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1 	Aanleiding voor deze nota 
U heeft gevraagd om een nader overleg over de toekomstige invulling van de 
amendementen van lid Van de Staaij en lid Voortman op basis van het 
onderzoek van JSO naar de stand van zaken rondom tienermoeders in 
Nederland (zie bijlage: rapport en eerder voorgelegde brief). Op 1 mei 2015 
is dit intern overleg met u, PG en DMO gepland. Via de amendementen werd 
in december 2013 verzocht om een (structurele) impuls voor de hulp aan 
tienermoeders vanaf 2014. Lid Van der Staaij en lid Voortman vroegen beiden 
een extra impuls op het terrein van tienermoeders. 

Deze nota dient ter voorbereiding van dat overleg. 

2 	Beslispunten, advies en mogelijk alternatief 

Keuze over inzet of afbouw amendementmiddelen 
De amendementmiddelen - jaarlijks €2,5 min - zijn voor 2014 en 2015 
uitgezet via subsidieverstrekking aan Siriz, FIOM, RutgersWPF en SANL. Een 
klein deel is gebruikt voor een onderzoek naar de stand van zaken rondom 
hulp aan tienermoeders in Nederland. Onder andere naar aanleiding van de 
resultaten van het onderzoek zien wij de volgende scenario's voor het vervolg: 

De volgende alternatieven, varianten op optie 1, kunnen overwogen worden: 
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NB. Deze alternatieven hebben dezelfde mogelijke risico's als onder optie 1, 
welke in de nota worden uitgewerkt. 

II 	Keuze over mate van aandacht richting TK 
Wij adviseren u de Kamer per brief te informeren over de uitkomsten van het 
onderzoek van 350 en in de brief in te gaan op de aandachtspunten uit het 
rapport en aan te geven welke punten opgepakt worden binnen de bestaande 
subsidies en welke knelpunten weggenomen zijn met de decentralisaties. 
Tijdens het overleg bespreken we graag of in deze brief al dan niet expliciet 
iets opgenomen moet worden over ;11:1 

3 	Samenvatting en conclusies 
Voor de keuze over de beslispunten is het noodzakelijk de amendementen in 
het bredere beleidskader te plaatsen. Daarom gaan we in deze nota kort in op 
de geschiedenis en invulling van de amendementen, het bredere beleid 
rondom tienermoeders, en de onderzoeksresultaten van JSO, voordat we 
ingaan op de keuzes. 

Achtergrond en invulling amendementen  
In bijlage 1 en 2 zijn respectievelijk de amendementen van Van der Staaij en 
Voortman opgenomen, inclusief de achterliggende argumentatie en een 
(beknopte weergave) van de huidige invulling. 

Met de middelen van het amendement van Van der Staaij worden 
voorlichting, verschillende vormen van ambulante ondersteuning en opvang 
door Siriz gesubsidieerd. De middelen van het amendement van Voortman 
zijn deels ingezet bij de bovenstaande landelijke instituten Rutgers, SANL en 
FIOM om in samenwerking voorlichting/-interventies te ontwikkelen. De 
andere helft is ingezet bij alleen FIOM voor voorlichtingsactiviteiten, 
profilering bij gemeenten en ondersteuning bij de transitie tot volledig 
kennisinstituut. 

Bredere beleid / verdeling verantwoordelijkheden voor tienermoeders.  
De opvang, hulp, voorlichting en preventie aan tienermoeders zijn alle via 
verschillende wetten (Wmo, jeugdwet, Wpg) decentraal belegd, waardoor de 
gemeenten de problematiek integraal aan kunnen pakken. Vanaf januari 2015 
hebben de gemeenten alle verantwoordelijkheden en middelen. Daarnaast 
hebben zorgprofessionals een taak, zoals huisartsen, verloskundigen en 
consultatiebureaus, maar ook abortusklinieken voor de voorlichting aan de 
ongewenst zwangere. 

VWS zorgt voor de landelijke ondersteuninginfrastructuur, inclusief kennis, 
door het financieren van de landelijk werkende instituten, zie bijlage 2. Voor 
aanvullende taken, zoals ook opvang, moeten de instituten zichzelf voldoende 
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profileren, naast de lokale partijen, bij de gemeenten om ingekocht te 
worden. In lijn met dit beleid werd FIOM in 2012 omgevormd van ambulante 
hulpverleningsorganisatie (gefinancierd door het Rijk) omgevormd naar een 
kenniscentrum ter ondersteuning van het lokale veld. 

Aandachtspunten voortkomend uit 3SO-rapport 
Nederland scoort goed binnen Europa met een laag aantal ongewenste 
(tiener)zwangerschappen en tienermoeders. De trend is nog steeds dalend. 
Alleen Denemarken en Zwitserland hebben lagere cijfers. 

Er zijn voldoende voorlichtingsinterventies en ambulante interventies 
beschikbaar. Het is lastig iets te concluderen over de opvangcapaciteit, omdat 
deze bij zeer diverse private organisaties ligt. Siriz heeft een klein aandeel in 
het totaal met 8 opvangplekken. Opvang heeft in de praktijk echter nooit tot 
problemen geleid. 

Het rapport benoemt wel een aantal aandachtspunten. In bijlage 3 staat een 
overzicht van de in het rapport genoemde aandachtspunten. 

Aandachtspunten die decentraal moeten worden opgepakt.  
Maatwerk en verbinding binnen de keten blijft een belangrijk aandachtspunt. 
Financieringsschotten stonden tot 2014 maatwerk in de weg. Vanaf januari 
2015 hebben de gemeenten alle mogelijkheden om maatwerk te leveren op 
basis van de doorgevoerde decentralisatie. Daarnaast spreekt voor zich dat 
kleine gemeenten niet zelfstandig alle vormen van zorg kunnen organiseren. 
Voor wat betreft gehanteerde regiobindingeisen geldt dat de 43 wethouders 
van de centrumgemeenten maatschappelijke opvang in het convenant 
'landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang' landelijke afspraken 
maken over de toegang tot de opvang voor mensen van buiten de regio. Voor 
(tienermoeders die vallen onder) jeugdhulp geldt het woonplaatsbeginsel, 
waardoor de gemeente van herkomst betaalt voor de zorg, onafhankelijk in 
welke plaats die geleverd wordt. Hierdoor worden geen problemen verwacht 
met gehanteerde toegangseisen voor mensen buiten de regio. 

In deze eerste fase na decentralisatie zou VWS nog specifiek de aandacht 
voor tienermoeders kunnen vragen bij gemeenten, bijvoorbeeld door het 
onderzoeksrapport onder de aandacht van gemeenten te brengen of door 
middel van een congres. Op die manier kunnen nu ook de extra middelen 
vanuit de amendementen geduid worden (ondersteunen overgangsfase). 

Andere aandachtspunten die het rapport noemt, zoals het ontwikkelen van 
specifieke interventies voor specifieke doelgroepen, meer bekendheid 
genereren bij gemeenten van het aanwezige aanbod, zijn meegenomen in de 
bestaande instellingssubsidies en krijgen waar nodig ook een impuls met de 
amendementgelden in 2015/16. Daarna moet het dossier opgevangen 
kunnen worden in de reguliere instellingssubsidies. 

Conclusie 
De meeste genoemde aandachtspunten zijn reeds opgepakt of kunnen een 
kortdurende impuls gegeven worden in 2015 en 2016 via de middelen 
gerelateerd aan het amendement van lid Voortman. Het tienermoederbeleid 
heeft met deze invulling daadwerkelijk een impuls gekregen, zoals de 
amendementen beoogden. In deze fase kunnen de amendementen nog 
verder helpen de gemeenten met nadere specifieke interventies en kennis te 
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ondersteunen. Tegelijkertijd kan veel aandacht besteed worden aan de 
profilering van de landelijke expertise bij de gemeenten, zodat de gemeenten 
niet zelf het wiel hoeven uit te vinden en weten tot wie zij zich kunnen 
richten. Daarna zouden de gemeenten samen met de kennisinstituten op 
basis van de reguliere instellingssubsidies de tienerzorg neer moeten kunnen 
zetten. Voor de overige aandachtspunten geldt dat deze door gemeenten 
opgepakt kunnen worden doordat zij na de decentralisaties integraal 
verantwoordelijk zijn voor hulp aan tienermoeders. 
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Advies 
De amendementgelden hebben een goede impuls gegeven aan de zorg voor 
tienermoeders. Met inzet van de middelen voor het ontwikkelen van de nog 
openstaande aandachtspunten in 2015 en 2016, kunnen de gemeenten in 
principe vanaf 2017 de zorg vorm geven. 
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4 	Draagvlak politiek 
SGP heeft draagvlak gevraagd voor het tienermoeder dossier middels een 
amendement. Dit was in het kader van het herfstakkoord over de begroting 
van 2014. 

5 	Draagvlak maatschappelijk 
nvt 

6 	Financiële en personele gevolgen 
Dat is afhankelijk van het gekozen scenario. 

7 	Juridische haalbaarheid 

8 	Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen) 
Intern is dit een coproductie van PG en DMO en afgestemd met jeugd. 

9 	Gevolgen administratieve lasten 
n.v.t. 

10. Toezeggingen 
N.v.t. (interne nota) 

Pagina 5 van 6 



Doc. 78 

110,2,e 	 r10.2.e I 
Senior beleidsmedewerker (DMO) 	Senior beleidsmedewerker (PG) 

Directie Publieke 
Gezondheid 
Crisisbeheersing en 
Infectieziekten 

Kenmerk 
339209-118272-PG 

Pagina 6 van 6 



dubois CO  D°"°  
REGISTERACCOUNTANTS 

Stichting Siriz Opvang Gouda 
T.a.v. de heer R.A. Zoutendijk 
Arnhemseweg 23 
3811 NN AMERSFOORT 

Amsterdam, 25 juni 2015 

1 Behandeld door.. 02e ' 
Referentie: 3990.C.14/22881b 

Geachte heer Zoutendijk, 

Hierbij zenden wij u twee door ons ondertekende exemplaren van onze aangepaste 
controleverklaring bij de subsidiedeclaratie van Stichting Siriz Opvang Gouda 
inzake de Instellingssubsidie 2014' alsmede twee exemplaren van het door ons 
gewaarmerkte financieel verslag ten behoeve van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Voorts zenden wij u hierbij twee exemplaren van ons aangepaste rapport van 
feitelijke bevindingen bij het financieel verslag 2014. 

Wij verzoeken u één exemplaar van de controleverklaring, van het gewaarmerkte 
financieel verslag en van het rapport van feitelijke bevindingen door te sturen aan 
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

)/Vij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest. 

Oranje Nassaulaan 1 

1075 AH Amsterdam 

Postbus 53028 

1007 RA Amsterdam 

Telefoon 020 571 23 45 
E-mail info@dubois.n1 

www.dubois.nl  

KvK nummer 34374865 

Bijlagen 

Dubois 8. Co. Registeraccountants is een maatschap van praktijkvennootschappen. Op alle opdrachten die aan ons kantoor worden verstrekt zijn onze 
algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden, waarvan de tekst Is opgenomen op de websile www.dubois.nl, bevatten een aansprakelijkheidsbeperking. 
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Mnisterie van Volksgezondheid Welzijn en Sport 

Aanvullingen op het aanvraagformulier tot subsidievaststelling 	Page 1 of 9 

1 	Gegevens subsidiënt 

objectnummer: 

naam instelling: 

postadres: 

• postcode: 

vestigingsplaats: 

naam contactpersoon: 

telefoonnummer: 

telefaxnummer: 

e-mailadres: 

bank- of girorekeningnummer: 

nummer Kamer van Koophandel: 

2 	Subsidiegegevens 

subsidienummer: 322440 

1 

Datum Indiening 

Zijn de gesubsideerde activiteiten volledig uitgevoerd? J/N: 

Zijn er afwijkingen gemeld? J/N: 

Dient een accountantsverklaring ingediend te worden? J/N: 

Totaal realisatie lasten 

Totaal realisatie overige baten 

Totaal realisatie eigen bijdrage: 

Stand egalisatiereserve: 
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3 	Beschrijf per activiteit de bereikte resultaten 

Activiteit 

Opvanghuis Siriz Gouda 

Beschrijving gerealiseerd resultaat 

Zie activiteitenverslag en jaarrekening 2014 

dubois 6c 
rtEGISTERACCOUNTANTS  

Amsterdam, 2 5 
paraat voor waarmerk 

Uitgevoerd 
J/N 

Ja 
A 

B 

C 

Mnisterie van Volksgezondheid Welzijn en Sport 

Aanvullingen op het aanvraagformulier tot subsidievaststelling (f/ 
Page 2 of 9 
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D 

E 

Mnisterie van Volksgezondheid Welzijn en Sport 

Beschrijving gerealiseerd resultaat Activiteit Uitgevoerd 
J/N 
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Aanvullingen op het aanvraagformulier tot subsidievaststelling 	Page 4 of 9 

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

Reden niet uitvoeren activiteit 

dubois C5 CO 



611.180 A 514.622 43.680 432.500 136.833 682.325 39.550 

Verleende 
Subsidie 

(incl OVA) 

Totaal 
gerealiseerde 

lasten 

Totaal 
gerealiseerde 

eigen 
bijdrage 

Totaal 
gerealiseerde 

overige 
baten 

.k 

Begrote 
lasten 

Begrote 
eigen 

bijdrage 

Begrote 
overige 
baten 

B 

C 

D 

E 

F 
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Aanvullingen op het aanvraagformulier tot subsidievaststelling 	Page 5 of 9 

5 	Vul de realisatiegegevens in 

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



493.250 	507.518 

117.930 	174.807 

Personeel 

Materieel De afwijking in de realisatie wordt veroorzaakt door de kosten van 
onderzoek naar de mogelijkheden voor zorgvernieuwing gericht op 
kleinschalige, gezinsgerichte opvang en alternatieve huisvesting. 

8.680 

Overige baten 

Eigen bijdrage 

Subsidie 

432.500 	514.622 

43.680 	39.550 

135.000 	136.833 

Saldo 

B 
	 Toelichting 

Personeel 

Begroot 	Gerealiseerd 

Overige baten 

Eigen bijdrage 

Subsidie 

d-ub oi s (5. 
lieGISTERACCOUNTAN1 

Amsterdam, 2 
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Saldo 
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Aanvullingen op het aanvraagformulier tot subsidievaststelling 	Page 6 of 9 

6 	Toelichting per activiteit 

A 	 Toelichting  Begroot  Gerealiseerd 

Overig 

611.180  682.325 

Materieel 
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D 

C 

Personeel 

Materieel 

Overige baten 

Eigen bijdrage 

Subsidie 

Toelichting 

Saldo 

Begroot 	Gerealiseerd Toelichting 

Personeel 

Materieel 

Mnisterie van Volksgezondheid Welzijn en Sport 

Overig 

Subsidie 

Saldo 
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Eigen bijdrage 

Overige baten 
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Personeel 

Materieel 
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Eigen bijdrage 

Subsidie 

F 

Personeel 

Materieel 

Overig  

Toelichting  Begroot 	Gerealiseerd 

Overige baten 

Eigen bijdrage 

Subsidie 
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Machtiging 
conform KvK? 

