA met kenmerk Sp/91548/2018 (bijlage 6).  

Tabel 1: Tijdlijn.  

 

2. Uiteenzetting van het beleid  

Subsidierelatie Stichting Siriz en VWS afgelopen jaren 

In de periode 2014-2017 zijn voor de preventie van en zorg bij onbedoelde zwangerschappen 

impulsgelden beschikbaar gesteld naar aanleiding van een amendement van het lid Van der Staaij.  

Relevante tekst amendement (30 okt 2013): 

“ 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.” 

 

De intensivering betekende een verhoging van de subsidie aan Siriz, die voor 2014 ongeveer een 

kwart miljoen bedroeg. Sinds 2014 is de subsidie verhoogd naar € 1,5M per jaar. Hieronder staat in 

de tabel twee een financiële weergave van deze subsidierelatie.  

Met de uitvoering van het amendement rezen al snel problemen. Naast dat de samenwerking in het 

veld moeizaam van start kwam, zou verlenging van subsidie de decentralisering in 2015 (Wmo 

2015) impliceren dat sprake zou zijn van staatssteun. De gemeente moet immers de zorg formeel 

inkopen en niet het Rijk.  

Daarnaast is Siriz, vanwege politieke steun, wel gefinancierd voor bepaalde taken maar andere 

organisaties voor diezelfde taken niet. De afgelopen jaren is daarom ingezet op afbouw van de 

elementen met verboden staatssteun:  

- Vanaf 2016 is de opvanginstelling in Gouda niet meer gefinancierd.  

- Vanaf 2018 zou eigenlijk offline keuzehulpgesprekken niet meer gefinancierd worden met 

afbouw in 2017. De bewindspersonen hebben desondanks de keus gemaakt om offline 

keuzehulpgesprekken toch nog te financieren in 2018.  

- Vanaf 2019 zou eigenlijk telefonische en online begeleiding niet meer gefinancierd worden 

met afbouw in 2018. De bewindspersonen hebben de keuze gemaakt om deze begeleiding 

niet af te bouwen in 2018.  

- Vanaf 2018 had eigenlijk ook een afbouw moeten zitten in preventielessen op scholen. Dit 

wordt namelijk beschouwd als een economische activiteit waarbij geen sprake is van 

marktfalen. Ook hier hebben de bewindspersonen ervoor gekozen niet in te zetten op 

afbouw voor 2018.  

In de onderstaande tabel is een focus aangebracht op offline keuzehulpgesprekken (face-to-face) 

en online en telefonische hulpverlening. Op deze twee posten is de focus gelegd, aangezien dit de 

posten zijn die ook nog in 2018 verboden staatssteun opleveren.  

 

 

Jaar 

€ offline 

keuzehulp 

gesprekken 

€online/tel

efonisch 

Toelichting 

2013 €13.411 €20.486 De totale subsidie was €263.835. Het grootste gedeelte 

van de subsidie ging naar nazorg: begeleiden van 
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cliënten die na keuzegesprek besloten hebben de 

zwangerschap uit te dragen en hulp voor jonge 

moeders.  

2014 €118.452 In eerste instantie had Siriz een subsidie aangevraagd 

van € 383.000 voor preventielessen en 

voorlichtingsmateriaal. In de loop van 2014 (als gevolg 

van amendement) verandert dit, zodat we uitkomen op 

een bedrag van € 1.136.000. Hiernaast nog een aparte 

subsidie van € 136.833 voor een opvanginstelling voor 

jonge moeders in Gouda.  

Het grootste gedeelte van begroting (€ 634.548) gaat 

dit keer naar nazorg.  

Het is niet na te gaan of het bedrag van € 118.452 

naar offline keuzehulpgesprekken ging of ook naar 

online, want dit is niet uitgesplitst in de begroting.  

2015 €224.960 Het is niet na te gaan waar het precies naartoe is 

gegaan, want dat is niet uitgesplitst op de begroting.  

De subsidie was verder ongeveer 1,5M waarvan ook 

nog een klein gedeelte naar opvanginstelling Gouda 

ging.  

2016 €347.370 €376.588 Totale begroting €1,5M. Overig bedrag was voor 

preventielessen op scholen (grootste post) en 

kennisontwikkeling. 

2017 €236.000 €474.000 Totale begroting €1,5M. Overig bedrag was voor 

preventielessen op scholen (grootste post) en 

kennisontwikkeling.  

Het bedrag van offline keuzehulpgesprekken moest 

omlaag (met 2017 als laatste jaar), vanwege 

staatssteun. Bedrag online en telefonisch is toen 

opgehoogd.   

2018 €500.000 €444.800 Rest van het bedrag gaat naar preventielessen op 

scholen.  

Tabel 2: Subsidierelatie VWS, Stichting Siriz 2013-2018.  

Beleid sinds regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’  

Rond het thema onbedoelde (tiener)zwangerschappen zijn in Nederland vele partijen 

actief: gemeenten, scholen, GGD’en, huisartsen, abortusklinieken en hulp- en 

kennisinstellingen als Fiom, JOOZ, NJi, Rutgers en Siriz. 

In het regeerakkoord is voor de hele kabinetspreriode voor dit thema € 53 miljoen beschikbaar 

gesteld (€ 15 miljoen per jaar). Vanuit VWS is bij de aanvang van dit kabinet gestart met 

gesprekken met partijen om na te gaan op welke thema’s kan worden ingezet. Dit heeft 

geresulteerd in een zevenpuntenplan ‘onbedoelde (tiener) zwangerschappen’ waarin met partijen 

(waaronder ook Siriz) afspraken zijn gemaakt over de te nemen stappen in het kader van de 

regeerakkoordgelden. Hierin is afgesproken dat voor wat betreft de online- en offline hulpverlening 

‘de subsidie-afspraken uit 2017– mede vanwege eerdere toezeggingen – in 2018 werden 

gecontinueerd. Voor 2019 en verder wordt door het ministerie van VWS een open house –

constructie aangeboden. Dit laatste is vanwege politieke discussies uitgelopen, waardoor 

financiering via de open house pas per 1 juni 2019 mogelijk wordt gemaakt.  

Hiernaast heeft Siriz financiering ontvangen voor preventielessen op scholen. In het 

zevenpuntenplan onbedoelde zwangerschappen is afgesproken dat de financiering via de bestaande 

kanalen zal verlopen. Er is voor gekozen dit via de Gezonde School te doen. Dit betekent dat 

scholen via de Gezonde School financiering kunnen ontvangen en hiervoor preventielessen kunnen 

inkopen. De overheid mag geen preventielessen financieren omdat dit wordt beschouwd als 

Doc. 176



 

 

staatssteun. Dit is ook zo gecommuniceerd richting Siriz in 2017 tijdens de gesprekken in oktober 

voor subsidiejaar 2018. Echter, omdat pas per september 2019 extra stimuleringsregelingen zijn 

ingezet richting scholen via Gezonde School (bijvoorbeeld ophoging budget 

ondersteuningsaanbod), heeft de Staatssecretaris besloten Siriz toch nog tot september 2019 extra 

geld te geven voor preventielessen. 