Functie 

Handtekening 

Machtiging 
conform KvK ? 

Functie Naam 

Handtekening 

Amersfoort 

25 juni 2015 

Handtekening 

Naam 	 Vit 	 Machtiging 
conform I<vK 

Bestuurder 	 Zoutendijk 	 R.A. 	 Ja 
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Aanvullingen op het aanvraagformulier tot subsidievaststelling 	Page 9 of 9 

7 Ondertekening 

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

ILet op: Indien geen volmacht conform de inschrijving bij de KvK, voeg dan In een bijlage de 
volmacht toe. 

!Let op Indien het verleende subsidiebedrag groter is dan 125.000,- is in ieder geval een 
controleverklaring verplicht. 
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Deze controleverklaring is afgegeven ten behoeve van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Aan: het bestuur van Stichting Siriz Opvang Gouda te Amersfoort. 

Opdracht 
Wij hebben het bijgevoegde en door ons gewaarmerkte aanvraagformulier tot 
subsidievaststelling voor wat betreft het onderdeel financieel verslag van de 
instellingssubsidie over de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 van 
Stichting Siriz opvang Gouda te Amersfoort gecontroleerd. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opstellen van het financieel 
verslag in overeenstemming met de bepalingen van de Kaderregeling VWS-
subsidies en de nader gestelde subsidieverplichtingen. Het bestuur is tevens 
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om 
het opstellen van het financieel verslag mogelijk te maken zonder afwijkingen van 
materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 

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

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-
informatie over de bedragen en de toelichtingen in het financieel verslag. De 
geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant 
toegepaste professionele oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de 
risico's dat het financieel verslag een afwijking van materieel belang bevat als 
gevolg van fraude of fouten. 

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne 
beheersing in aanmerking die relevant is voor het opstellen van het financieel 
verslag door de stichting, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die 
passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet 
tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne 
beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de 
geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor het opstellen van het financieel 
verslag, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van het financieel verslag. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en 
geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 
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1075 AH Amsterdam 
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1007 RA Amsterdam 
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Oordeel 
Naar ons oordeel is het financieel verslag van de instellingssubsidie over de periode 1 januari 2014 tot en 
met 31 december 2014, aangevende het bedrag van € 682.325 aan subsidiabele kosten en € 691.005 aan 
inkomsten, in alle van materieel belang zijnde aspecten in overeenstemming met de bepalingen van de 
Kaderregeling VWS-subsidies, zoals vastgelegd in het genoemde controleprotocol en de nader gestelde 
subsidieverplichtingen, zoals vastgelegd in de subsidiebeschikkingen. 

Beperking in het gebruik en verspreidingskring 
Het financieel verslag is opgesteld voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met als doel 
Stichting Siriz Opvang Gouda in staat te stellen te voldoen aan de Kaderregeling VWS-subsidies. Hierdoor 
is het financieel verslag mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Het financieel verslag met onze 
controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor Stichting Siriz Opvang Gouda en het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en dient niet te worden verspreid aan of gebruikt door anderen. 

102.e 

Amsterdam, 25 juni 2015 
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RAPPORT VAN FEITELIJKE BEVINDINGEN 

Dit rapport van feitelijke bevindingen is afgegeven ten behoeve van 
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Aan: het bestuur van Stichting Siriz Opvang Gouda te Amersfoort 

Opdracht 
In artikel 66, tweede lid, van de Kaderregeling VVVS-subsidies is bepaald dat het 
financieel verslag als bedoeld in artikel 63 vergezeld dient te gaan van een rapport 
van feitelijke bevindingen omtrent de naleving van de aan de subsidie verbonden 
verplichtingen. Wij hebben een aantal specifieke werkzaamheden verricht met 
betrekking tot de naleving van de aan de subsidie verbonden verplichtingen voor 
Stichting Siriz Opvang Gouda te Amersfoort over het boekjaar 2014 zoals 
omschreven in het controleprotocol behorend bij de Kaderregeling VWS-subsidies. 
Deze rapportage bevat de uitkomsten van deze werkzaamheden. 

Het is de bedoeling dat het ministerie van VWS zelf een oordeel vormt over de 
werkzaamheden en over de in dit rapport weergegeven bevindingen en op basis 
daarvan zelf conclusies trekt, Wij wijzen erop dat indien wij aanvullende 
werkzaamheden zouden hebben verricht of een controle- of assurance-opdracht 
zouden hebben uitgevoerd, wellicht andere onderwerpen zouden zijn opgemerkt die 
voor rapportering in aanmerking zouden zijn gekomen. 

Aard en reikwijdte van de verrichte werkzaamheden 
Wij hebben onze werkzaamheden verricht in overeenstemming met Nederlands 
recht, waaronder de Nederlandse Standaard 4400 'Opdrachten tot het verrichten 
van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot financiële 
informatie'. Deze standaard is ook van toepassing voor andere dan financiële 
informatie. Het doel van een opdracht tot het verrichten van overeengekomen 
specifieke werkzaamheden is het verrichten van die werkzaamheden die wij op 
basis van de Kaderregeling VWS-subsidies en het bijbehorende controleprotocol 
met Stichting Siriz Opvang Gouda zijn overeengekomen en het rapporteren over de 
feitelijke bevindingen. Aangezien wij slechts verslag doen van feitelijke bevindingen 
uit hoofde van de overeengekomen werkzaamheden betekent dit dat op het in het 
kader van het onderzoek beoordeelde cijfermateriaal en toelichtingen geen 
accountantscontrole is toegepast en dat evenmin een beoordelingsopdracht is 
uitgevoerd. Dit houdt in dat aan onze rapportage geen zekerheid kan worden 
ontleend omtrent de getrouwheid van dit cijfermateriaal en de toelichtingen daarop. 

Beschrijving uitgevoerde specifieke werkzaamheden 
Wij hebben, met inachtneming van hetgeen hierover is gesteld in het 
Controleprotocol behorend bij de Kaderregeling VWS-subsidies, een onderzoek 
verricht naar het bestaan van waarborgen bij Stichting Siriz Opvang Gouda over het 
boekjaar 2014, gericht op het voldoen aan de verplichtingen zoals vermeld onder a 
in paragraaf 4.2 van het controleprotocol. 

Oranje Nassaulaan 

1075 AH Amsterdam 

Postbus 53028 

1007 RA Amsterdam 

Telefoon 020 571 23 45 

E-mail info@dubois.n1 

www.dubois.nl  

KvK nummer 34374865 

Dubois & Co. Registeraccountants is een maatschap van praktijkvennootschappen. Op alla opdrachten die aan ons kantoor worden verstrekt zijn onze 
algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden, waarvan de tekst ls opgenomen op de website v&vw.dubols.nl, bevallen een aansprakelijkheidsbeperking. 
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Tevens hebben wij een onderzoek verricht naar het voldoen aan de overige aan de subsidie verbonden 
verplichtingen door Stichting Siriz Opvang Gouda over het boekjaar 2014. Het betreft de verplichtingen die 
vermeld zijn onder b-h in paragraaf 4.2 van het controleprotocol en de nader gestelde subsidie-
verplichtingen, zoals vastgelegd in de subsidiebeschikkingen. 

Onze werkzaamheden hebben zich op de onderstaande aandachtspunten gericht. Wij hebben vastgesteld: 

a) dat er procedures in de beheersorganisatie zijn opgenomen waarmee aan de verplichtingen van de 
Kaderregeling VWS-subsidies kan worden voldaan; 

b) dat de administratie op een overzichtelijke en doelmatige wijze is ingericht en de instelling beschikt 
over een registratiesysteem waarin de vastlegging van financiële transacties plaatsvindt volgens 
een bestendige gedragslijn; 

c) dat er geen gevallen bekend zijn waaruit is gebleken dat niet is voldaan aan de meldplicht; 

d) dat het risico van diefstal en brand alsmede het risico van wettelijke aansprakelijkheid tegenover 
derden afdoende is verzekerd; 

e) dat de subsidie niet gericht is of mede gericht is op de totstandkoming van een werk als bedoeld in 
artikel 10 van de Auteurswet; 

f) dat er geen gevallen bekend zijn waaruit ons is gebleken dat niet is voldaan aan de 
toestemmingsverplichting; 

g) dat er geen aanleiding is om te veronderstellen dat niet voldaan is aan artikel 4:41 van de 
Algemene wet bestuursrecht dan wel niet voldaan is aan de meldplicht zoals opgenomen in artikel 
48 lid 2. 

h) dat er geen melding noodzakelijk is aan het CIBG op grond van de WNT. 

Beschrijving van de feitelijke bevindingen 
Met betrekking tot de aandachtspunten onder 4.2 en de nader gestelde subsidieverplichtingen, zoals 
vastgelegd in de subsidiebeschikkingen hebben wij geen afwijkingen geconstateerd. 

Beperking in het gebruik en verspreidingskring 
Deze rapportage is uitsluitend bestemd voor Stichting Siriz Opvang Gouda te Amersfoort en het ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, aangezien anderen die niet op de hoogte zijn van het doel van de 
werkzaamheden de resultaten onjuist kunnen interpreteren. Wij verzoeken u derhalve de rapportage niet 
aan derden te verstrekken zonder onze uitdrukkelijke toestemming vooraf. 

10.2.e  

Amsterdam, 25 juni 2015 	 / Dubois & CcRegisterwcqpntants 
10.2.e 
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Stichting Siriz 
T.a.v. de heer R.A. Zoutendijk 
Postbus 559 
3800 AN AMERSFOORT 

Amsterdam, 27 mei 2015 

Behandeld door: UI" 
Referentie: 3990.C.14/22880 

Geachte heer Zoutendijk, 

Hierbij zenden wij u twee door ons ondertekende exemplaren van onze 
controleverklaring bij de subsidiedeclaratie van Stichting Siriz inzake de 
'instellingssubsidie 2014' alsmede twee exemplaren van het door ons gewaarmerkte 
financiëel verslag ten behoeve van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport. 

Voorts zenden wij u hierbij twee exemplaren van ons rapport van feitelijke 
bevindingen bij het financieel verslag 2014. 

Wij verzoeken u één exemplaar van de controleverklaring, van het gewaarmerkte 
financieel verslag en van het rapport van feitelijke bevindingen door te sturen aan 
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

//Wij vérkvwen erop u hiermee vr dienst te zijn geweest. 

Oranje Nassaulaan 1 

1075 AH Amsterdam 

Postbus 53o28 

1007 RA Amsterdam 

Telefoon 020 571 23 45 

E-mail info@dubois.n1 

www.dubois.n1 

KvK nummer 34374865 

Bijlagen 
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algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden, waarvan de tekst is opgenomen op do website vomv.cluboisml, bevatten een aansprakelijkheidsbeperking. 
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Deze controleverklaring is afgegeven ten behoeve van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Aan: het bestuur van Stichting Siriz te Amersfoort. 

Opdracht 
Wij hebben het bijgevoegde en door ons gewaarmerkte aanvraagformulier tot 
subsidievaststelling voor wat betreft het onderdeel financieel verslag van de 
instellingssubsidie over de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 van 
Stichting Siriz te Amersfoort gecontroleerd. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opstellen van het financieel 
verslag in overeenstemming met de bepalingen van de Kaderregeling VWS-
subsidies en de nader gestelde subsidieverplichtingen in de beschikking van 
7 juli 2014, met kenmerk SP/65758/2014. Het bestuur is tevens verantwoordelijk 
voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opstellen 
van het financieel verslag mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel 
belang als gevolg van fraude of fouten. 

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

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-
informatie over de bedragen en de toelichtingen in het financieel verslag. De 
geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant 
toegepaste professionele oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de 
risico's dat het financieel verslag een afwijking van materieel belang bevat als 
gevolg van fraude of fouten. 

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne 
beheersing in aanmerking die relevant is voor het opstellen van het financieel 
verslag door de stichting, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die 
passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet 
tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne 
beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de 
geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor het opstellen van het financieel 
verslag, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van het financieel verslag. 

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

Oranje Nassaulaan 

1075 AH Amsterdam 

Postbus 53028 

1007 RA Amsterdam 

Telefoon 020 571 23 45 

E-mail info@dubois.n1 

www.dubois.n1 

KvK nummer 34374865 
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Oordeel 
Naar ons oordeel is het financieel verslag van de instellingssubsidie over de periode 1 januari 2014 tot en 
met 31 december 2014, aangevende het bedrag van € 1.504.084 aan subsidiabele kosten, in alle van 
materieel belang zijnde aspecten in overeenstemming met de bepalingen van de Kaderregeling 
VWS-subsidies, zoals vastgelegd in het genoemde controleprotocol en de nader gestelde 
subsidieverplichtingen, zoals vastgelegd in de subsidiebeschikking van 7 juli 2014, met kenmerk 
SP/65758/2014. 

Beperking in het gebruik en verspreidingskring 
Het financieel verslag is opgesteld voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met als doel 
Stichting Siriz in staat te stellen te voldoen aan de Kaderregeling VWS-subsidies. Hierdoor is het financieel 
verslag mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Het financieel verslag met onze controleverklaring is 
derhalve uitsluitend bestemd voor Stichting Siriz en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
en dient niet te worden verspreid aan of nehruikt dooranderen 10.2.e 
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AMERSFOORT 

Onderbouwing aangevraagde subsidie 2014 HULPVERLENING 
Subsidienr. : 322407 
Objectnr. 	: 1293572 
Verplicht.nr. : 560009144 

Kosten activiteit FTE 
subsidie 

Uren 
subsidie 

Gevraagde 
subsidie 

D. Keuzegesprekken bij onbedoelde zwangerschap 
D.1 Het voeren van keuzegesprekken 

	

1.1 	liet zorgdragen,voor een telefoondienst met gespecialiseerde maatschappelijk werkers. 

	

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

	

1.3 	Het zergdragen voor een 7-daagse telefonische bereikbaarheid, mede mogelijk gemaakt door de Inzet 
van opgeleidevriliellligers onderbegeleiding van een professionele achterwacht., 

	

1.4 	Het 'bonden van-spreekuren  in Almere, Amersfoort, Amsterdam, Den Haag, Dordrecht, Ede, Eindhoven, 
Goes,"GronIngen;  Heérhugowaarci,.Houten, Leeuwarden, Deventer, Maastricht, Rotterdam en Zwolle. 

	

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

D.2 Het overdragen van methodiek van keuzegesprekken 

	

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

€ 68.277 
€ 16.522 

€ 24.661 

€ 48.274 

€ 25.896 

€ 5.919 

€ 48.232 
€ 11.671 

€ 17.421 

C 	34.102 

€ 18.293 

€ 4.181 

Totaal keuzegesprekken € 189.549 1.810 € 133.900 1,21 

652 
158 

235 

461 

247 

57 

0,44 
0,11 

0,16 

0,31 

0,17 

0,04 

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

6.1 Begeleiding van cliénten die na het keuzegesprek besloten hebben de zwangerschap uit te dragen. 

	

1.1 	Het zorgdragen voor een telefoondienst met gespecialiseerde maatschappelijk werkers. 

	

1.2 	Het houden van, spreekuren in Almere, Amersfoort; Amsterdam,'Den Haag, Derdrecht, Ede, Eindhoven, 
Goes, Groningen, lieerhugowaard, neuten, Leeuwarden, Deventer, Maastricht, Rotterdam en Zwolle. 