Als overbrugging naar 1 juni heeft Siriz van het ministerie van VWS overbruggingsgelden 

ontvangen:  

- Het gaat in totaal om € 260.000 voor online en offline samen. Daarvan is een deel 

frictiekosten. Er wordt gerekend met een marktconformtarief van € 90 per uur.  

- Voor online wordt uitgegaan van dezelfde uren als geleverd in 2018 (460 uur x € 90) dat 

neer komt op een totaalbedrag van € 41.436. De frictiekosten worden  gerekend op € 

86.816.  

- Voor offline hulp wordt ook gerekend op basis van hetzelfde aantal uren als uit 2018 (240 

uren x € 90) en  wordt een bedrag van € 21.600 uitgekeerd. De frictiekosten worden 

gesteld op € 111.815.  

- Ook voor preventielessen op scholen, geldt dat Siriz tot september 2019 

overbruggingsfinancierig heeft gehad. Ook hierbij is gerekend met een marktconformtarief 

(iets hogers zelfs) van € 300 per les. Op basis van het aantal preventielessen dat Siriz 

heeft geleverd in 2018 (568 lessen tot september) ontvangt Siriz € 170.400. Daarnaast 

krijgt Siriz nog geld voor frictiekosten, namelijk € 79.900. 

Siriz ontvangt dus in de eerste helft van 2019 €510.300, volgens marktconformtarief. Uit de 

marktconforme berekeningen, kunnen we concluderen dat Siriz in 2018 niet te weinig geld ontving, 

maar juist te veel:  

- Op basis van martconforme tarieven had Siriz in 2018 €126.000 moeten krijgen voor 

keuzehulpgesprekken (online en offline). Siriz ontving in plaats daarvan hiervoor bijna € 1 

miljoen.  

- Op basis van marktconforme tarieven had Siriz in 2018 €255.900 moeten ontvangen. In 

plaats daarvan hebben zij ongeveer € 0,5 miljoen ontvangen voor 853 preventielessen.  

Er zijn geen toezeggingen aan Siriz dat hij uit de regeerakkoordmiddelen in 2018 geld zou 

ontvangen. De regeerakkoordmiddelen zijn bedoeld om het thema onbedoelde zwangerschappen te 

stimuleren. Dat kan via verschillende wegen, dat is niet perse voor aanbieders bedoeld, het moet 

staatssteun-proof zijn en daarover zijn afspraken gemaakt in het zevenpuntenplan onbedoelde 

zwangerschappen. Siriz is akkoord gegaan met het zevenpuntenpan.  

Het komt overigens vaker voor dat er in het regeerakkoord middelen beschikbaar worden gesteld 

voor een bepaald thema, maar dat het niet direct mogelijk is om dit uit te geven, omdat er 

afspraken gemaakt moeten worden met bijvoorbeeld met het ministerie van Financien over de 

besteding van de middelen en in dit geval stond tevens in het regeerakkoord dat er met het veld 

afspraken gemaakt moesten worden. Daarom is in 2018 het beschikbare geld maar deels besteed. 

Dit geld is doorgeschoven naar andere jaren. 

Siriz heeft geen recht op dit geld.  

3. Samenvatting bezwaargronden inclusief verweer  

Hieronder is ten aanzien van elke bezwaargrond puntsgewijs het verweer weergegeven:  

1. Vertrouwensbeginsel  

“Belanghebbende is evenwel van mening dat hij er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat de 

subsidie in ieder geval in 2018 nog ongewijzigd zou worden voortgezet.” 

Belanghebbende schrijft:  

Doc. 176



 

 

De staatssecretaris van VWS heeft per besluit van 3 maart 2017 vermeld dat 2017 het laatste jaar 

was waarin de activiteit offline keuzehulpbegeleiding werd gefinancierd.  

De staatssecretaris van VWS heeft per brief aan de Tweede Kamer van 21 juni 2017 vermeld dat: 

“Het subsidiebedrag dat in 2017 beschikbaar is gesteld voor Fiom en Siriz zal daarom in ieder geval 

in 2018 weer beschikbaar zijn voor deze organisaties”.  

‘Belanghebbende is daarom van mening dat hij er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat aan 

hem in 2018 eenzelfde subsidie zou worden verleend als in 2017, voor in ieder geval dezelfde 

activiteiten.’  

Verweer:  

a) Belanghebbende heeft in 2018 eenzelfde bedrag ontvangen als in 2017.   

b) Er staat niet in de brief van 21 juni 2017 dat het bedrag voor dezelfde activiteiten is. Dit is 

nog eens bevestigd in het gesprek tussen Siriz en VWS op 4 oktober 2017 en 

mailconversatie tussen Siriz en VWS op 12 en 23 oktober 2017.  

c) Ondertussen heeft belanghebbende alsnog financiering  ontvangen voor dezelfde 

activiteiten in 2018 als in 2017, namelijk preventie, offline en online hulpverlening (bijlage 

5). Belanghebbende heeft daarbij zelf mogen aangeven hoe hij de beschikbare €1,5M wilde 

inzetten. Dat bovendien voor een niet marktconform tarief. Hiermee is VWS van mening 

dat zij tot het uiterste is gegaan om belanghebbende de beschikbare €1,5M te verlenen 

zoals belanghebbende dat wilde.  

 

2. Wijzigen subsidierelatie  

“Belanghebbende is van mening dat hem in strijd met artikel 4:15 van de Awb geen redelijke 

termijn is gegund. Temeer niet nu de subsidiebeschikking van 17 april 2018 bij besluit van 15 

augustus 2018 pas is herzien. In alle redelijkheid kan van belanghebbende niet meer worden 

verlangd dat hij tijdig maatregelen neemt om in 2018 de gevolgen van het gedeeltelijk beëindigen 

van de subsidierelatie te kunnen ondervangen, nu het jaar 2018 reeds voor het merendeel is 

verstreken.” 

Verweer:  

a) Het bezwaar van belanghebbende gaat over de subsidie 2018. Inderdaad kan van 

belanghebbende niet verwacht worden dat hij gedurende het jaar 2018 nog wijzigingen in 

de subsidie aanvoert voor 2018. Dit is dan ook de reden dat in het subsidiebesluit van 15 

augustus 2018 staat: “Aangezien het jaar 2018 al lopende is, is besloten nog één jaar 

individuele specialistische begeleiding te subsidiëren zodat uw organisatie het al ingezette 

pad niet tijdens het begrotingsjaar hoeft af te breken. Ook om deze reden besluit ik naast 

de directe personele kosten van de individuele specialistische begeleiding (€ 452.693,00) 

ook deels de directe materiële kosten van de individuele specialistische begeleiding(€ 

19.207,00) te subsidiëren. Ik ga ervan uit dat uw organisatie zich dit jaar erop voorbereidt 

dat VWS vanaf 2019 geen individuele specialistische begeleiding meer subsidieert.” (bijlage 

5)  

b) Daarnaast heeft, zoals aangegeven in verweer 1c, VWS belanghebbende voor dezelfde 

activiteiten gefinancierd in 2018 als in 2017. Het argument dat belanghebbende geen 

redelijke termijn is gegund houdt daarom geen stand. Er is immers geen sprake van het 

wijzigen van activiteiten en dus ook niet van een termijn die wel of niet voldoende zou zijn.  

c) Belanghebbende heeft daarnaast in de afgelopen jaren geen blijk gegeven van het serieus 

nemen van het verzoek van VWS om de activiteiten in de instellingssubsidie te wijzigen. 

Reeds in een brief van 03-03-2017 is immers aangegeven dat VWS offline 

keuzehulpgesprekken niet meer financiert. Desondanks vraagt Siriz eind 2017 wederom 

subsidie aan voor offline keuzehulpgesprekken. Oktober 2017 deelt VWS mee dat zij online 

keuzehulpbegeleiding niet meer kan financieren. Eind 2017 vraagt Siriz hier alsnog 

evenveel subsidie voor aan voor in 2018 als in 2017. Oktober 2017 vraagt VWS aan Siriz 
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om een overzicht te geven van de preventielessen die al gepland staan in 2018. Dit 

overzicht heeft VWS nooit ontvangen.  

 

3. Zorgvuldigheid en motivering  

Belanghebbende is van mening dat voor voortzetting van de activiteiten €1.909.800 (exclusief OVA 

2018) nodig is. Het is belanghebbende onduidelijk waarom een bedrag van €471.900,- is verleend, 

in plaats van het gevraagde bedrag van €881.700,-. Belanghebbende verwacht dat hij via een 

open house-financiering haar individuele specialistische begeleiding volledig kan financieren. 

Belanghebbende ziet niet in waarom, gelet op deze omstandigheden, een deel van de gevraagde 

subsidie voor het begrotingsjaar 2018 ongemotiveerd is geweigerd.  

Verweer:  

a. Er is Siriz nooit toegezegd dat hij een subsidie hoger dan €1,5M zou ontvangen voor 2018 

(bijlage 3, p. 4).  

b. De keuze voor open-house is om het eerlijk en staatssteunproof te regelen. 

Belanghebbende kan hier niet op vooruit lopen. De openhouse start vanaf 1 juni 2019.  

c. VWS vraagt zich overigens ook af waarom belanghebbende in 2018 meer financiering zou 

moeten ontvangen dan in 2017 voor offline keuzehulpgesprekken (individualistische 

specialistische begeleiding). Belanghebbende heeft immers al 50% meer financiering 

ontvangen, ondanks de formele aanzegging dat VWS dit in 2017 voor het laatst zou 

financieren.  

 

4. Projecten  

Belanghebbende is verder van mening dat het overige bedrag tot aan €5.862.100,- toegekend had 

moeten worden. Deze activiteiten onder de noemer ‘projecten‘ zijn volgens belanghebbende 

ongemotiveerd geweigerd.  

Verweer:  

a. Er is meerdere keren met belanghebbende gecommuniceerd dat hij er niet zelf vanuit kan 

gaan dat zijn organisatie aanspraak maakt op de regeerakkoord middelen (Bijlage 3, p. 4-

5). Voor 2018 stond voor Stichting Siriz €1,5M begroot. Voor de overige 

regeerakkoordmiddelen is steeds met de vijf partijen gesproken die actief zijn rondom 

onbedoelde zwangerschappen. Een uitgebreide toelichting hierover is hierboven beschreven 

over ‘beleid sinds regeerakkoord’.  

b. De projecten zijn daarom procedureel afgewezen. VWS gaat ervan uit dat zij hier 

voldoende verheeft gecommuniceerd.  

 

5. OVA 

OVA is enkel gegaan over €1.500.000,- en belanghebbende is van mening dat dit had moeten gaan 

over €1.909.800,-.  

Verweer:  

Gezien bovenstaande argumenten, gaat VWS ervan uit dat het voldoende duidelijk is waarom de 

OVA over €1,5M is gegaan.  

 

4. Conclusie  

De Directie Maatschappelijke Ondersteuning acht het bezwaar van belanghebbende ongegrond.  

 

Doc. 176



 

 

Bijlagen 

1. Subsidiebesluit instellingssubsidie 2017 

2. TK brief 21 juni 2017 

3. Mails van VWS aan Siriz okt 2017 en zomer 2018 

4. Subsidiebeschikking 17 april 2018 

5. Herzieningsbesluit 15 augustus 2018 

6. Herzieningsbesluit 6 september 2018 
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Van: Ronald Zoutendijk @siriz.nl>  
Verzonden: woensdag 27 maart 2019 09:22 
Aan: ) < @minvws.nl> 
CC: ) < @minvws.nl>;  < @siriz.nl> 
Onderwerp: RE: Overbruggingsfinanciering 2019 VWS en koers Siriz 
 
Beste , 

 

Bedankt voor je bericht. 

 

Het gesprek met de Staatssecretaris op vrijdag a.s. is volgens mijn agenda van 09.00 tot 

10.00 uur en niet ’s middags. 

 

Onze voornemens m.b.t. omzetting van de VBOK e.d. zullen worden geagendeerd in de 

najaars-ALV van de VBOK. 

Ik heb grote aarzelingen om onze voornemens hierover nu al op schrift te stellen. 

Ik wil namelijk voorkomen dat onze voornemens bekend worden bij derden (zoals Tweede 

Kamerleden), voordat we met de VBOK-leden hierover hebben gecommuniceerd. 