	

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

	

1.4 	Doorhát (eventireel) doen van huisbezoeken. 

	

1.5 	liet zorgdragen-voor e-malifchat hulpverlening door gespecialiseerde maatschappelijk werkers. 
E.2 Begeleiding zwangerschap waarbij een beperking bij het kind is geconstateerd. 

	

2.1 	Het'hoUdien van sProokilren'ffl AlMere,AmersfoOrt, Anisterdam, Den Haag, Dordrecht, Ede, Eindhoven, 
Goes, Groningen, Heerhugowaard, Houten; LeeuWarden,-Deventer, Maastricht, Rotterdam en Zwolle. 

	

2.2 	Doei hat.(evontireel) driewVan htilsbezbeken 

	

2.3 	Door tétefenisch, e-mail' en chat hulpverlening 
E.3 Het bieden van nazorg waardoor recidive zoveel mogelijk wordt voorkomen. 

	

3.1 	IndIviduele',naiorgtrajecten. 

	

3.2 	SarnepWrerktpg;mét,elle regionaiserganliatles m.b.t. jongsmoeders. 

	

3.3 	zemeriWerktrig meeorganisaties voor op‘edirtgsondersteuning. 

	

3.4 	 abortushulpverleningPost;  

	

3.5 	Samenwerking met Orgánisaties voor afstand ter adoptie. 

	

3.6 	In de bijscholing van de maatschappelijk werkers wordt speciale aandacht gegeven aan het project 
hechting moeder-kind. 

Totaal Hulpverlening aan onbedoeld zwangere tieners en vrouwen en de aanstaande vaders 5,70 8.506 € 890.871 € 629.325 

TOTAAL €1.080.420 6,91 10.315 763.226 

1,09 

3,53 

0,19 
0,37 
0,14 

0,09 
0,02 
0,02 

0,04 
0,06 
0,07 
0,03 
0,03 

0,03 

1.630 

5.275 

279 
546 
211 

127 
28 
28 

64 
85 

106 
42 
42 

42 

€ 120.581 

€ 390.305 

E 20.630 
• 40.376 
€ 15.621 

€ 9.408 
E 2.091 
E 2.091 

E 4.704 
C 	6.272 
E 7.840 
€ 3.136 
€ 3.136 

E 3.136 

€ 170.694 

C 552.514 

• 29.203 
€ 57.156 
€ 22.113 

• 13.318 
E 2.960 
€ 2.960 

€ 6.659 
E 8.879 
€ 11.098 
€ 4.439 
€ 4.439 

€ 4.439 

0,04 
0,05 
0,07 
0,03 
0,03 

60 € 4.234 
80 E 5.645 

100 € 7.056 
40 € 2.823 
40 € 2.823 

Uren 
subsidie 

FTE 
subsidie 

Gevraagde 
subsidie 

€ 22.016 
€ 22.016 

€ 8.562 

• 45.631 

€ 16.465 

0,04 53 € 3.763 

1,13 1.684 € 118.452 

313 
313 

0,21 
0,21 

0,08 

0,43 

0,16 

122 

649 

234 

18% 

82% 

40 € 2.823 0,03 

3,83 	5.717 € 402.209 

0,24 	365 E 25.685 
0,35 	525 € 36.928 
0,63 	939 € 66.047 

0,08 	120 € 	8.468 
0,02 	 27 € 	1.882 
0,02 	 27 € 	1.882 

0,63 939 € 66.047 

REALISATIE Aangevraagd 
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paraaf voor 

31 

Aantal fle 

0,21 
2,21 
0,15 

2,57 

0,20 
0,01 

0,25 

0,05 
0,11 

0,03 
0,03 

0,01 

0,08 
0,11 
0,15 

1,01 

0,20 

0.08 

0,08 

0,37 

3,95 

Aantal uren 

319 
3.294 

224 

3.837 

300 
16 

359 

80 
160 

40 
40 

10 

120 
160 
220 

1.515 

300 

125 

125 

550 

5.902 

21.870 
225.987 

E 	15.369 

E 263.225 

25.317 

C 	5.489 
E 	10.978 

C 	2.744 
E 	2.744 

E 
E 	686 

8.233 
E 	10.978 
E 	15.094 

E 82.264 

C 	20.583 

E 	8.576 

E 	8.576 

C 37.736 

E 383.225 

E 	13 
e 	133 
e 	9 

C 	155 

E 

E 	15 

C 	3 
e 	6 

2 
E 	2 

e 	5 
e 	6 
E 	9 

E 	48 

E 	12 

E 	5 

e 	5 

22 

C 	225 

21.857 
E 225.854 
E 	15.360 

C 263.070 

E 

E 	25.303 

E 	5.486 
E 	10.971 

E 	2.743 
E 	2.743 

686 

8.228 
E 	10.971 

15.086 

C 	82.216 

E 20.571 

E 	8.571 

E 	8.571 

e 37.714 

C 383.000 

Kosten Eigen 
bridreoe 

E 

C 

E 

C 

e 

E 

E 

C 

Overige 
baten 

Stichting Siriz 
AMERSFOORT 

Onderbouwing verantwoording subsidie 2014 - PREVENTIE 

Subsidienr, : 322407 (herziening op 321960) 
Objectvr. 	: 1293572 	 Verantwoording subsidie 	 Aangevraagde subsidie 
Verplicht.nr. :560009144 

28-5-2015 

Gevraagde 
subsidie  

E 

E 

E 
E 

E 
E 
E 

activiteit Eigen 
bijdrage 

Overige 
balen 

Gevraagde 
subsidie  

A. Voorlichting 

A. 

	

1.1 	Het geven van gastlessen binnen het primair onderwijs (groep 7 en 8) 

	

1.2 	Fret geven van gastlessen binnen het voortgezet- en beroepsonderwijs 

	

1.3 	Het taarlijks bijwonen van studentenintroducheweken om met studenten uit 1315 steden in gesprek te gaan 

0,17 
2,43 
0,16 

255 
3.625 

244 

E 	19.190 
E 272.815 
E 	18.362 

E 	1.606 
E 	22.834 
E 	1.537 

E 	17.584 
€ 249.980 
E 	16.825 

Totaal Voorlichting 

B. Netwerken en relatiebeheer 

2.76 4.124 C 310.366 C 25.977 C C 284.389 

B. 
1.1 	Het plegen van relatiebeheer volgens een vastgestelde strategie: 
1.1a het verzenden van een digitale nieuwsbrie) naar scholen en relaties mei tnlormatie over onze lessen, 

resultaten en ontwikkelingen (minimaal 4 jaarlijks). 
1.1b Ook versturen we online brieven waarin wij onszelf uitnodigen voor een gastles. Dit gebeurt 2 maal per jaar 
1.2 	Het promoten en realiseren van gastlessen door intensief te bellen. Iedere voorlichter heelt gemiddeld 5 - 7 

balpogingen nodig om tot een les te komen 
1.3 	Het vertegenwoordigen van stands op beurzen en evenementen om onze lessen zichtbaar te maken. We 

gaan ingesprek mal docenten en andere geinteresseerden uit het onderwijsveld over de inhoud. methodiek en 
materiaal van onze lessen 

1.4 	Hel presenteren en promoten van onze voorlichting aan zorgteams binnen ROC's en ander onderwijs 
1.5 	Het actief zichtbaar maken van onze voorlichting bij ketenpartners doordat de hulpverleners van Siriz 

Informatie over voorlichting onder de aandacht brengen 
1.6 	Hel inzetten van de tella docent kaart waarbij docenten onze lessen aanbieden aan een andere docent 

Warm relatiebeheer; na iedere les vraagt de voorlichter aan betreffende docent ot deze de voorlichter wil 
voorstellen aan een collega docent of docent op een andere school (tella docent kaart) 

1.7 	Promoten van de Siriz Voorlichting via google analylics en adwords 
1.8 	Promoten van Siriz Voorlichting op siscial media (twittor, facobook). Enkele voorlichters zijn actie) op de 

verschillende soera( media 
1.9 	Het werven, trainen en begeleiden van vrijwillige voorlichters ten behoeve van het reallaseren van gastlessen 
1.10 Het jaarlijks organiseren van 3 cursusdagen en 2 terugkomdagen voor alle vrijwilligers 

Totaal Netwerken en relatiebeheer E 100.125 E 	8.380 C 	91.745 0,89 1.331 

C. Voorlichtinosmethodiek en inzet van voorlichtingsmateriaal 

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

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

1:3 	Elfectiviteitmeting en doorontwikkeling van onze huidige methodiek. Bijvoorbeeld: hoe effectief Is onze 
enkelvoudige les en /of werkt een lesaanbod door middel van bijvoorbeeld meervoudige lossen beter 

0,08 

0,03 

0,01 

117 

42 

16 

C 	8.805 

E 	3.161 

E 	1.204 

e 737 	 E 8.068 

E 	265 	 E 	2.896 

E 	101 	 E 	1.103 

Totaal Voorlichtingsmethodiek en Inzet van voorlichtingsmateriaal C 	13.169 C 	1.102 C 	- C 12.067 0,12 175 

TOTAAL E 423.661 E 35.460 E 	- E 388.201 3,77 5.630 
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RAPPORT VAN FEITELIJKE BEVINDINGEN 

Dit rapport van feitelijke bevindingen is afgegeven ten behoeve van 
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Aan: het bestuur van Stichting Siriz te Amersfoort 

Opdracht 
In artikel 66, tweede lid, van de Kaderregeling VWS-subsidies is bepaald dat het 
financieel verslag als bedoeld in artikel 63 vergezeld dient te gaan van een rapport 
van feitelijke bevindingen omtrent de naleving van de aan de subsidie verbonden 
verplichtingen. Wij hebben een aantal specifieke werkzaamheden verricht met 
betrekking tot de naleving van de aan de subsidie verbonden verplichtingen voor 
Stichting Siriz te Amersfoort over het boekjaar 2014 zoals omschreven in het 
controleprotocol behorend bij de Kaderregeling VWS-subsidies. Deze rapportage 
bevat de uitkomsten van deze werkzaamheden. 

Het is de bedoeling dat het ministerie van VWS zelf een oordeel vormt over de 
werkzaamheden en over de in dit rapport weergegeven bevindingen en op basis 
daarvan zelf conclusies trekt. Wij wijzen erop dat indien wij aanvullende 
werkzaamheden zouden hebben verricht of een controle- of assurance-opdracht 
zouden hebben uitgevoerd, wellicht andere onderwerpen zouden zijn opgemerkt die 
voor rapportering in aanmerking zouden zijn gekomen. 

Aard en reikwijdte van de verrichte werkzaamheden 
Wij hebben onze werkzaamheden verricht in overeenstemming met Nederlands 
recht, waaronder de Nederlandse Standaard 4400 'Opdrachten tot het verrichten 
van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot financiële 
informatie'. Deze standaard is ook van toepassing voor andere dan financiële 
informatie. Het doel van een opdracht tot het verrichten van overeengekomen 
specifieke werkzaamheden is het verrichten van die werkzaamheden die wij op 
basis van de Kaderregeling VWS-subsidies en het bijbehorende controleprotocol 
met Stichting Siriz zijn overeengekomen en het rapporteren over de feitelijke 
bevindingen. Aangezien wij slechts verslag doen van feitelijke bevindingen uit 
hoofde van de overeengekomen werkzaamheden betekent dit dat op het in het 
kader van het onderzoek beoordeelde cijfermateriaal en toelichtingen geen 
accountantscontrole is toegepast en dat evenmin een beoordelingsopdracht is 
uitgevoerd. Dit houdt in dat aan onze rapportage geen zekerheid kan worden 
ontleend omtrent de getrouwheid van dit cijfermateriaal en de toelichtingen daarop. 

Beschrijving uitgevoerde specifieke werkzaamheden 
Wij hebben, met inachtneming van hetgeen hierover is gesteld in het 
Controleprotocol behorend bij de Kaderregeling VWS-subsidies, een onderzoek 
verricht naar het bestaan van waarborgen bij Stichting Siriz over het boekjaar 2014, 
gericht op het voldoen aan de verplichtingen zoals vermeld onder a in paragraaf 4.2 
van het controleprotocol. 
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Tevens hebben wij een onderzoek verricht naar het voldoen aan de overige aan de subsidie verbonden 
verplichtingen door Stichting Siriz over het boekjaar 2014. Het betreft de verplichtingen die vermeld zijn 
onder b-h in paragraaf 4.2 van het controleprotocol en de nader gestelde subsidieverplichtingen, zoals 
vastgelegd in de subsidiebeschikking met kenmerk SP/65758/2014. 

Onze werkzaamheden hebben zich op de onderstaande aandachtspunten gericht. Wij hebben vastgesteld: 

a) dat er procedures in de beheersorganisatie zijn opgenomen waarmee aan de verplichtingen van de 
Kaderregeling VWS-subsidies kan worden voldaan; 

b) dat de administratie op een overzichtelijke en doelmatige wijze is ingericht en de instelling beschikt 
over een registratiesysteem waarin de vastlegging van financiële transacties plaatsvindt volgens 
een bestendige gedragslijn. Hierbij merken wij op dat in een aantal voorkomende gevallen de 
gerealiseerde prestaties en verantwoorde uren ten behoeve van de activiteiten gebaseerd zijn op 
inschattingen en in overeenstemming zijn met de ingediende begroting; 

c) dat er geen gevallen bekend zijn waaruit is gebleken dat niet is voldaan aan de meldplicht; 

d) dat het risico van diefstal en brand alsmede het risico van wettelijke aansprakelijkheid tegenover 
derden afdoende is verzekerd; 

e) dat de subsidie niet gericht is of mede gericht is op de totstandkoming van een werk als bedoeld in 
artikel 10 van de Auteurswet; 

f) dat er geen gevallen bekend zijn waaruit ons is gebleken dat niet is voldaan aan de 
toestemmingsverplichting; 

g) dat er geen aanleiding is om te veronderstellen dat niet voldaan is aan artikel 4:41 van de 
Algemene wet bestuursrecht dan wel niet voldaan is aan de meldplicht zoals opgenomen in artikel 
48 lid 2. 

h) dat er geen melding noodzakelijk is aan het CIBG op grond van de WNT. Voor het boekjaar 2014 
is de WNT niet van toepassing op Stichting Siriz. 

Beschrijving van de feitelijke bevindingen 
Met betrekking tot de aandachtspunten onder 4.2 en de nader gestelde subsidieverplichtingen, zoals 
vastgelegd in de subsidiebeschikking met kenmerk SP/65758/2014, hebben wij geen afwijkingen 
geconstateerd. 