Overigens is het me niet duidelijk wat de verhouding tussen Siriz en de VBOK te maken 

heeft met de kwaliteitseisen die zijn gesteld in het kader van de open house-financiering 

van keuzehulp en online hulp. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ronald Zoutendijk 

Bestuurder 
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Van: ) < @minvws.nl>  
Verzonden: dinsdag 26 maart 2019 16:15 
Aan: Ronald Zoutendijk @siriz.nl> 
CC: ) < @minvws.nl> 
Onderwerp:  
 
Hoi Ronald, 
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Je hebt een onderbouwing gegeven voor de bedragen die wij als VWS gaan toekennen als 
overbruggingskrediet voor preventielessen en keuzehulp. Het gaat om een overbruggingskrediet a 
157.000 voor offline/online keuzehulp tot 1 april. Voor de uitstel van de open house tot 1 juni ontvang 

je daar bovenop € 104.000. Tevens ontvang je € 250.000 voor preventielessen. De onderbouwing 
klopt ons inziens niet op alle onderdelen. Wij zouden graag willen dat je een subsidieverzoek indient in 
subsidieplein voor deze bedragen, maar dat je bij de preventielessen de onderbouwing verandert en 
de post ‘opleiding/ training’ verwijdert en deze onder de andere posten die je genoemd hebt verwerkt, 
omdat opleiding/ training niet past onder frictiekosten.  
Zo ook bij de online keuzehulp. Het gaat om de posten optimaliseren elektronisch patientendossier, 
training medewerkers, innovatiebudget toekomstbestendig maken en de post overige die in ons ogen 

geen frictiekosten zijn. Graag deze posten onderbrengen onder de post ‘afbouw overhead’. Dit geldt 
ook voor de offline keuzehulp. Het gaat om de posten optimaliseren elektronisch patientendossier, 
training medewerkers, innovatiebudget toekomstbestendig maken, inzet gedragswetenschapper en de 
post overige welke in onze ogen geen frictiekosten zijn. Graag deze posten onderbrengen onder de 
post ‘afbouw overhead’ of de post afbouw personeelsbestand. 
 

Tot slot wil ik je vragen om uiterlijk woensdagavond ons te laten weten wat jullie precieze koers wordt 
rondom fusie Siriz en VBOK en hoe dit juridisch vorm gaat krijgen. Dan kunnen wij het gesprek dat wij 
vrijdagmiddag hebben over de open house ook goed voorbereiden.  
 
Dank alvast. 
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Van: Ronald Zoutendijk @siriz.nl>  
Verzonden: zondag 31 maart 2019 15:16 
Aan: ) < @minvws.nl> 
CC: ) < @minvws.nl>;  < @siriz.nl> 
Onderwerp: FW: Nieuwsbrief Gezond Leven - maart 2019 
 
Beste  

 

Zie het tweede aandachtspuntje bij iedere alinea in onderstaand figuur.  

Dat betekent: wil je als school meer kans maken op het ondersteuningsaanbod? Kies dan 

voor het thema Voeding (en niet voor een ander thema). 

Dat komt omdat LNV een aparte programmalijn met Gezonde School is overeengekomen 
met o.a. daaraan verbonden extra middelen. 
 

Van  begreep ik dat zoiets ook voor VWS zou kunnen worden gedaan. 

VWS zou een aparte programmalijn kunnen afspreken voor het thema ‘Relaties en 

seksualiteit’ voor het schooljaar 2019/2020 en voor de daaropvolgende twee schooljaren, 

waarin scholen en mbo-instellingen naast het reguliere ondersteuningsaanbod van Gezonde 

School op een vraaggerichte en klantvriendelijke manier het gehele jaar door erkende 

preventieprogramma’s kunnen afnemen.  

 

Zo’n aparte programmalijn wijkt op de volgende onderdelen af van de reguliere procedure 

en blijkt in de praktijk succesvol (vraag maar aan  van de MBO Raad): 

 

• Scholen en mbo-instellingen kunnen intekenen op meerdere thema’s. 

• Er zijn ruim voldoende middelen voor scholen en mbo-instellingen. 

Scholen en mbo-instellingen worden niet worden geconfronteerd met een 

budgetplafond en hoeven geen kosten voor te schieten. 

• Er is een aparte online menukaart waar scholen en mbo-instellingen dagelijks, 

gedurende het gehele schooljaar, al naar gelang hun behoefte en wensen, concreet 

kunnen inschrijven op een erkend preventieprogramma. 

Dat kan met een online winkelwagen-systeem, al dan niet met vouchers.  

• Scholen en mbo-instellingen worden in de eerste jaren niet verplicht om allerlei 

activiteiten bij Gezonde School af te nemen, als ze daar geen behoefte aan hebben 

(of geen tijd of menskracht). 

 

Als randvoorwaarde geldt dat VWS dan wel flink over de brug komen. 

Vooral mbo-instellingen hebben dringend behoefte aan preventieprogramma’s met 

gastdocenten, blijkt uit onze cijfers van de afgelopen jaren. 

Maar ook scholen met risicoleerlingen. Zie ook:  
https://www.ad.nl/binnenland/vaker-gedwongen-seks-bij-meisjes-in-speciaal-

onderwijs~a2727449. 

Gastlessen kosten circa € 1.000 per dag. 

Gelet op het beschikbare budget moet het mogelijk zijn deze kosten volledig te vergoeden, 

naast de kosten van het reguliere ondersteuningsaanbod van Gezonde School. 

Er zijn immers miljoenen beschikbaar voor dit thema. 

 

Ik zou niet weten waarom we niet kunnen starten vanuit de manifeste, gebleken behoefte 

(zie voor cijfers o.a. ons jaarverslag) en parallel daaraan nader onderzoek laten doen naar 

de latente behoefte… 
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Met vriendelijke groet, 

 

Ronald Zoutendijk 

Bestuurder 
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Van: ) < @minvws.nl>  
Verzonden: zondag 31 maart 2019 10:22 
Aan: Ronald Zoutendijk < @siriz.nl> 
CC:  < @siriz.nl>; ) < @minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Nieuwsbrief Gezond Leven - maart 2019 
 
Hoi Ronald, dank. Ik werk vandaag daarom op zondag een mail.  

vertelde mij dat ze 3 dingen doen: ze besteden er extra aandacht via de website, via de 
gezonde school adviseurs en door actief – inderdaad via deze nieuwsbrieven – te laten weten dat er 
extra geld is. Kan je mij concreet aangeven wat jij anders wilt van Gezonde School qua communicatie? 
Dan kan ik daar nog eens met  over praten. 

 
Van: Ronald Zoutendijk @siriz.nl>  
Verzonden: zaterdag 30 maart 2019 09:09 
Aan: ) < @minvws.nl> 
CC:  @siriz.nl> 
Onderwerp: FW: Nieuwsbrief Gezond Leven - maart 2019 
 
Beste , 

 

Ik kom nog even terug op preventie. 

Zie: https://www.gezondeschool.nl/advies-en-

ondersteuning/ondersteuningsaanbod/toekenning-ondersteuning. 

 

Het ondersteuningsaanbod wordt door Gezonde School als volgt gedefinieerd. 