Beperking in het gebruik en verspreidingskring 
Deze rapportage is uitsluitend bestemd voor Stichting Siriz te Amersfoort en het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, aangezien anderen die niet op de hoogte zijn van het doel van de 
werkzaamheden de resultaten onjuist kunnen inteiprete . Wij verzoeken u derh lve de rapportage niet 
aan derden te verstrekken zonder onze uitdruk áijke toeste ming vooraf. 

Amsterdam, 27 mei 2015 
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Stichting Siriz Opvang Gouda 
T.a.v. de heer P.A. Zoutendijk 
Postbus 559 
3800 AN AMERSFOORT 

Amsterdam, 27 mei 2015 

Behandeld door:10.2.e  
Referentie: 3990.C.14/22881 

Geachte heer Zoutendijk, 

Hierbij zenden wij u twee door ons ondertekende exemplaren van onze controle-
verklaring bij de subsidiedeclaratie van Stichting Siriz Opvang Gouda inzake de 
Instellingssubsidie 2014' alsmede twee exemplaren van het door ons gewaarmerkte 
financieel verslag ten behoeve van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport. 

Voorts zenden wij u hierbij twee exemplaren van ons rapport van feitelijke 
bevindingen bij het financieel verslag 2014. 

Wij verzoeken u één exemplaar van de controleverklaring, van het gewaarmerkte 
financieel verslag en van het rapport van feitelijke bevindingen door te sturen aan 
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest. 
10.2.e 
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Deze controleverklaring is afgegeven ten behoeve van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Aan: het bestuur van Stichting Siriz Opvang Gouda te Amersfoort. 

Opdracht 
Wij hebben het bijgevoegde en door ons gewaarmerkte aanvraagformulier tot 
subsidievaststelling voor wat betreft het onderdeel financieel verslag van de 
instellingssubsidie over de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 van 
Stichting Siriz Opvang Gouda te Amersfoort gecontroleerd. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opstellen van het financieel 
verslag in overeenstemming met de bepalingen van de Kaderregeling VWS-
subsidies en de nader gestelde subsidieverplichtingen in de beschikking van 
21 augustus 2014, met kenmerk SP/66812/2014. Het bestuur is tevens 
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om 
het opstellen van het financieel verslag mogelijk te maken zonder afwijkingen van 
materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 

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

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-
informatie over de bedragen en de toelichtingen in het financieel verslag. De 
geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant 
toegepaste professionele oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de 
risico's dat het financieel verslag een afwijking van materieel belang bevat als 
gevolg van fraude of fouten. 

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne 
beheersing in aanmerking die relevant is voor het opstellen van het financieel 
verslag door de stichting, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die 
passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet 
tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectivIteit van de interne 
beheersing van de stichting, Een controle omvat tevens het evalueren van de 
geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor het opstellen van het financieel 
verslag, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van het financieel verslag. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en 
geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 
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Oordeel 
Naar ons oordeel is het financieel verslag van de instellingssubsidie over de periode 1 januari 2014 tot en 
met 31 december 2014, aangevende het bedrag van € 682.325 aan subsidiabele kosten en € 691.005 aan 
inkomsten, in alle van materieel belang zijnde aspecten In overeenstemming met de bepalingen van de 
Kaderregeling VWS-subsidies, zoals vastgelegd in het genoemde controleprotocol en de nader gestelde 
subsidieverplichtingen, zoals vastgelegd in de subsidiebeschikking van 21 augustus 2014, met kenmerk 
SP/66812/2014. 

Beperking in het gebruik en verspreidingskring 
Het financieel verslag is opgesteld voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met als doel 
Stichting Siriz Opvang Gouda in staat te stellen te voldoen aan de Kaderregeling VVVS-subsidies. Hierdoor 
is het financieel verslag mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Het financieel verslag met onze 
controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor Stichting Siriz Opvang Gouda en het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en dient niet te worden verspreid aan of gebruikt door anderen. 10.2.e 

Amsterdam, 27 mei 2015 
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Pers. instelling 
012934 - Aanvrager (laatste inlog: 9-7-2014 9:00:51) Uitloggen] 

Subsidies 
Aanvraag tonen Subsidies >  
Aanvraag vaststelling (322440 - Instellingssubsidie) 
Financiele verantwoording  Volgende > < Vorige  
Het financieel totaaloverzicht aan de hand van de voorgaande activiteiten 

Resultaatbepaling 

Stappen 
Aanvraag 
vaststelling 
Uw gegevens  ✓  
Subsidiegegevens 
✓  
Activiteit A  ✓  
Documenten 
toevoegen  1  
Opmerking  ✓  

Totaal verantwoorde lasten volgens uw opgave bij de 
gesubsidieerde activiteiten: 
Verantwoorde baten volgens uw opgave bij de gesubsidieerde 
activiteiten 
Eigen bijdrage: 	 39550,00 
Overige baten: 	 514622,00 

Subtotaal 	 554172,00 

Bedrag subsidie verleend: 	 136833,00 
Totaal baten 	 691005,00 

682325,00 

Resultaat 	 8680,00 

Te verwachten bedrag voor de Vaststelling bij goedkeuring * 136833,00 

* Aan de genoemde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend. 
VWS zal de ingediende verantwoording beoordelen en indien daartoe 

aanleiding is, daar waar nodig correcties doorvoeren. 

https://subsidies.minvws.nINVIzards/AanvraagVaststelling/Slap4.aspx'?VerantwoordingiD=  2763 
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RAPPORT VAN FEITELIJKE BEVINDINGEN 

Dit rapport van feitelijke bevindingen is afgegeven ten behoeve van 
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Aan: het bestuur van Stichting Siriz Opvang Gouda te Amersfoort 

Opdracht 
In artikel 66, tweede lid, van de Kaderregeling VWS-subsidies is bepaald dat het 
financieel verslag als bedoeld in artikel 63 vergezeld dient te gaan van een rapport 
van feitelijke bevindingen omtrent de naleving van de aan de subsidie verbonden 
verplichtingen. Wij hebben een aantal specifieke werkzaamheden verricht met 
betrekking tot de naleving van de aan de subsidie verbonden verplichtingen voor 
Stichting Siriz Opvang Gouda te Amersfoort over het boekjaar 2014 zoals 
omschreven in het controleprotocol behorend bij de Kaderregeling 
VWS-subsidies. Deze rapportage bevat de uitkomsten van deze werkzaamheden. 

Het is de bedoeling dat het ministerie van VWS zelf een oordeel vormt over de 
werkzaamheden en over de in dit rapport weergegeven bevindingen en op basis 
daarvan zelf conclusies trekt. Wij wijzen erop dat indien wij aanvullende 
werkzaamheden zouden hebben verricht of een controle- of assurance-opdracht 
zouden hebben uitgevoerd, wellicht andere onderwerpen zouden zijn opgemerkt die 
voor rapportering in aanmerking zouden zijn gekomen. 

Aard en reikwijdte van de verrichte werkzaamheden 
Wij hebben onze werkzaamheden verricht in overeenstemming met Nederlands 
recht, waaronder de Nederlandse Standaard 4400 'Opdrachten tot het verrichten 
van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot financiële 
informatie'. Deze standaard is ook van toepassing voor andere dan financiële 
informatie. Het doel van een opdracht tot het verrichten van overeengekomen 
specifieke werkzaamheden is het verrichten van die werkzaamheden die wij op 
basis van de Kaderregeling VWS-subsidies en het bijbehorende controleprotocol 
met Stichting Siriz Opvang Gouda zijn overeengekomen en het rapporteren over de 
feitelijke bevindingen. Aangezien wij slechts verslag doen van feitelijke bevindingen 
uit hoofde van de overeengekomen werkzaamheden betekent dit dat op het in het 
kader van het onderzoek beoordeelde cijfermateriaal en toelichtingen geen 
accountantscontrole is toegepast en dat evenmin een beoordelingsopdracht is 
uitgevoerd. Dit houdt in dat aan onze rapportage geen zekerheid kan worden 
ontleend omtrent de getrouwheid van dit cijfermateriaal en de toelichtingen daarop. 

Beschrijving uitgevoerde specifieke werkzaamheden 
Wij hebben, met inachtneming van hetgeen hierover is gesteld in het 
Controleprotocol behorend bij de Kaderregeling VWS-subsidies, een onderzoek 
verricht naar het bestaan van waarborgen bij Stichting Siriz Opvang Gouda over het 
boekjaar 2014, gericht op het voldoen aan de verplichtingen zoals vermeld onder a 
in paragraaf 4.2 van het controleprotocol. 
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Tevens hebben wij een onderzoek verricht naar het voldoen aan de overige aan de subsidie verbonden 
verplichtingen door Stichting Siriz Opvang Gouda over het boekjaar 2014. Het betreft de verplichtingen die 
vermeld zijn onder b-h in paragraaf 4.2 van het controleprotocol en de nader gestelde subsidie-
verplichtingen, zoals vastgelegd in de subsidiebeschikking met kenmerk SP/66812/2014. 

Onze werkzaamheden hebben zich op de onderstaande aandachtspunten gericht. Wij hebben vastgesteld: 

a) dat er procedures in de beheersorganisatie zijn opgenomen waarmee aan de verplichtingen van de 
Kaderregeling VWS-subsidies kan worden voldaan; 

b) dat de administratie op een overzichtelijke en doelmatige wijze is ingericht en de instelling beschikt 
over een registratiesysteem waarin de vastlegging van financiële transacties plaatsvindt volgens 
een bestendige gedragslijn; 

c) dat er geen gevallen bekend zijn waaruit is gebleken dat niet is voldaan aan de meldplicht; 

d) dat het risico van diefstal en brand alsmede het risico van wettelijke aansprakelijkheid tegenover 
derden afdoende is verzekerd; 

e) dat de subsidie niet gericht is of mede gericht is op de totstandkoming van een werk als bedoeld in 
artikel 10 van de Auteurswet; 

f) dat er geen gevallen bekend zijn waaruit ons is gebleken dat niet is voldaan aan de 
toestemmingsverplichting; 

g) dat er geen aanleiding is om te veronderstellen dat niet voldaan is aan artikel 4:41 van de 
Algemene wet bestuursrecht dan wel niet voldaan is aan de meldplicht zoals opgenomen in artikel 
48 lid 2. 

h) dat er geen melding noodzakelijk is aan het CIBG op grond van de WNT. Voor het boekjaar 2014 
is de WNT niet van toepassing op Stichting Siriz. 

Beschrijving van de feitelijke bevindingen 
Met betrekking tot de aandachtspunten onder 4.2 en de nader gestelde subsidieverplichtingen, zoals 
vastgelegd in de subsidiebeschikking met kenmerk SP/66812/2014, hebben wij geen afwijkingen 
geconstateerd. 

Beperking in het gebruik en verspreidingskring 
Deze rapportage is uitsluitend bestemd voor Stichting Slriz Opvang Gouda te Amersfoort en het ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, aangezien anderen die niet op de hoogte zijn van het doel van de 
werkzaamheden de resultaten onjuist kunnen interpreteren. Wij verzoeken u derhalve de rapportage niet 
aan derden te verstrekken zonder onze uitdrukkeliike toestemming vooraf. 

10.2.e 	 10.2.e 

Amsterdam, 27 mei 2015 / 	rli ihnic R. 	Ronicfortorrrwmtantc 10.2.e 
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1. Zorg 

	

1.1 	Doelgroep 

In ons opvanghuis in Gouda wonen jonge moeders met meervoudige problematiek. Zoals 
verstandelijke beperkingen, psychiatrische problematiek, verslaving, relationeel geweld, 
prostitutie, slachtoffer van een loverboy, gevlucht is uit een gewelddadig land, etc. Naast 
bovengenoemde problemen kan er sprake zijn van financiële problemen en problemen 
van sociale aard. Een zwangerschap is dan vaak een complicerende factor. 

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

In het opvanghuis in Gouda zijn moeders vanuit heel Nederland welkom. 

	

1.2 	Doelstelling 

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

De begeleiding in het opvanghuis richt zicht daartoe op: 
• Voorbereiding op en ondersteuning van het moederschap. 
• Verwerven van sociale en praktische vaardigheden. 
• Een modulair aanbod van lessen, gericht op participatie van deze doelgroep. 
• Psychosociale begeleiding op diverse levensterreinen. 

1.3 Methoden 

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

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

Omdat voor sommige vrouwen de overgang naar zelfstandig wonen te groot is, is er 
naast opvang ook ruimte voor twee moeders om begeleid te wonen. Dit is een 
belangrijke tussenstap naar een zelfstandige woning. Bovendien vergroot het de 
capaciteit van het opvanghuis, omdat de gemiddelde verblijfsduur wordt verkort en er zo 
meer doorstroom mogelijk is. De cliënten in het huis voor begeleid wonen krijgen 
maximaal 8 uur per week begeleiding en mogen maximaal zes maanden in het huis 
blijven. 
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De methodiek van het opvanghuis bestaat uit drie pijlers: 
• dagstructurering (het dagprogramma is intensief en is gedurende het hele 

verblijf hetzelfde); 
• lesmodulen; 
• intensieve individuele hulpverlening (mentoraat) gebaseerd op het 

achtfasenmodel. 

In 2014 hebben we gewerkt om dit meer fasegericht in te richten. Dit houdt in dat de 
methode meer aangesloten is de ontwikkeling en hulpverleningsdoelstellingen van 
moeder en kind. Ook het zogeheten 'krachtgericht' werken wordt hierbij ingezet. 
Hierdoor krijgt de cliënt meer greep op zijn eigen handelen en situatie; de 
maatschappelijk werker probeert bij de cliënt vertrouwen te kweken in eigen 
mogelijkheden en helpt hem zicht te krijgen op diens eigen steun- en hulpbronnen en om 
deze in te zetten. 

	

1.4 	Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De hulpverleners van het opvanghuis zijn bekend met de regelgeving van de meldcode 
huiselijk geweld en kindermishandeling. 
In het opvanghuis signaleren wij situaties die op kindermishandeling of huiselijk geweld 
wijzen. Het landelijke protocol meldcode helpt ons om goed te reageren op deze 
signalen. 

Met vertegenwoordigers van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en de 
POP-poli (psychiatrie, obstetrie en pediatrie) van het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda is 
beleid ontwikkeld rondom het kraambed van onze cliënten. Soms is er namelijk sprake 
van psychiatrische stoornissen gerelateerd aan de zwangerschap, zoals depressie, angst 
(waaronder ook de posttraumatische stress-stoornis) en postpartum psychose. Maar ook 
alle andere psychiatrische stoornissen, zoals verslaving, eetstoornissen, dwang, bipolaire 
stoornis en persoonlijkheidsstoornissen, kunnen tijdens de zwangerschap en in het 
kraambed voorkomen. In verband hiermee worden alle bewoners gezien op de POP-poli 
en bevallen zij in het ziekenhuis waar zij een klinisch kraambed krijgen. Dat wil zeggen 
dat zij enkele dagen in het ziekenhuis op de kraamafdeling verblijven en geobserveerd 
worden. Waar nodig is de psychiater betrokken. 
Het AMK is in 2014 bij 4 bewoners betrokken geweest. 