Het Ondersteuningsaanbod bestaat uit een geldbedrag van € 3.000 per school. 
Met dit bedrag werkt de school aan Gezonde School. 
Dit betekent dat de school het geldbedrag kan inzetten om de taakuren te vergoeden van 
een eigen medewerker van de school die is aangesteld als Gezonde School-coördinator. 
Om in aanmerking te komen voor ondersteuning moet de school een Gezonde School-
coördinator hebben. 
De school kan er ook voor kiezen om het bedrag te gebruiken voor de inzet van Gezonde 
School-activiteiten of voor de aanvraag van een vignet Gezonde School.  
Naast het bedrag van € 3000 krijgen scholen maximaal 10 uur advies en ondersteuning van 
een Gezonde School-adviseur van de GGD. 
Hiervoor moet de school zelf contact opnemen met de Gezonde School-adviseur van de 
GGD in hun regio. 
 
De mogelijkheid van inzet van erkende interventies wordt niet expliciet genoemd. 

Bovendien is € 3000 per school (men bedoelt: schoollocatie) voor de inzet van 

preventieprogramma’s een peulenschil. 

Preventieprogramma’s kosten circa € 1.000 per dag. 
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Valt het je op dat scholen die werken aan het thema Voeding apart worden genoemd? 

Zoiets zou ook voor seksualiteit en relaties kunnen. 

Daar is een aparte programmalijn voor! 

Vraag maar aan  van de MBO Raad, als je mij niet gelooft. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ronald Zoutendijk 

Bestuurder 

06  
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Postbus 60, 2800 AB  GOUDA 

085-130 1570 
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Pleitnotitie preventie 

 
 

Aan  : Paul Blokhuis, staatssecretaris VWS 

Van  : Ronald Zoutendijk, Siriz 

Datum : 23 maart 2019 

Betreft : Knelpunten en kansen preventie van onbedoelde zwangerschappen 

 
 

Inleiding 

 

In Nederland is een op de vijf vrouwen ooit onbedoeld zwanger geweest en was 68% van 

deze zwangerschappen ook ongewenst. Onder niet-westerse meisjes komt 

tienermoederschap bovendien veel vaker voor. Voor deze en andere hoogrisicogroepen is 

meer aandacht nodig. 

 

Het kabinet zet sterk in op het verder voorkomen van onbedoelde 

(tiener)zwangerschappen. Samen met het veldpartijen (Fiom, GGD GHOR Nederland, 

JOOZ, Rutgers en Siriz) heeft het ministerie van VWS een Zevenstappenplan opgesteld 

dat de agenda vormt voor de komende jaren. 

 

De KWINK Groep heeft, in nauw overleg met de veldpartijen, een 

stimuleringsprogramma genaamd: ‘Collectieve preventie van onbedoelde 

(tiener)zwangerschappen via het onderwijs’ opgesteld. 

 

In 2019 en 2020 wordt door VWS jaarlijks € 6,8 miljoen en in 2021 € 3 miljoen 

beschikbaar gesteld voor de uitvoering van dit plan. Het grootste gedeelte van dit budget 

zal worden aangewend om de aandacht voor het onderwerp in het schoolklimaat door 

goede toerusting van leerkrachten en docenten te vergroten. 

 

Om het Stimuleringsprogramma tot een succes te maken, zullen de veldpartijen zoveel 

mogelijk gebruik maken van de huidige kanalen zoals het RIVM en Gezonde School. 

Dat kan echter niet zonder aanpassingen in bestaande regelingen en werkwijzen. 
 

Knelpunten 

 

1. Het aantal scholen en onderwijsinstellingen dat het bestaande 

ondersteuningsaanbod van Gezonde School kan aanvragen is beperkt en lager 

dan eerdere jaren. In 2016 deden bijna 700 scholen en onderwijsinstellingen een 

aanvraag en in 2017 deden 745 scholen en onderwijsinstellingen een aanvraag. 

Van de 745 scholen en onderwijsinstellingen vielen 121 scholen en 

onderwijsinstellingen af omdat ze niet aan de voorwaarden van het 

ondersteuningsaanbod voldeden. In het schooljaar 2019/2019 kunnen slechts 550 

schoollocaties meedoen. 

2. Scholen en onderwijsinstellingen kunnen tot en met 18 april 2019 inschrijven voor 

het bestaande ondersteuningsaanbod van Gezonde School. Het bestaande 

ondersteuningsaanbod bestaat uit een geldbedrag van € 3.000 per schoollocatie. 

Met dit geldbedrag kunnen taakuren worden vergoed van een eigen medewerker 

van de school die is aangesteld als Gezonde School-coördinator. Om in 

aanmerking te komen voor ondersteuning moet de school een Gezonde School-
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coördinator hebben. De school kan er ook voor kiezen om het bedrag te gebruiken 

voor de inzet van Gezonde School-activiteiten of voor de aanvraag van een vignet 

Gezonde School. 

Naast het bedrag van € 3.000 krijgen scholen en onderwijsinstellingen maximaal 

10 uur advies en ondersteuning van een Gezonde School-adviseur van de GGD.  

De huidige werkwijze van Gezonde School wordt hierbij als uitgangspunt genomen 
en niet de vraag van scholen en onderwijsinstellingen. 

3. Het inschrijven op het thema ‘Relaties en seksualiteit’ wordt niet gestimuleerd. In 

2017 kozen minder dan 10 scholen en onderwijsinstellingen voor dit 

thema. In 2016 waren dit er 12. Gezonde School heeft voor 2019/2020 

toekenningscriteria opgesteld. Hierin wordt vermeld dat scholen en 

onderwijsinstellingen die kiezen voor het thema ‘Voeding’ verhoogde kans maken 

op het ondersteuningsaanbod. Naar verwachting zullen dus wederom zeer weinig 

scholen en onderwijsinstellingen kiezen voor het thema ‘Relaties en seksualiteit’. 

Verbeterpunten 

 

Om het Stimuleringsprogramma tot een succes te maken dienen bovenstaande 

knelpunten opgelost te worden. Wij pleiten voor de volgende verbeterpunten. 

 

1. Het Ministerie van LNV heeft een aparte programmalijn bij Gezonde School voor 

het thema ‘Voeding’ gerealiseerd, die vraaggericht is en klantvriendelijk voor 

scholen en onderwijsinstellingen. Als gevolg daarvan is dit programma succesvol. 

Doe als VWS hetzelfde: spreekt een aparte programmalijn af voor het thema 

‘Relaties en seksualiteit’ voor het schooljaar 2019/2020 en voor de 

daaropvolgende twee schooljaren, waarin scholen en onderwijsinstellingen naast 

het reguliere ondersteuningsaanbod van Gezonde School op een vraaggerichte en 

klantvriendelijke manier het gehele jaar door erkende preventieprogramma’s 

kunnen afnemen. 