1.5 Ketensamenwerking 

Er is veel aandacht voor samenwerking met allerlei instanties in het belang van de cliënt. 
Siriz is voor verwijzende instanties een betrouwbare samenwerkingspartner. Om 
zichtbaar te blijven in het zorgnetwerk namen we deel aan verschillende netwerken, 
zoals het OGGZ-platform en de werkgroep Maatschappelijke Opvang. Ook participeerden 
we in een werkgroep die gericht was op de doorstroming van cliënten (vervolghuisvesting 
in Gouda) en bij gemeentelijke overleggen. 

	

1.6 	De jongemoedergroep 

Eenmaal per maand op vrijdagavond organiseert het opvanghuis samen met Kwintes een 
jongemoedergroep (Joya). Jonge moeders uit Gouda en/of (ex-)cliënten van zowel Siriz 
als Kwintes komen bij elkaar met hun kinderen, onder begeleiding van twee 
hulpverleners, en hebben een gezellige avond met elkaar. Vooral de ontmoeting en 
ervaringsuitwisseling staan centraal. De jonge moeders houden met elkaar contact via 
Facebook, waarin ook de begeleiders participeren. Resultaat van Joya is onder andere dat 
er een korte lijn is met ex-cliënten, de drempel naar eventuele nieuwe hulpverlening kan 
zo lager zijn en de begeleiders en de oppas-vrijwilligers signaleren vroegtijdig 
risicofactoren zoals misbruik of verwaarlozing. In 2015 zal Siriz een vervolg geven aan 
deze jongemoedergroep. 
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1.7 	Invoering slaapdiensten 

Om de veiligheid van de jonge moeders met hun baby's 24-uur per dag te garanderen is 
in 2014 gestart met de 24-uurszorg. Voor de voorbereiding en invoering hiervan is 
gebruik gemaakt van een interim-teamleider. Het team is uitgebreid met nieuwe 
collega's en de roosters zijn hierop aangepast. 

	

1.8 	Begeleid wonen 

Sommige jonge moeders zijn na de intensieve periode in het opvanghuis nog niet klaar 
om volledig te integreren in de maatschappij. Om deze reden is er in Gouda ook een plek 
voor twee moeders om begeleid te wonen. De begeleiding is daarbij minder intensief dan 
in het opvanghuis. In het project wordt gewerkt aan zelfstandigheid. 

1.9 Nazorg 

Cliënten kunnen na het wonen in het opvanghuis gebruik maken van eventuele nazorg 
door de maatschappelijk werkers uit de regio of de pedagogisch medewerkers van het 
opvanghuis. Ook hierbij worden ze ondersteund om weer een goede plek te krijgen in de 
maatschappij. 

1.10 Overzicht aanmeldingen, intakes en plaatsingen 

Q1  
2014 

Q2 
2014  

Q3  
2014  

Q4 
2014 Totaal 

       

Nieuwe aanmeldingen 	 19 6 19 

 

5 49 

Intakegesprekken* 
	

8 6 10 

 

10 34 

Nieuwe plaatsingen 	 5 4 6 

 

7 22 

       

Vertrokken naar begeleid wonen 
Siriz 
	 1 0 1 

 

2 4 

Vertrokken bewoners naar externe 
plek 
	 4 1 10 

 

4 19 

       

* Met alle cliënten die zich hebben aangemeld is een intakeafspraak gepland. Een aantal 
heeft de intakeafspraak afgezegd i.v.m. met het vinden van andere opvang. Een aantal 
cliënten is zonder afmelding niet op de intakeafspraak verschenen. 

Op 1 januari 2014 woonden er 7 bewoners in het opvanghuis (die al in 2013 geplaatst 
waren) en 2 bewoners in het project voor begeleid wonen. 
Op 31 december 2014 woonden er 9 bewoners in het opvanghuis en 2 bewoners in het 
project voor begeleid wonen. 



Naam Opname Vertrek Geb.-
datum 

Woonplaats Uitstroom Indicatie N r. 

1 10.2.e 
4 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 
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1.11 Overzicht bewoners 

In onderstaande tabel kunt u onder andere lezen hoelang bewoners verbleven, waar zij 
vandaan kwamen en wanneer zij weer naar een vervolgplaats zijn gegaan. 
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Naam Opname Vertrek Geb.-
datum 

Woonplaats Uitstroom Indicatie N 

22  10.2.e 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

Standaard werken we samen met: 
Kraamzorg, huisarts, consultatiebureau, maatschappelijk werk Groene Hart Ziekenhuis, 
gemeente Gouda (verschillende afdelingen). 

Daarnaast werken we samen met: 

• Advies- en Meldpunt Kindermishandeling 
• advocaat 
• ASVZ 
• J.B. van der Bentstichting 
• Bureau Jeugdzorg 
• dnoDOEN 
• Geestelijke Gezondheidszorg 
• Gemeentelijke Gezondheidsdienst 
• Gemiva 
• Groene Hart Ziekenhuis en andere ziekenhuizen 
• Humanitas 
• Kinderdagverblijf 
• Kwintes 
• maatschappelijk werk 
• middelbaar beroepsonderwijs 
• Pameijer 
• Philadelphia 
• Raad voor de Kinderbescherming 
• Reclassering 
• Riwis 
• Siriz ondersteuning 
• Siriz preventie 
• Speelwinkel 
• verloskundige 
• Voedselbank 
• William Schrikker Groep 
• Woningbouwvereniging 
• ZuidWester 
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Overige zaken 
• Voor elke cliënt met bestaande diagnostiek wordt een CIZ-indicatie aangevraagd. 

Cliënten voor wie nog geen diagnostiek aanwezig, maar wel wenselijk is, worden 
doorverwezen naar de GGZ in Gouda om daar testen af te nemen en gesprekken 
te volgen. 

• Er is in 2014 in totaal voor 9 cliënten aan AWBZ-zorg verzilverd via Lelie 
Zorggroep voor de functies Persoonlijke Verzorging en Begeleiding Individueel. 

• Cliënten in 2014 waren afkomstig uit Nederland, Suriname, Somalië, Ghana en 
Indonesië. 

1.12 Vooruitblik 2015 

Kwaliteit 
Siriz wil de kwaliteit van haar hulp- en dienstverlening verbeteren en zichtbaar maken. 
JSO heeft voor Siriz (prestatie)indicatoren ontwikkeld waarmee de resultaten van de 
dienstverlening zichtbaar en meetbaar worden gemaakt. De indicatoren zijn geïntegreerd 
in de huidige meet- en registratiesystemen, zodat de regeldruk niet toeneemt. De 
indicatoren zijn er bovendien op gericht de kwaliteit van de hulp- en dienstverlening te 
optimaliseren. 
Voor zover van toepassing en nodig heeft JSO voor alle diensten van Siriz methoden 
ontwikkeld om drie onderdelen te meten, namelijk: 

• uitval en bereik; 
• tevredenheid van gebruikers over het nut/het effect; 
• doelrealisatie, i.e. de mate waarin belangrijke doelen zijn gerealiseerd. 

Bedbezetting 
In 2015 streven we naar een bezetting van ten minste 90% op basis van 8 beschikbare 
bedden. 

Methodisch werken opvanghuis 
In 2014 is een start gemaakt met de invoering van een vernieuwde methodiek die 
fasegewijs in 2015 verder ingevoerd zal worden, waardoor we de hulpverlening aan onze 
jonge moeders optimaliseren. De bedoeling is dat we steeds meer aansluiten op de fase 
waarin de jonge moeder zich bevindt met haar baby. We willen onze nieuwe methode 
herschrijven en implementeren. Voor het team zal dit betekenen dat we nog meer 
aandacht geven aan resultaatgericht rapporteren en het fasegericht werken 
concretiseren. Op deze manier willen we nadrukkelijk voldoen aan de wens van de jonge 
moeders om een op hen afgestemd hulpaanbod te kunnen blijven aanbieden. 

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

Vrijwilligers 
Al jarenlang zijn er in het opvanghuis vrijwilligers aanwezig die de jonge moeders met 
hun baby's op verschillende manieren ondersteunen. 
Heel graag willen we samen met deze vrijwilligers kijken naar hun inzet en samen met de 
jonge moeders deze inzet optimaliseren waar dat nodig is. 
We willen een nieuw plan voor de vrijwilligers ontwikkelen en dit samen met hen binnen 
het opvanghuis implementeren. 
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Gastgezinnen 
Siriz beschikt over een gastgezinnenbestand waar cliënten voor kortdurende opvang 
gebruik van kunnen maken. Er is een goede spreiding over Nederland. Ook in 2015 zal 
efficiënt gebruik gemaakt worden van de gastgezinnen door cliënten bij hen te plaatsen 
onder begeleiding van onze maatschappelijk werkers. 
Siriz biedt de gastgezinnen deskundigheidsbevordering aan waardoor de gezinnen 
bekwaam zijn om met de problematiek van de jonge moeders om te gaan. 
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Aanvraagformulier tot subsidievaststelling 
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1 Gegevens subsidiënt 

objectnummer: 

naam instelling: 

postadres: 

postcode: 

vestigingsplaats: 

naam contactpersoon: 

telefoonnummer: 

mobielnummer: 

2012934 

Stg Siriz Opvang Gouda 

Arnhemseweg 23 

3811 NN 

Amersfoort 

R.A. Zoutendijk 

033-4605070 

telefaxnummer: 10.2.e 

e-mailadres: 

IBAN: 

BIC: 

nummer Kamer van Koophandel: 

2 Gegevens subsidie 

Subsidienummer (indien bekend): 

datum indiening: 

Zijn de gesubsidieerde activiteiten 
volledig uitgevoerd? J/N: 

Zijn er afwijkingen gemeld? J/N: 

Dient een accountantsverklaring 
ingedient te worden? J/N: 

Totaal realisatie lasten: 

Totaal realisatie overige baten: 

Totaal realisatie eigen bijdrage: 

Stand egalisatie reserver: 
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Opvanghuis Siriz Gouda Activiteit 

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport 

Aanvraagformulier tot subsidievaststelling 
Activiteit Resultaat 

Beschrijving gerealiseerd resultaat 
Zie activiteitenverslag en jaarrekening 2014 

Reden activiteit niet volledig uitgevoerd (alleen ingeven indien activiteit niet voltooid) 
Zie activiteitenverslag 
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Aanvraagformulier tot subsidievaststelling 

Activiteit Resultaat 

Realisatie, vul hier in de gerealiseerde lasten en baten. 

Baten 

Lasten 
Personeel 

Materieel 

Overig 

Totaal Lasten 

Overige baten 

Eigen bijdrage 

Subsidie 

Totaal Baten 
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1293572 

Stg Siriz 

Postbus 559 

3800 AN 

Amersfoort 

R.A. Zoutendijk 

1186886.00 

0.00 

35459.00 

0.00 

322407 

28-05-2015 

Ja 

Nee 

Ja 

1 Gegevens subsidiënt 

objectnummer: 

naam instelling: 

postadres: 

postcode: 

vestigingsplaats: 

naam contactpersoon: 

telefoonnummer: 

mobielnummer: 

telefaxnummer: 

e-mailadres: 

IBAN: 

BIC: 

nummer Kamer van Koophandel: 

2 Gegevens subsidie 

Subsidienummer (indien bekend): 

datum indiening: 

Zijn de gesubsidieerde activiteiten 
volledig uitgevoerd? J/N: 

Zijn er afwijkingen gemeld? J/N: 

Dient een accountantsverklaring 
ingedient te worden? J/N: 

Totaal realisatie lasten: 

Totaal realisatie overige baten: 

Totaal realisatie eigen bijdrage: 

Stand egalisatie reserver: 
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Preventie - Voorlichting Activiteit 

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport 

Aanvraagformulier tot subsidievaststelling 
Activiteit Resultaat 

p 

Beschrijving gerealiseerd resultaat 
zie bijgevoegd activiteitenverslag en jaarrekening 2014 

Reden activiteit niet volledig uitgevoerd (alleen ingeven indien activiteit niet voltooid) 
Activiteiten A, B, C hebben betrekking op Preventie. 
De hogere overige baten worden verklaard doordat het gerealiseerde uurtarief van 
Preventie hoger is uitgekomen dan het uurtarief waarmee in de aanvraag rekening is 
gehouden. Deze kosten zijn gedekt door de overige baten die Siriz mocht ontvangen vanuit 
de eigen achterban. 
Verder heeft er binnen Preventie een verschuiving van de uren plaatsgevonden van 
activiteit C naar de activiteiten A en B. Hierdoor is het subsidiebedrag van de 
activiteiten A (€ 21.319) en B (€ 9.529) hoger dan de aanvraag en het subsidiebedrag van 
activiteit C (-€ 25.647) lager dan de aanvraag. 
Voor Preventie als geheel is de verantwoorde subsidie € 5.201 hoger dan de aanvraag als 
gevolg van de toegekende OVA-2014 (zie brief VWS SP/66811/2014 d.d. 21-8-2014). 
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310366.00 

0.00 

0.00 

310366.00 

0.00 

25977.00 

263070.00 

289047.00 

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport 
	 LJUe. 00 

Aanvraagformulier tot subsidievaststelling 
Activiteit Resultaat 

Realisatie, vul hier in de gerealiseerde lasten en baten. 

Baten 

Lasten 
Personeel 

Materieel 

Overig 

Totaal Lasten 

Overige baten 

Eigen bijdrage 

Subsidie 

Totaal Baten 
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Preventie - Netwerken en Acquisitie Activiteit 

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport 
	 IJL,. 00 

Aanvraagformulier tot subsidievaststelling 
Activiteit Resultaat 

Beschrijving gerealiseerd resultaat 
zie bijgevoegd activiteitenverslag en jaarrekening 2014 

Reden activiteit niet volledig uitgevoerd (alleen ingeven indien activiteit niet voltooid) 
Activiteiten A, B, C hebben betrekking op Preventie. 
De hogere overige baten worden verklaard doordat het gerealiseerde uurtarief van 
Preventie hoger is uitgekomen dan het uurtarief waarmee in de aanvraag rekening is 
gehouden. Deze kosten zijn gedekt door de overige baten die Siriz mocht ontvangen vanuit 
de eigen achterban. 
Verder heeft er binnen Preventie een verschuiving van de uren plaatsgevonden van 
activiteit C naar de activiteiten A en B. Hierdoor is het subsidiebedrag van de 
activiteiten A (€ 21.319) en B (C 9.529) hoger dan de aanvraag en het subsidiebedrag van 
activiteit C (-€ 25.647) lager dan de aanvraag. 
Voor Preventie als geheel is de verantwoorde subsidie € 5.201 hoger dan de aanvraag als 
gevolg van de toegekende OVA-2014 (zie brief VWS SP/66811/2014 d.d. 21-8-2014). 
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Aanvraagformulier tot subsidievaststelling 

Activiteit Resultaat 

Realisatie, vul hier in de gerealiseerde lasten en baten. 

Baten 

Lasten 
Personeel 

Materieel 

Overig 

Totaal Lasten 

Overige baten 

Eigen bijdrage 

Subsidie 

Totaal Baten 



Pagina 6 

Preventie - Methodiekontwikkeling Activiteit 

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport 
	 UOL. 00 

Aanvraagformulier tot subsidievaststelling 
Activiteit Resultaat 

Beschrijving gerealiseerd resultaat 
zie bijgevoegd activiteitenverslag en jaarrekening 2014 

Reden activiteit niet volledig uitgevoerd (alleen ingeven indien activiteit niet voltooid) 
Activiteiten A, B, C hebben betrekking op Preventie. 
De hogere overige baten worden verklaard doordat het gerealiseerde uurtarief van 
Preventie hoger is uitgekomen dan het uurtarief waarmee in de aanvraag rekening is 
gehouden. Deze kosten zijn gedekt door de overige baten die Siriz mocht ontvangen vanuit 
de eigen achterban. 
Verder heeft er binnen Preventie een verschuiving van de uren plaatsgevonden van 
activiteit C naar de activiteiten A en B. Hierdoor is het subsidiebedrag van de 
activiteiten A (€ 21.319) en B (C 9.529) hoger dan de aanvraag en het subsidiebedrag van 
activiteit C (-€ 25.647) lager dan de aanvraag. 
Voor Preventie als geheel is de verantwoorde subsidie € 5.201 hoger dan de aanvraag als 
gevolg van de toegekende OVA-2014 (zie brief VWS SP/66811/2014 d.d. 21-8-2014). 
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13169.00 

0.00 

0.00 

13169.00 
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Aanvraagformulier tot subsidievaststelling 

Activiteit Resultaat 

Realisatie, vul hier in de gerealiseerde lasten en baten. 

Baten 

Lasten 
Personeel 

Materieel 

Overig 

Totaal Lasten 

Overige baten 

Eigen bijdrage 

Subsidie 

Totaal Baten 



Pagina 8 

Hulpverlening - Keuzegesprekken bij onbedoelde zwangerschap Activiteit 

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport 
	 LJUe. OU 

Aanvraagformulier tot subsidievaststelling 
Activiteit Resultaat 

Beschrijving gerealiseerd resultaat 
zie bijgevoegd activiteitenverslag en jaarrekening 2014 

Reden activiteit niet volledig uitgevoerd (alleen ingeven indien activiteit niet voltooid) 
Activiteiten D en E hebben betrekking op Hulpverlening/Ondersteuning. 
Binnen Hulpverlening/Ondersteuning heeft een verschuiving van de uren plaatsgevonden van 
activiteit E naar activiteit D. Hierdoor is het subsidiebedrag van de activiteiten D (€ 
15.448) hoger en activiteit E (-€ 5.223) lager dan de aanvraag. 
Voor Hulpverlening/Ondersteuning als geheel is de verantwoorde subsidie € 10.226 hoger 
dan de aanvraag als gevolg van de toegekende OVA-2014 (zie brief VWS SP/66811/2014 d.d. 
21-8-2014). 
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133900.00 

0.00 
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133900.00 
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118452.00 

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport 

Aanvraagformulier tot subsidievaststelling 
Activiteit Resultaat 

Realisatie, vul hier in de gerealiseerde lasten en baten. 

Baten 

Lasten 
Personeel 

Materieel 

Overig 

Totaal Lasten 

Overige baten 

Eigen bijdrage 

Subsidie 

Totaal Baten 



Hulpverlening - Begeleiding cliënten Activiteit 

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport 
	 vue. 00 

Aanvraagformulier tot subsidievaststelling 
Activiteit Resultaat 	 Pagina 10 

Beschrijving gerealiseerd resultaat 
zie bijgevoegd activiteitenverslag en jaarrekening 2014 

Reden activiteit niet volledig uitgevoerd (alleen ingeven indien activiteit niet voltooid) 
Activiteiten D en E hebben betrekking op Hulpverlening/Ondersteuning. 
Binnen Hulpverlening/Ondersteuning heeft een verschuiving van de uren plaatsgevonden van 
activiteit E naar activiteit D. Hierdoor is het subsidiebedrag van de activiteiten D (€ 
15.448) hoger en activiteit E (-€ 5.223) lager dan de aanvraag. 
Voor Hulpverlening/Ondersteuning als geheel is de verantwoorde subsidie € 10.226 hoger 
dan de aanvraag als gevolg van de toegekende OVA-2014 (zie brief VWS SP/66811/2014 d.d. 
21-8-2014). 
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Aanvraagformulier tot subsidievaststelling 

Activiteit Resultaat 	 Pagina 11 

Realisatie, vul hier in de gerealiseerde lasten en baten. 

Baten 

Lasten 
Personeel 

Materieel 

Overig 

Totaal Lasten 

Overige baten 

Eigen bijdrage 

Subsidie 

Totaal Baten 



Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport 
	 LJU(... 03 

Aanvraagformulier tot subsidievaststelling 
Activiteit Resultaat 	 Pagina 12 

	 k 

Opmerking 
Bij de aanvraag zijn de overige opbrengsten opgenomen als 'overige baten'. Op 
aanwijzing van de accountant zijn deze in de verantwoording opgenomen als 
'eigen bijdrage'. 



Doc. 86 

Siriz 
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preventie 
iyindersteuni 

zorg 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
t.a.v. de directie Organisatie, Bedrijfsvoering afdeling subsidies 
Postbus 16006 
2500 BA Den Haag 

Datum: 	28 mei 2015 
Kenmerk: 	RZ/NG/150528 
Uw kenmerk: Relatienr.: 2012934 / Subsidienr.: 3224440 / 

Verplichtingnr.: 5600012924 
Onderwerp: Aanvraag vaststelling subsidie 2014 

Geachte heer, mevrouw, 

Ter vaststelling van de subsidie over het jaar 2014, doen wij u in antwoord op uw brief 
van 9 maart 2015, kenmerk SP/70499/2015, de voor de vaststelling noodzakelijke 
documenten toekomen. 

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

10.2.e 

R.A. Zoutendijk MBA MSW 
Bestuurder 

Bijlagen: 
- Verantwoordingrapportage 
- Financiële verantwoording 
- Overzicht salarissen 
- Controleverklaring en rapport van feitelijke bevindingen 
- Jaarrekening 2014 
- Uittreksel Kamer van Koophandel 

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

hulplijn 0900-20210 88 (€ 0,05/min.) 

AN BI e, 
H KZ  

«me mala 
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Overzicht salarissen 2014 Stichting Siriz Opvang Gouda   

Opvang 

Functie 
Groepsleiding 
Groepsleiding 
Huishoudelijke hulp 
Groepsleiding 
Groepsleiding 
Groepsleiding 
Groepsleiding 
Groepsleiding 
Groepsleiding 

Omvang (FTE) 
0,67 
0,22 
0,11 
0,67 
0,44 
0,61 
0,67 
0,67 
0,67 

Salariskosten  
€ 32.652 
€ 15.328 
€ 3.568 
€ 25.509 
€ 22.089 
€ 28.160 
€ 35.411 
€ 27.840 
• 26.726 



Doc. 90 

Van: 	10.2.e 

Verzonden: 	dinsdag 11 augustus 2015 16:37 

Aan: 	10,.:2kt 

cc: 	Am-  mfié ~SI; 19~,e 

Onderwerp: 	verschil susbsidie opvang Siriz 

Beste 102.e 

Tijdens het overleg tussen 1Q2  ;e: 	en iggor"-w 	op 10 juli 2015 is afgesproken dat ik 
een 

toelichting aan jullie zou doen toekomen op het hogere bedrag dat wij financieren voor opvang dan 

Gouda eerder deed. Ik heb aangenomen dat ik deze naar jou kan sturen? 

Hieronder een toelichting op 2014 en 2015. 

2014 

In 2014 heeft Siriz van VWS een subsidie van €135.000 ontvangen voor opvang. Dit was naast de 

subsidie van € 431.000 die door de gemeente Gouda was toegekend aan Siriz voor opvang. Siriz 
heeft 

de volgende onderbouwing gegeven voor die extra € 135.000 

- Een verschil in het bij Gouda aangevraagde en toegekende subsidiebedrag voor opvang 
door 

Siriz van € 39.000. (Siriz gaf aan dat €470.000 was aangevraagd en € 431.00 was toegekend). 
Siriz 

gaf aan dat het verschil van €39.000 was ontstaan doordat er in het verleden geen rekening 

gehouden zou zijn met indexatie van de kosten. 

- Zij zouden de kosten opnieuw kritisch beoordeeld hebben en geactualiseerd, wat leidde tot 

een toename van € 9.000 

- Zij hebben in 2014 slaapdiensten geïntroduceerd omdat zij van mening waren dat de ernst 
en 

frequentie van de crisissituaties dusdanig toenamen dat het niet langer verantwoord was om 

tussen 22:00 en 07:00 niet aanwezig te zijn. 
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Samenvattend is die aanvullende subsidieaanvraag voor 2014 voor opvang door Siriz dus als volgt 

onderbouwd: 

Reeds begroot tekort 2014 	 € 39.000 

Actualisering 	 € 	9.000 

Uitbreiding FTE i.v.m. 24-uurszorg 	€ 135.000 

2015 

Voor 2015 heeft Siriz opvang (8 plekken, 24-uurs bezetting en een methodiek met een intensief 

dagprogramma, lesmodulen en individuele hulpverlening) en begeleiding in Gouda (2 plekken, max 
8 

uur begeleiding per week) samengevoegd in hun subsidieaanvraag. Zij ontvangen hiervoor € 
498.566 

subsidie van VWS. (Hun begrote kosten hiervoor liggen aanzienlijk hoger) 

Ik hoop dat dit enige verheldering biedt. Mocht het nog vragen oproepen dan weet je me te vinden. 

Vanaf de 17e augustus ben ik met vakantie en kun je contact opnemen met10.20~: 

Met vriendelijke groet, 

10.2.e 

Directie maatschappelijke ondersteuning 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Parnassusplein 5, 2515 XP Den Haag 

tel: 070-34010.2.e / 0610.2.e 

mail:10.2.e@minvws.n1  
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Siriz 
bij onbedoelde zwangerschap 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
t.a.v. de heer mr.10" 
Postbus 20350 
2500 Ei DEN HAAG 

Datum 
11 september 2015 

Betreft 
Verantwoording eigen bijdrage Siriz in subsidieaanvraag 

Onderwerp 
Instellingssubsidie 

Geachte heer10." 

Op 27 augustus 2015 bespraken wij de instellingssubsidie die Siriz ontvangt voor 
activiteiten binnen de aandachtsgebieden preventie, ondersteuning en zorg. 

De instellingssubsidie is bij lange na niet toereikend om de volledige kosten van het door 
ons gewenste aantal activiteiten te dekken. Voor het realiseren van het gewenste aantal 
activiteiten is Siriz afhankelijk van giften en legaten uit de eigen achterban. Deze worden 
in de subsidieverantwoordingen tot op heden verantwoord als 'eigen bijdrage'. 

Tijdens het gesprek merkte u op dat het ministerie bij de beoordeling van de 
verantwoording ervan uitgaat dat de begrote 'eigen bijdrage' wordt gerealiseerd. Ik heb 
toegelicht dat deze benadering voor Siriz zeer nadelig kan uitpakken en achten wij 
onbillijk. Siriz heeft namelijk beperkte invloed op het geefgedrag van haar achterban. Als 
de ontvangen giften in een jaar achterblijven bij de begroting, dan is het niet te 
vermijden dat het door ons begrote aantal activiteiten niet volledig kan worden 
gerealiseerd. Een eventuele subsidiekorting zal voor Siriz tot dubbel nadeel leiden. 

Ik zal dit verduidelijken met een voorbeeld. 
De kosten van een activiteit zijn € 500. Siriz streeft er naar om deze activiteit in enig jaar 
800 keer te kunnen uitvoeren. De begrote kosten komen derhalve uit op € 400.000. Siriz 
wil deze kosten voor € 200.000 (50%) dekken uit de instellingssubsidie. De overige 
kosten hoopt Siriz te kunnen dekken uit de ontvangen giften. Bij de aanvraag voor de 
instellingssubsidie verantwoordt Siriz de totale kosten en neemt de giften op als 'eigen 
bijdrage'. 

Helaas blijken de giften tegen te vallen. Er wordt € 150.000 ontvangen in plaats van de 
€ 200.000 waarop Siriz gerekend had. Als gevolg hiervan kunnen de activiteiten niet 800 
maal, maar slechts 700 maal worden uitgevoerd. 

0  preventie 0 ondersteuning •zorg 

Postbus 559, 3800 AN Amersfoort 1 Arnhemseweg 23, 3811 NN Amersfoort 1 033 460 50 70 I infoOsiriz.n1 1 www.siriz.nl  I NLO6 RABO 014 626 7508 
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Siriz 
bij onbedoelde zwangerschap 

Als de instellingssubsidie vervolgens wordt bepaald op 700/800e deel van € 200.000, dan 
loopt Siriz hiermee nog eens een extra bedrag mis van € 25.000 waardoor het saldo van 
de activiteit uitkomt op een tekort van € 25.000. 

Tijdens het overleg hebben wij gesproken over een oplossing van dit probleem. Wij 
verzoeken u om bij de vaststelling van de instellingssubsidie voor het jaar 2015 
uitsluitend rekening te houden met dat deel van de activiteiten waarvoor deze 
instellingssubsidie is verleend en als zodanig financieel is gedekt. 

Vanaf het subsidiejaar 2016 zullen wij bij de indiening van de subsidieaanvraag slechts 
voor het aantal activiteiten subsidie aanvragen dat gedekt kan worden uit de 
instellingssubsidie. Uitgaande van bovenstaand voorstel zou Siriz dan € 200.000 subsidie 
aanvragen, waarmee Siriz zich verbindt om 400 keer de activiteit ter verrichten. Deze 
activiteiten worden dan volledig betaald met de instellingssubsidie. Uiteraard zal Siriz 
zich inspannen om giften te ontvangen, maar als dit tegenvalt, zal het alsdan geen effect 
hebben op de realisatie van het aantal gesubsidieerde activiteiten. 

Graag ontvang ik uw reactie op bovenstaand verzoek en voorstel. 

Met vriendelijke groet, 
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Siriz 
bij onbedoelde zwangerschap 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
T.a.v. mevrouw"." 
Postbus 20350 
2500 EJ 's-GRAVENHAGE 

Datum 
24 september 2015 

Kenmerk 
Instellingssubsidie 2015 (2015322752) 

Onderwerp 
Voortgang activiteiten 2015 

Geachte mevrouw 10-, 

Door middel van deze brief breng ik u op de hoogte van de uitvoering van de activiteiten 
van Siriz, zoals deze zijn opgenomen in ons activiteitenplan voor 2015. 