2. Verruim de middelen voor scholen en onderwijsinstellingen die gebruik willen 

maken van preventieprogramma’s, zoals gastlessen. Gastlessen kosten circa  

€ 1.000 per dag. Gelet op het beschikbare budget moet het mogelijk zijn deze 

kosten volledig te vergoeden, naast het reguliere ondersteuningsaanbod van 

Gezonde School. 

3. Zorg dat er z.s.m. een online menukaart beschikbaar komt waar scholen en 

onderwijsinstellingen dagelijks, gedurende het gehele schooljaar, al naar gelang 

hun behoefte en wensen, concreet kunnen inschrijven op een erkend 

preventieprogramma. 

4. Zie erop toe dat de financiële middelen voor ten minste 75% worden besteed aan 

daadwerkelijke erkende preventieprogramma’s (en niet aan coördinatie en 

bureaucratie). 

Conclusie 

 

Zonder aanpassingen van bestaande regelingen en werkwijzen dreigt het schooljaar 

2019/2020 een verloren jaar te worden. De huidige werkwijze van Gezonde School 

blokkeert de inzet van het kabinet en de gezamenlijke veldpartijen. Wij pleiten voor het 

spoedig inrichten van een eigentijdse en vraaggestuurde structuur. 
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Van: Ronald Zoutendijk @siriz.nl>  
Verzonden: zondag 31 maart 2019 21:27 
Aan: ) < @minvws.nl> 
CC: ) < @minvws.nl>;  @siriz.nl> 
Onderwerp: Online hulplijn 
 
Beste  

 

Hierbij zend ik je een geactualiseerd overzicht van de meerkosten indien wij alleen 

beroepskrachten mogen inzetten voor onze online hulp. 

 

In een eerder memo d.d. 4 maart 2019 werd nog uitgegaan van de inzet van 

beroepskrachten bij het werven, selecteren, opleiden en begeleiden van vrijwilligers. 

In bijgaand memo is bij scenario 2 uitgegaan van het uitsluitend inzetten van 

beroepskrachten. 

 

Als wij de huidige werkwijze zouden handhaven (dus ook met vrijwilligers en stagiairs 

werken die onder toezicht staan van beroepskrachten), kunnen we met een klein tekort 

werken. 

Als we uitsluitend met beroepskrachten moeten werken, komen we circa € 165.000 op 

jaarbasis tekort. 

 

Ik ben benieuwd naar je reactie en uiteraard bereid desgewenst e.e.a. toe te lichten. 

 
Met vriendelijke groet, 

 

Ronald Zoutendijk 

Bestuurder 

06  

 

 

 
 

Nieuwe Gouwe W.Z. 1, 2802 AN  Gouda 

Postbus 60, 2800 AB  GOUDA 

085-130 1570 

www.siriz.nl 
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Memo 
 

Aan  : , VWS 

Van  : Ronald Zoutendijk, Siriz 

Datum : 30 maart 2019 

Betreft : Online hulplijn met alleen beroepskrachten 

 
 

In dit memo licht ik toe wat de consequenties zijn voor Siriz als de hulplijn alleen met 

beroepskrachten kan worden geëxploiteerd. Dit memo kan gezien worden als een 

addendum op het eerder toegezonden memo ‘Online en telefonische hulp’ d.d. 4 maart 

2019. 

Aanleiding voor dit memo is: 

- Nader intern onderzoek 

- Nadere informatie vanuit VWS. 

 

Feiten 

 

Siriz beoogt ten minste dezelfde aantallen te realiseren als in 2018. Dit gaat om: 

- Chat:     852 * 1 uur 

- Telefoon/e-mail/WhatsApp:  1.350 * 0,5 uur 

 

 

Overzicht scenario’s  

 

Scenario’s 1. Inzet 

beroepskrachten en 

vrijwilligers 

2. Inzet met 

uitsluitend 

beroepskrachten 

Baten € 197.660 € 197.660 

Lasten € 196.138 € 301.950 

Resultaat excl. overhead € 1.522 € 104.290 tekort 

Overhead (20% van lasten) € 39.228 € 60.390 

Resultaat incl. overhead € 37.706 tekort € 164.680 tekort 

 

 

N.B.: 

1. Conform de cao wordt jaarlijks een verhoging (indicatie: ca. 2%) doorgevoerd. 

2. Medewerkers in dienst ontvangen er per jaar een trede bij. 

3. De beroepskrachten moeten in de weekenden gaan werken. Conform de cao moet 

hier een vergoeding tegenover staan. 

Naar schatting neemt dit jaarlijks circa € 10.000 à € 20.000 extra kosten met zich mee. 

 

Op de volgende pagina volgt een uitwerking van beide scenario’s.  
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1. Huidig scenario | Inzet van beroepskrachten en met vrijwilligers tegen 

vrijwilligersvergoeding 

 

In dit scenario blijven de vrijwilligers actief tegen de huidige vrijwilligersvergoedingen.  

 

Onderdeel Bedrag in euro’s 
Financiering VWS 177.660 

Financiering VWS vast bedrag 20.000 

Totale baten 197.660 

 

Onderdeel Bedrag 
Publiciteits- en communicatiekosten 10.000 

Salariskosten beroepskrachten 143.199 

Overige personeelskosten 5.000 

Vrijwilligers 10.764 

Kosten chat applicatie inclusief deel 

toekomstbestendig maken en houden 

26.375 

Totale lasten 196.138 

 

Toelichting 

De vrijwilligers realiseren circa 65% van de declarabele uren. Dit gaat om: 

- 554 chaturen; 

- 877 contactmomenten via telefoon, e-mail of WhatsApp van circa een half uur. 

 

2. Nieuw scenario | Uitsluitend inzet beroepskrachten 

 

In dit scenario wordt uitgegaan van het feit dat alleen beroepskrachten de hulplijn 

bezetten. 

 

Onderdeel Bedrag in euro’s 
Financiering VWS 177.660 

Financiering VWS vast bedrag 20.000 

Totale baten 197.660 

 

Onderdeel Bedrag 
Publiciteits- en communicatiekosten 10.000 

Salariskosten beroepskrachten 260.575 

Overige personeelskosten 5.000 

Vrijwilligers - 

Kosten chat applicatie inclusief deel 

toekomstbestendig maken en houden 

26.375 

Totale lasten 301.950 

 

Toelichting baten 

De baten blijven ongewijzigd daar Siriz beoogt de online hulplijn ten minste in dezelfde 

vorm voort te zetten. 

 

Toelichting lasten 
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De lasten zullen, per saldo, stijgen vanwege de volgende wijzigingen: 

In dit scenario is het noodzakelijk de formatie met 2 fte beroepskrachten uit te breiden 

vanwege de volgende oorzaken: 

• Opvangen weggevallen uren vrijwilligers. 

• Voldoende borging van: 

o Ziektevervanging. 

o Uren nodig voor opleiding/training. 

o Spreiding bezetting online hulplijn in de weekeinden. 

Dit betekent dat de personeelskosten stijgen van € 143.199 naar € 260.575. 
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Van: Ronald Zoutendijk @siriz.nl>  
Verzonden: dinsdag 9 april 2019 16:59 
Aan: ) @minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Preventie / Online hulp 
 
Beste , 

 

Wij rekenen nu niet met een tarief van € 1.000 per dag, want we worden (nog) 

gesubsidieerd. 

Ik heb van Rutgers begrepen dat zij € 1.000 per dag vragen. 

 

Wij werken hoofdzakelijk met beroepskrachten, aangevuld met vrijwilligers. 

Het probleem is dat we nu geen business case kunnen maken, omdat we niet weten in 

welke mate scholen in de nieuwe situatie na de zomer nog op ons een beroep zullen doen. 

Het is daardoor niet goed mogelijk om uitspraken te doen wat een redelijk tarief zou kunnen 

zijn. 

Daarom refereren we vooralsnog aan de gangbare tarieven van Rutgers. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ronald Zoutendijk 

Bestuurder 

06-  

 

 

 

085-130 1570 

Nieuwe Gouwe W.Z. 1, 2802 AN  Gouda 

Postbus 60, 2800 AB  GOUDA 

www.siriz.nl  

 

    

 

Van: ) @minvws.nl>  
Verzonden: dinsdag 9 april 2019 16:19 
Aan: Ronald Zoutendijk @siriz.nl> 
Onderwerp: RE: Preventie / Online hulp 
 
Hoi Ronald, 
Wij proberen jou uiterlijk deze week te informeren. Er liggen nog besluiten voor bij de staatssecretaris 

en we spreken nog met Gezonde School.  
Ik vroeg me wel af: jullie zetten vrijwilligers in voor de preventielessen. Waarom kost het dan € 1000 
per dag? Is dat puur voor de materialen die worden ingezet? 
Groet 
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Van: Ronald Zoutendijk @siriz.nl>  
Verzonden: dinsdag 9 april 2019 14:08 
Aan: ) < @minvws.nl> 
Onderwerp: Preventie / Online hulp 
 
Beste  

 

Kun je me berichten over het interne ambtelijk overleg over preventie en over online hulp? 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ronald Zoutendijk 

Bestuurder 

06-  

 

 

 

085-130 1570 

Nieuwe Gouwe W.Z. 1, 2802 AN  Gouda 

Postbus 60, 2800 AB  GOUDA 

www.siriz.nl  
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Van: Ronald Zoutendijk @siriz.nl>  
Verzonden: woensdag 24 april 2019 11:00 
Aan: ) < @minvws.nl> 
Onderwerp: RE: AO Open house keuzehulp en AO Preventiebeleid 
 
Beste , 

 

Bedankt voor je bericht. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ronald Zoutendijk 

Bestuurder 

06  

 

 

 
 

Nieuwe Gouwe W.Z. 1, 2802 AN  Gouda 

Postbus 60, 2800 AB  GOUDA 

085-130 1570 

www.siriz.nl 

 

    
 

Van:  < @minvws.nl>  
Verzonden: dinsdag 23 april 2019 15:24 
Aan: Ronald Zoutendijk < @siriz.nl> 
Onderwerp: RE: AO Open house keuzehulp en AO Preventiebeleid 
 
Hoi Ronald, 
 
Ik denk dat  niet goed op de hoogte was, want daar was geen sprake van.  
Ik kom er op terug vwb jouw punt. Dit is namelijk niet iets wat wij samen nog kunnen bespreken, dit 

is een besluit die de staatssecretaris moet nemen. 
Ik verwacht jou daar donderdag duidelijkheid over te geven. 

  

 
Van: Ronald Zoutendijk @siriz.nl>  
Verzonden: zaterdag 20 april 2019 10:43 
Aan: ) @minvws.nl> 
Onderwerp: AO Open house keuzehulp en AO Preventiebeleid 
 
Beste  
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Naar aanleiding van de gevoerde AO's zou ik het prettig vinden om in alle rust informeel bij 

te praten over online hulp en preventie. 

Zouden we weer een keer kunnen afspreken aan het Muzenplein of ergens anders? 

 

Van  begreep ik dat hem was gevraagd of de beschikbaarheidsbijdrage 

voor een online hulplijn zou kunnen worden aangepast. 

Wat mij betreft is dat niet nodig; we vinden het belangrijker dat hbo-stagiairs en 

vrijwilligers met een stage- of vrijwilligersovereenkomst met Siriz hun werk kunnen blijven 

doen voor de online hulplijn. 

Gisteren las ik deze advertentie van 113: https://werkenbij.113.nl/o/buitenschoolse-zomer-

stagiair-hbo-wo-2019. 

Dat is een voorbeeld hoe ook wij werken. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ronald Zoutendijk 

Bestuurder 

06  

 

 

 
 

Nieuwe Gouwe W.Z. 1, 2802 AN  Gouda 

Postbus 60, 2800 AB  GOUDA 

085-130 1570 

www.siriz.nl 
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Van: Ronald Zoutendijk @siriz.nl>  
Verzonden: vrijdag 3 mei 2019 12:30 
Aan:  < @minvws.nl> 
CC:  @minvws.nl> 
Onderwerp: Online hulplijn 
Urgentie: Hoog 
 
Beste , 

 

Hierbij zend ik je zoals afgesproken een overzicht van verschillende scenario’s voor de 

online hulplijn met de daaraan verbonden financiële consequenties. 

De kern van de zaak is dat alleen voortzetting van de huidige werkwijze (hbo-

gekwalificeerde beroepskrachten in combinatie met hbo-stagiairs en goed opgeleide 

vrijwilligers) financieel verantwoord is. 

 

Ik zie je reactie graag tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ronald Zoutendijk 

Bestuurder 

06  

 

 

 
 

Nieuwe Gouwe W.Z. 1, 2802 AN  Gouda 

Postbus 60, 2800 AB  GOUDA 

085-130 1570 

www.siriz.nl 
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Memo

 

Aan  : Ronald Zoutendijk, bestuurder 

Van  : , financial controller 

Datum : 3 mei 2019 

Betreft : Scenario’s online hulplijn 

 

 

In dit memo licht ik toe wat de consequenties zijn voor Siriz van verschillende scenario’s 

voor wat betreft de inzet van stagiairs of vrijwilligers, beroepskrachten zonder hbo-

kwalificatie (mbo-tarief) en beroepskrachten met een hbo-kwalificatie (bo-tarief). 