Preventie 
Ons streven is om in 2015 ten minste 17.000 jongeren te bereiken met preventielessen. 
De cijfers van het eerste halfjaar (10.484 leerlingen) maken dat wij erop vertrouwen dat 
dit streefgetal zal worden bereikt, ondanks de zomervakantie. 

Ondersteuning 
Wij streven ernaar om in 2015 ten minste 2.000 kortdurende ondersteuningscontacten 
(via telefoon, e-mail of chat) te realiseren. Over het eerste halfjaar bedroeg het aantal 
contacten 1.087. In het derde kwartaal zien wij een daling van het aantal contacten, 
maar het is nog te vroeg om te kunnen bepalen of deze daling structureel van aard is. 

Het streefgetal voor trajectmatige ondersteuningscontacten (face-to-face) is 300. Het 
eerste kwartaal laat 54 afgesloten trajecten zien en het tweede kwartaal 86. 

Zorg 
Voor zowel opvang als begeleid wonen wordt voor 2015 gestreefd naar een bezetting van 
ten minste 80%. 
Om te kunnen aansluiten bij de ontwikkelingen in het sociale domein is het van belang 
om te blijven innoveren. Eind dit jaar of begin volgend jaar zullen we daarom een leef-
/leerhuis voor jonge (aanstaande) moeders in Gouda openen. Het leef-/leerhuis in Gouda 
komt in de plaats van ons huidige opvanghuis in Gouda. Hierdoor kunnen we 
kleinschaliger werken, wat beter past bij de doelgroep. 

In de komende maanden zal het huidige opvanghuis in Gouda worden verbouwd, 
opgeknapt en ingericht. Deze verbouwing vindt zodanig plaats, dat de bewoners hiervan 
zo min mogelijk hinder ondervinden. De jonge moeders die op dit moment in het 
opvanghuis wonen, kunnen daarom tijdelijk gaan wonen in een ander pand in Gouda. 

0  preventie 0 ondersteuning 0 zorg 

Postbus 559, 3800 AN Amersfoort 1 Arnhemseweg 23, 3811 NN Amersfoort 1 033 460 50 70 1 info@siriz.n1 1 www.siriz.ni  1 NLO6 RABO 014 626 7508 
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In het leef-/leerhuis gaan vier jonge (aanstaande) moeders gezamenlijk wonen met een 
inwonend echtpaar. Dit echtpaar is beschikbaar voor de dagelijkse begeleiding van de 
jonge (aanstaande) moeders. Voor de psychosociale hulp worden sociaal-(ped)agogisch 
medewerkers ingezet. Het voordeel voor deze vorm van opvang is dat op een 
laagdrempelige en efficiënte manier jonge moeders worden gestimuleerd om zelfredzaam 
te zijn. 

Het opvanghuis in Gouda was in het eerste halfjaar van 2015 continu overvol. De 
bezetting bedroeg 1.613 dagen t.o.v. een begroting van 1.448 dagen (8 plaatsen). Ook 
in het derde kwartaal had het opvanghuis een volledige bezetting. 
De interne verbouwing van het opvanghuis tot een leef-/leerhuis met een capaciteit van 
4 plaatsen zal dan ook naar verwachting niet leiden tot een lagere bezettingsgraad dan 
80% over het gehele jaar. 

Begeleid wonen in Gouda kent een volledige bezetting. De capaciteit kent een omvang 
van twee plaatsen en de bezetting over het eerste halfjaar bedraagt 100%. De intentie is 
om de capaciteit van begeleid wonen in Gouda in 2016 te verhogen van 2 naar 4 à 5 
plaatsen. 

De start van begeleid wonen in Delft heeft ernstige vertraging opgelopen. De 
verwachting was dat deze activiteit in het tweede kwartaal van 2015 van start zou 
kunnen gaan. Het indienen van bezwaarschriften door omwonenden heeft de 
bouwactiviteiten uitgesteld. Op dit moment zijn alle bezwaren verholpen of ingetrokken. 
Daarnaast hebben wij te maken gehad met krakers die het pand hebben betrokken. In 
overleg met diverse partijen is besloten dat deze groep op 9 oktober 2015 het pand zal 
verlaten en de bouw per die datum zal aanvangen. Deze situaties van overmacht zullen 
ertoe leiden dat in 2015 geen productie zal worden gerealiseerd. 

Om onderproductie te compenseren stellen wij voor dat uit onze eigen middelen 
geleverde producten deels voor subsidiëring in aanmerking worden gebracht, zodat geen 
terugbetalingsverplichting ontstaat. 
Graag overleggen wij hierover met u nadat de definitieve cijfers van 2015 bekend zijn. 

Ik hoop u door middel van deze brief voldoende inzicht te hebben gegeven in de stand 
van zaken m.b.t. de uitvoering van ons activiteitenplan. 
Wij zijn graag bereid om een en ander desgewenst nader toe te lichten. 

Met vriendelijke groet, 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

> Retouradres Postbus 20350 2500.E3 Den Haag 

Het bestuur van de Stichting 
Siriz Opvang Gouda 
Arnhemseweg 23 
3811 NN Amersfoort 

Contactpersoon 
10.2.e 

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

M 0610.2.e 

Ons kenmerk 
SP/72767/2015 

Datum 2-10-2015 	 Relatienummer 
Betreft Vaststelling instellingssubsidie 2014 	 2012934 

Subsidienummer 
322440 

Geacht bestuur, 	 Verplichtingnummer 
560012954 

Op 28 mei 2015 heeft u een aanvraag tot vaststelling van de instellingssubsidie 
2014 (Opvang) ingediend. In reactie daarop en op uw aanvulling van 25 juni 2015 
laat ik u weten dat ik deze subsidie vaststel op € 136.833. 

De gesubsidieerde activiteiten zijn voldoende uitgevoerd. 

Zoals ik ook reeds in mijn brief van 21 juli 2014, met kenmerk SP/65974/2014, 
aangaf, gaat het bij de in uw begroting aangegeven post "Eigen bijdrage" feitelijk 
om bijdragen van derden. 
Deze bijdragen van derden zouden eigenlijk in het aanvraagformulier tot 
subsidievaststelling opgeteld moeten worden bij de post "Overige baten", zowel in 
de kolom "Begroot" als in de kolom "Gerealiseerd. 
Ik verzoek u vriendelijk om wanneer in de toekomst sprake is van bijdragen van 
derden, deze bij de post "Overige baten" op te tellen. 

De hoogte van de egalisatiereserve bedraagt per 31 december 2014 € 8.680. 
Voor de berekening hiervan verwijs ik u naar de bijlage. 
Hierbij heb ik het bedrag van de zogenoemde "Eigen bijdrage", hetgeen vermeld 
staat in het aanvraagformulier tot subsidievaststelling, opgeteld bij de "Overige 
baten". 

Daar uw stichting per 1 januari 2015 onderdeel is geworden van de Stichting Siriz 
te Amersfoort, en deze stichting ook een instellingssubsidie van mij ontvangt, 
verzoek ik u de egalisatiereserve over te hevelen naar de egalisatiereserve van de 
Stichting Siriz te Amersfoort. 

De subsidie is vastgesteld op grond van: 
- 	de Kaderwet VWS-subsidies; 
- 	de Kaderregeling VWS-subsidies. 

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

Bijlagen 
1 

Uw brief 
28 mei 2015 

Pagina 1 van 4 
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Wanneer u vragen heeft over deze subsidievaststelling kunt u contact opnemen met 
de op pagina 1 in de kantlijn genoemde contactpersoon. 

AWB-procedure 

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

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

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

Het bezwaarschrift stuurt u naar: 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Wetgeving en Juridische Zaken 
Postbus 20350 
2500 EJ Den Haag 

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

Ons kenmerk 
SP/72767/2015 

Pagina 2 van 4 
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Ik verzoek u bij alle correspondentie omtrent deze subsidie uw subsidienummer 
322440 te vermelden. 

Ons kenmerk 
SP/72767/2015 

de staatssecretaris van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, 
namens deze, 
de directeur Maatschappelijke Ondersteuning, 
voor deze, 
het hoofd team Subsidies VWS 
van de Dienst Uitvoering Subsidies aan instellingen, 

].N.M. Timmers 

Pagina 3 van 4 



Berekening stand egalisatiereserve VWS op 	 31-12-2014  

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

682.325 

Totaal subsidiabele lasten: 	 682.325 
Baten gesubsidieerde activiteiten volgens de financiële verantwoording 

Overige baten volgens de realisatie 	 € 	554.172  
Eigen bijdrage volgens de realisatie 	 €  
Subtotaal 	 554.172  
Hierop is gecorrigeerd (zie toelichting in de brief) 

Subtotaal 	 554.172 

Verleend instellingssubsidie 	 136.833  
Af: Niet uitgevoerde activiteiten (zie toelichting in de brief) 

Verleende instellingssubsidie voor verrichte activiteiten 

Totaal Baten: 

Resultaat van het betreffende jaar 

Berekening mutatie egalisatiereserve  

Stand egalisatiereserve op 	 1-1-2014 

Verleend instellingsubsidie voor verrichte activiteiten 
Begrote eigen bijdrage 
Totaal 

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

136.833 

691.005 

8.680 

136.833 

€ 	136.833  

Subsidievaststelling: 
Verleend subsidie 
Af: Niet uitgevoerde activiteiten 
Af: Sanctie verzuim meldingsplicht 
Af: Sanctie termijnoverschrijding/incompleet 
Af: Overschrijding egalisatiereserve 
Totale korting op de verleende subsidie 
Vastgestelde instellingssubsidie '14 

( ) stand mag niet negatief zijn 

136.833 

C 
€ 
C 136.833  

136.833 / € 136.833 ) X € 	8.680 = 8.680 

Stand egalisatie reserve op 
Toegestane egalisatie reserve op 
Overschrijding egalisatiereserve 

31-12-2014 
31-12-2014 
31-12-2014 

8.680  ( ) 
€ 	13.683 
C 

Goedgekeurde stand egalisatiereserve or 31-12-2014 C 	8.680 (5) 

Doc. 93 

Bijlage bil briefnummer SP/72767/2015.  
Ons kenmerk 
SP/72767/2015 

Pagina 4 van 4 
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Siriz 
bij onbedoelde zwangerschap 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
t.a.v. de directie Maatschappelijke Ondersteuning, afdeling subsidies 
Postbus 20350 
2500 Ei 's-GRAVENHAGE 

Datum: 	20 oktober 2015 
Ons kenmerk: 	RZ/GW/151020 
Uw kenmerk: 	324403 
Onderwerp: 	Subsidieaanvraag 2016 

Geachte heer, mevrouw, 

Hierbij ontvangt u onze aanvraag voor subsidieverlening aan de Stichting Siriz voor 
het jaar 2016. 

Wij vertrouwen erop dat deze subsidieaanvraag volledig is. Bij de subsidieaanvraag is 
geen rekening gehouden met de nog vast te stellen overheidsbijdrage in de 
arbeidskostenontwikkeling voor 2016. 

Uiteraard zijn wij graag bereid tot het geven van nadere toelichting. 
Wij zien uit naar een voorspoedige afhandeling van deze aanvraag. 

Met vriendelijke groet 

R.A. Zoutendijk MBA MSW, 
bestuurder 

preventie  0 ondersteuning  0  zorg 

Postbus 559, 3800 AN Amersfoort 1 Arnhemseweg 23, 3811 NN Amersfoort 1 033 460 50 70 1 info@siriz.nl  1 www.siriz.nl  1 NLO6 RABO 014 626 7508 
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324403 

Instelling 

21-10-2015 

start: 
	01-01-2016 

MO 

Nee 

1517875.00 

8680.00 

0.57 

t/m eind: 	31-12-2016 

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport 
	 DOC.  9 .ibsidieportaal 

Aanvraagformulier t.b.v. subsidieverlening 

Pagina 1 

1 Gegevens aanvrager 
objectnummer: 

naam instelling: 

postadres: 

postcode: 

1293572 

Stg Siriz 

Postbus 559 

3800 AN 

mobielnummer: 

telefaxnummer: 

e-mailadres: 

I BAN: 

BIC: 

nummer Kamer van Koophandel: 

2 Gegevens subsidie 

Subsidienummer (indien bekend): 

Vraagt u een instellings- of een 
projectsubsidie aan?: 

datum indiening: 

Projectsubsidie : start en einddatum 
project: 

Bij welke directie vraagt u subsidie aar 

Wenst u af te wijken van het 
standaard bevoorschottingsschema?: 

Aangevraagde subsidie: 

Instellingssubsidie: Stand 
egalisatiereserve: 

Instellingssubsidie: Percentage 
egalisatiereserver(1): 



Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport 

Aanvraagformulier t.b.v. subsidieverlening 

Activiteit gegevens 

u0(--  kbUsidieportaal 
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Activiteit A 
Preventie 

zie bijgevoegd kostenbegroting activiteit A - Preventie, overzicht personeelskosten 

To
el
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Overige baten Overige 
baten 0.00 

Eigen bijdrage Eigen 
bijdrage 0.00 

tot.Baten 0.00 

Toelichting Begroot 

Personeel Personele kosten 

353187.0 

Materieel Overige directe kosten 

62300.00 

Overig Kosten eigen organisatie 

260013.0 

tot. Lasten 675500.00 

Totaal -675500.0 
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Ondersteuning - Frontoffice Activiteit B 

zie bijgevoegd kostenbegroting activiteit B - Ondersteuning Frontoffice, overzicht 
personeelskosten 
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Overige baten Overige 
baten 0.00 

Eigen bijdrage Eigen 
bijdrage 0.00 

tot.Baten 0.00 

Toelichting 

Personeel Personele kosten 

176693.0 

Materieel Overige directe kosten 

46250.00 

Overig Kosten eigen organisatie 

153645.0 

tot. Lasten 376588.00 

Totaal -376588.0 
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Activiteit c Ondersteuning - Hulpposten 

zie bijgevoegd kostenbegroting activiteit C - Ondersteuning Hulpposten, overzicht 
personeelskosten 
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Overige baten Overige 
baten 0.00 

Eigen bijdrage Eigen 
bijdrage 0.00 

tot. Baten 0.00 

Toelichting 

Personeel Personele kosten 

177378.0 

Materieel Overige directe kosten 

24597.00 

Overig Kosten eigen organisatie 

145395.0 

tot. Lasten 347370.00 

Totaal -347370.0 
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Ontwikkeling expertise Activiteit 

zie bijgevoegd kostenbegroting activiteit D - Ontwikkeling expertise, overzicht 
personeelskosten 
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Overige baten Overige 
baten 0.00 

Eigen bijdrage Eigen 
bijdrage 0.00 

tot. Baten 0.00 

Toelichting Begroot 

Personeel Personele kosten 

67030.00 

Materieel Overige directe kosten 

0.00 

Overig Kosten eigen organisatie 

51387.00 

tot. Lasten 118417.00 

Totaal -118417.0 



Be
sc

hr
ijv

in
g  

be
oo

gd
e  

ac
tiv

ite
ite

n  
Be

sc
hr

ijv
in

g  
be

oo
gd

 re
su

lta
at

  
Liuu.  MUsidieportaal Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport 

Aanvraagformulier t.b.v. subsidieverlening 

Activiteit gegevens Pag. 9  

zie bijgevoegd activiteitenplan 2016 

zie bijgevoegd activiteitenplan 2016 



Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport 
	 uoe.  gffisidieportaal 