Dit memo kan gezien worden als en gebruikt worden als addendum op de memo’s “Inzet 

vrijwilligers hulplijn” van 4 maart 2019 en “Hulplijn met alleen beroepskrachten” van 31 

maart 2019. 

Aanleiding voor dit memo is: 

- Nader intern onderzoek. 

- Nadere informatie vanuit VWS. 

Siriz beoogt ten minste dezelfde aantallen te blijven realiseren als in 2018. Dit gaat om: 

- Chat:     852,42 uur 

- Telefoon/e-mail/WhatsApp:  1.350 contactmomenten van ca. een half uur 

 

Overzicht scenario’s | Zie de uitwerking per scenario hierna 

 

Scenario’s 1. Inzet 

vrijwilligers 

vrijwilligersvergoeding 

2. Alleen inzet 

beroepskrachten 

mbo-tarief 

3. Alleen inzet 

beroepskrachten 

hbo-tarief 

Baten 197.660 197.660 197.660 

Lasten 196.138 246.610 301.950 

Resultaat voor overhead 1.522 -/- 48.950 -/- 104.290 

Overhead (20% van lasten) 39.228 49.322 60.390 

Resultaat incl. overhead -/- 37.706 -/- 98.272 -/- 164.680 

 

N.B.: 

1. Conform CAO wordt jaarlijks een verhoging (indicatie: ca. 2%) doorgevoerd. 

2. Medewerkers in dienst ontvangen er per jaar een trede bij. 

3. De beroepskrachten moeten in het weekend gaan werken. Conform CAO moet 

hier een vergoeding tegenover staan. 

Naar schatting neemt dit jaarlijks circa € 10.000 tot € 20.000 extra kosten met zich mee. 
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1. Huidig scenario | Inzet vrijwilligers (tegen vrijwilligersvergoeding) in 

combinatie met hbo-beroepskrachten 

 

In dit scenario blijven de vrijwilligers actief tegen de huidige vrijwilligersvergoedingen. 

 

Onderdeel Bedrag 
Financiering VWS 177.660 

Financiering VWS vast bedrag 20.000 

Totale baten 197.660 

 

Onderdeel Bedrag 
Publiciteits- en communicatiekosten 10.000 

Salariskosten beroepskrachten 143.199 

Overige personeelskosten 5.000 

Vrijwilligers 10.764 

Kosten chat applicatie inclusief deel 

toekomstbestendig maken en houden 

26.375 

Totale lasten 196.138 

 

De vrijwilligers realiseren circa 65% van de declarabele uren. Dit gaat om: 

- 554 chaturen. 

- 877,50 contactmomenten via telefoon, e-mail of WhatsApp van circa een half uur. 

 

2. Nieuw scenario | Inzet vrijwilligers met een arbeidsovereenkomst (tegen 

mbo-tarief) in combinatie met hbo-beroepskrachten 

 

In dit scenario worden de vrijwilligers beroepskrachten met mbo-niveau. 

 

Onderdeel Bedrag 
Financiering VWS 177.660 

Financiering VWS vast bedrag 20.000 

Totale baten 197.660 

 

Onderdeel Bedrag 
Publiciteits- en communicatiekosten 10.000 

Salariskosten hbo-beroepskrachten 113.855 

Overige personeelskosten 5.000 

Beroepskrachten mbo-niveau 91.380 
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Kosten chat applicatie inclusief deel 

toekomstbestendig maken en houden 

26.375 

Totale lasten 246.610 

 

In dit scenario is 0,5 fte op de hbo-beroepskrachten in mindering gebracht omdat wordt 

geacht dat mbo-beroepskrachten minder begeleiding nodig hebben. 

 

De mbo-beroepskrachten realiseren circa 65% van de declarabele uren. Dit gaat om: 

- 554 chaturen. 

- 877,50 contactmomenten via telefoon, e-mail of WhatsApp van circa een half uur. 

Hiervoor moeten zij 3.546 uur beschikbaar zijn. Circa 28% van de beschikbare tijd kan 

namelijk daadwerkelijk besteed worden aan hulpvragen. 

 

3.546 x 25,77* = € 91.380 

 

* Uurtarief gebaseerd op het gemiddelde salaris van twee medewerkers in de functie van 

Sociaal pedagogisch werker 2, schaal 6, trede 4. 

 

3. Nieuw scenario | Alleen inzet beroepskrachten (tegen hbo-tarief) 

 

In dit scenario wordt uitgegaan van het feit dat alleen de huidige beroepskrachten de 

hulplijn bezetten. De inzet van vrijwilligers of beroepskrachten tegen mbo-tarief vervalt. 

 

Onderdeel Bedrag 
Financiering VWS 177.660 

Financiering VWS vast bedrag 20.000 

Totale baten 197.660 

 

Onderdeel Bedrag 
Publiciteits- en communicatiekosten 10.000 

Salariskosten beroepskrachten 260.575 

Overige personeelskosten 5.000 

Vrijwilligers - 

Kosten chat applicatie inclusief deel 

toekomstbestendig maken en houden 

26.375 

Totale lasten 301.950 
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Toelichting baten 

De baten blijven ongewijzigd daar Siriz beoogt de Hulplijn ten minste in dezelfde vorm 

voort te zetten. 

 

Toelichting lasten 

De lasten zullen, per saldo, stijgen vanwege de volgende wijzigingen. 

1. De kosten voor de vrijwilligers komen te vervallen daar er in dit scenario alleen 

beroepskrachten worden ingezet. 

2. De vrijwilligers bezetten de Hulplijn thans 64 uur per week. Deze uren moeten in 

dit scenario voortaan worden vervuld door beroepskrachten. De beroepskrachten 

besteden 36 uur per week aan coaching. Deze uren kunnen naar schatting 

gehalveerd worden als er alleen met beroepskrachten wordt gewerkt. Dit betekent 

dat de beroepsformatie ten minste met de volgende uren moet worden 

uitgebreid: 

64 uur huidige inzet vrijwilligers 

-/-  18 uur halvering coachingsuren 

46 uur 

Siriz acht het noodzakelijk in dit scenario de beroepsformatie met 2 fte (à 36 uur) 

uit te breiden vanwege de volgende oorzaken: 

- Opvangen weggevallen uren vrijwilligers. 

- Voldoende borging van: 

o ziektevervanging; 

o uren nodig voor opleiding/training; 

o spreiding bezetting Hulplijn in de weekeinden. 

Dit betekent dat de personeelskosten stijgen van € 143.199 naar € 260.575. 

(143.199 / 2,44 x 4,44 = 260.575). 
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