Aanvraagformulier t.b.v. subsidieverlening 

Activiteit gegevens 
	 Pagina 10 

Opmerking: 

Bij de subsidieaanvraag is geen rekening gehouden met de nog vast te stellen 
overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling voor 2016. 
In het veld "Uw gegevens" kunnen BIC en Kamer van Koophandel niet worden aangepast/ 
ingevoerd. Daarom bijgevoegd als opmerking: 	 - BIC : 
RABONL2U 
- KvK: 50739107 
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Overzicht subsidieaanvraag VWS 2016 

Activiteit: A 

Preventie 

Personele kosten 
Salarissen 	 243.671 
Sociale lasten incl. pensioen 	 60.482 
Overige personeelskosten 	 44.875 
Externe medewerkers 
Vrijwilligers 	 4.159 

353.187 

Overige directe kosten 
Publiciteits- en communicatiekosten 	 55.550 
Huisvestingskosten 	 1.500 
Kantoorkosten 	 5.000 
Overige directe kosten 	 250 

62.300 

181.031 
78.983 

260.013 

675.501 

Kosten eigen organisatie 
Beheer en administratie 
Uitvoeringskosten 

Aantal FTE 	 5,06 
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Overzicht subsidieaanvraag VWS 2016 

Activiteit: B 

Ondersteuning -
Frontoffice 

Personele kosten 
Salarissen 	 113.837 
Sociale lasten incl. pensioen 	 29.405 
Overige personeelskosten 	 33.451 
Externe medewerkers 
Vrijwilligers 

176.693 

Overige directe kosten 
Publiciteits- en communicatiekosten 	 17.250 
Huisvestingskosten 	 - 
Kantoorkosten 	 24.000 
Overige directe kosten 	 5.000 

46.250 

106.973 
46.672 

153.645 

376.588 

Kosten eigen organisatie 
Beheer en administratie 
Uitvoeringskosten 

Aantal FTE 	 2,49 
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Overzicht subsidieaanvraag VWS 2016 

Activiteit: C 

Ondersteuning -
Hulpposten 

Personele kosten 
Salarissen 	 134.401 
Sociale lasten incl. pensioen 	 34.769 
Overige personeelskosten 	 8.208 
Externe medewerkers 
Vrijwilligers 

177.378 

Overige directe kosten 
Publiciteits- en communicatiekosten 	 1.397 
Huisvestingskosten 	 23.200 
Kantoorkosten 
Overige directe kosten 	 - 

24.597 

101.248 
44.147 

145.395 

347.370 

Kosten eigen organisatie 
Beheer en administratie 
Uitvoeringskosten 

Aantal FTE 	 2,83 
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Overzicht subsidieaanvraag VWS 2016 

Activiteit: D 

Ontwikkeling expertise 

Personele kosten 
Salarissen 	 43.019 
Sociale lasten incl. pensioen 	 11.027 
Overige personeelskosten 	 2.984 
Externe medewerkers 	 10.000 
Vrijwilligers 

67.030 

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

Kosten eigen organisatie 
Beheer en administratie 
U itvoeringskosten 

35.777 
15.610 
51.387 

118.416 

Aantal FTE 	 1,00 
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Overzicht salarissen 2016 Stichting Siriz 

	

aantal 	jaar- 	sociale 
Functie 	 FTE's 	salaris 	lasten 

Preventie  
Manager 	 0,89 

	
72.023 
	

16.720 
Voorlichter 	 1,00 

	
44.283 
	

11.345 
Voorlichter 	 0,50 

	
21.965 
	

5.673 
Voorlichter 	 1,00 

	
43.932 
	

11.284 
Voorlichter 	 0,33 

	
13.231 
	

3.375 
Voorlichter 	 0,67 

	
23.505 
	

5.827 
Voorlichter 	 0,67 

	
24.732 
	

6.258 
243.671 	60.482 

Frontoffice  
Maatschappelijk werker 	0,67 	31.484 	8.158 
Maatschappelijk werker 	0,60 	26.709 	6.857 
Maatschappelijk werker 	0,44 	18.991 	4.901 
Maatschappelijk werker 	0,78 	36.653 	9.488 

113.837 	29.405 
Hulpposten  
Maatschappelijk werker 	0,89 	43.221 	11.210 
Maatschappelijk werker 	0,67 	32.537 	8.453 
Maatschappelijk werker 	0,67 	29.154 	7.468 
Maatschappelijk werker 	0,60 	29.489 	7.639 

134.401 	34.769 
Nieuwe initiatieven  
Te benoemen n.a.v. plan  1,00 	43.019 	11.026 

43.019 	11.026 
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4  Siriz 

ACTIVITEITEN PLAN 2016 

Amersfoort, 20 oktober 2015 



Doc. 101 

Inleiding 

Dit activiteitenplan heeft betrekking op het jaar 2016 en geeft een beeld van de ambitie, 
plannen, werkwijze en financiering van de Stichting Siriz. 

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

De veranderende maatschappelijke ontwikkelingen en de wens hierop adequaat in te 
spelen vormen belangrijke bouwstenen voor de in dit plan genoemde beleidsspeerpunten 
voor het jaar 2016. 

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

Ronald Zoutendijk, 
bestuurder. 
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1. 	Missie en visie 

Missie 

Siriz biedt preventie, ondersteuning en zorg op het terrein van onbedoelde zwangerschap. 

De preventie richt zich op de bewustwording en weerbaarheid van jongeren om onbedoelde 
zwangerschap te voorkomen en op de waarde van het ongeboren menselijk leven. Met 
preventie zorgen we dat jongeren zich bewust worden van hun wensen en grenzen op het 
gebied van seksualiteit. 

De ondersteuning en zorg is voor mensen die door een zwangerschap in problemen zijn 
geraakt. Het gaat daarbij om psychosociale problemen en problemen die samenhangen met 
maatschappelijke participatie: 

• bij het maken van een keuze bij een onbedoelde zwangerschap of bij een prenatale 
screening; 

• bij het uitdragen van een zwangerschap; 
• bij het vervullen van het ouderschap op jonge leeftijd; 
• bij afstand ter adoptie; 
• als gevolg van een zwangerschapsafbreking. 

Visie 

Siriz is een vernieuwende en resultaatgerichte organisatie voor preventie, ondersteuning en 
zorg op het terrein van onbedoelde zwangerschap. Wij zoeken onze klanten op en leveren 
maatwerk. We maken gebruik van de motivatie en talenten van onze medewerkers (zowel 
beroepskrachten als vrijwilligers) en van onze klanten. 

Siriz is een organisatie die investeert in preventie en die ondersteuning en zorg biedt met 
een beroep op de positieve krachten die te vinden zijn bij haar klanten. Siriz kiest voor 
inbedding op lokaal en regionaal niveau van haar preventie, ondersteuning en zorg. 

Onze medewerkers hebben de overtuiging dat het ongeboren leven vanaf het begin recht 
heeft om zich verder te ontwikkelen en ter wereld te komen. Siriz werkt daarom aan een 
maatschappelijk klimaat waarin men de waarde van ongeboren menselijk leven erkent en de 
eigen verantwoordelijkheid voor dit leven wil dragen. 
Siriz respecteert de eigen verantwoordelijkheid van de ouders om binnen de wettelijke 
grenzen zelf een keuze te maken voor het uitdragen van een zwangerschap of het afbreken 
daarvan. 
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2. 	Preventie 

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

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

Siriz streeft ernaar in 2016 met de subsidie van VWS ten minste 17.500 jongeren te 
bereiken door middel van preventielessen. Voor het bereiken van deze jongeren maken 
we naast onze preventiemedewerkers die in dienst zijn, gebruik van de inzet van 
vrijwillige preventiemedewerkers. Vrijwilligers nemen jaarlijks deel aan een driedaagse 
cursus. 

Netwerken en ketensamenwerking 

In de loop van de jaren heeft Siriz een groot scholennetwerk opgebouwd. Ieder jaar 
worden scholen benaderd om preventie van Siriz af te nemen. Omdat we ons netwerk 
willen uitbreiden, benadert Siriz ook nieuwe contacten. 
Het onderhouden van het relatienetwerk gebeurt door het verzenden van 
tweemaandelijkse digitale nieuwsbrieven. In deze brieven vertellen we wie we zijn, wat 
we doen en delen we concrete ervaringen uit de lessen. Het uitbreiden van het netwerk 
van Siriz met nieuwe scholen gebeurt ook door het verzenden van promotiemateriaal en 
een creatieve actuele informatiekaart. Ook vinden we nieuwe scholen via deelname aan 
workshops en onderwijsbeurzen en evenementen. Het netwerken via warme contacten 
levert echter het beste rendement. 
Siriz bouwt aan haar relatienetwerk door deel te nemen aan diverse vakbeurzen en 
congressen. De Nationale Onderwijstentoonstelling en de Dag van de Zorgcoiirdinator 
zijn daar voorbeelden van. 
Siriz zoekt steeds meer de regionale verbinding als het gaat om het netwerken en de 
verbinding aangaan met ketenpartners. Zo zullen we in 2016 de samenwerking zoeken 
met andere organisaties die preventielessen verzorgen. Een eerste aanzet hiertoe is in 
2014 reeds gemaakt door op pilotbasis gezamenlijke scholen te benaderen. 

Effectiviteit preventiemethoden 

Onze huidige wijze van preventie heeft een eenmalig karakter, dat wil zeggen dat de 
preventiemedewerkers eenmaal per jaar voor een betreffende klas staan. Omdat het de 
vraag is in hoeverre deze aanpak het gedrag van leerlingen en jongeren effectief 
beïnvloedt, heeft Siriz in 2014 een onderzoek laten verrichten. Uit dit onderzoek blijkt dat 
bewustwording onder jongeren wordt vergroot, wanneer een boodschap meerdere malen 
wordt gehoord, gezien of besproken en wanneer ouders en docenten worden betrokken 
door een specifiek op de doelgroep gerichte aanpak. 
De uitkomsten van het onderzoek hebben in 2015 hun beslag gekregen door het aanreiken 
van preventiemateriaal, dat in aanvulling op de lessen van Siriz, door docenten en/of 
ouders zelf gebruikt kan worden. Dit betreft het spel 'Weet wat je deed/date'. Daarnaast 
evalueren we onze lessen door docenten aan de hand van een evaluatieformulier te laten 
invullen wat hun bevindingen van de desbetreffende lessen van Siriz zijn. Leerlingen 
worden, via een gadget die zij na de les krijgen uitgereikt, uitgedaagd het 
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evaluatieformulier dat via onze website ingevuld kan worden, in te vullen. Hierdoor krijgen 
wij zicht op de impact van onze preventie en de verbeterpunten. 
Het in 2014 ontwikkelde filmmateriaal is in 2015 ingezet. Ook in 2016 zullen we de effecten 
van onze preventie meten. 

Programma matig werken 

In 2015 is Siriz gestart met programmatig werken, een pilot waarbij in een tijdsbestek van 
een aantal weken, meerdere thema's over meerdere dagen, aan de orde komen. Dit 
programma bestaat uit verschillende onderdelen, te weten een lessenreeks van drie lessen 
waarbij diepgaand wordt ingegaan op: 

• de gevolgen van onbedoeld zwanger zijn en de verschillende keuzemogelijkheden; 
• wat is zwangerschap en hoe voorkom je het? 
• wat vind ik, wat is grensoverschrijdend gedrag en waar kan ik terecht voor hulp? 

Naast het behandelen van thema's door middel van een lessenreeks, behelst het 
programmatig werken ook dat we specifieke interventies aanbieden aan ouders en docenten. 
Deze interventies zijn een ondersteunende methode k waarmee docenten in de klas en 
ouders thuis herhaaldelijk ruimte inbouwen voor interactie over seksualiteit. Hierdoor leren 
jongeren deze interactie ook toe te passen in een situatie waarin het belangrijk is dat ze hun 
grenzen aangeven. Ze zijn dan weerbaarder. 

Zichtbaarheid 

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

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

Siriz kent de volgende ondersteuningsproducten: 

• landelijke telefonische hulplijn en chat; 
• ambulante offline ondersteuning. 

Landelijke telefonische en online ondersteuning 

Cliënten kunnen zowel telefonisch als via de chatfunctie anoniem ondersteuning vragen, 
bijvoorbeeld als het gaat om een onbedoelde zwangerschap, vragen rondom prenatale 
screening of verwerking van een abortus. 
De medewerkers van Siriz bieden advies, ondersteuning, probleemanalyse en 
probleemverheldering. De medewerkers verwijzen zo nodig naar het regionale offline 
ondersteuningsaanbod. 
Telefonische en online hulpverlening bestaan in de regel uit ten hoogste drie contacten. De 
chatgesprekken zijn eenmalig, maar kunnen telkens opnieuw worden gestart. 

In 2016 zal worden onderzocht of ook trajectmatige ondersteuning online kan worden 
verleend. 
Voor deze landelijke telefonische en chathulplijn doet Siriz een beroep op subsidie van VWS. 
Gestreefd wordt met de subsidie van VWS in 2016 ten minste 1.000 ondersteuningscontacten 
te realiseren. 

Regionale offline ondersteuning 

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

De ondersteuning kan zich richten op de volgende aspecten: 

• keuzebegeleiding bij onbedoelde zwangerschap; 
• rondom en na prenatale screening, waarbij een beperking bij het ongeboren kind is 

geconstateerd; 
• mannen die problemen hebben met de zwangerschap van hun partner of met een 

abortus provocatus die hun partner heeft ondergaan; 
• bevallen onder geheimhouding; 
• plaatsing in een pleeggezin of afstand ter adoptie; 
• problemen met het voldragen van een onbedoelde zwangerschap en bij het 

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

verwerking daarvan hulp nodig hebben. 

De ondersteuning kan tevens worden gegeven aan ouders en andere betrokkenen uit 
nabije omgeving van de cliënt. 

In 2016 zal worden onderzocht of trajectmatige ondersteuning ook online kan worden 
verleend. 
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Voor deze regionale offline ondersteuning in de steden Amsterdam, Den Haag en Rotterdam 
doet Siriz een beroep op subsidie van VWS, aangezien Siriz door de steden niet is toegelaten 
als aanbieder van ondersteuning in het kader van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) 2015. 
Voor overige gemeenten in Nederland zal Siriz een beroep doen op lokale en regionale 
middelen in het kader van de Jeugdwet en de Wmo 2015. 
Gestreefd wordt met de subsidie van VWS in 2016 ten minste 100 ambulante trajecten te 
realiseren. 

Kwaliteit van de ondersteuning 

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

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

De maatschappelijk werkers die daarvoor qua functie en contractomvang in aanmerking 
komen, zijn geregistreerd bij het Registerplein. 
De medewerkers behalen de accreditatiepunten die vereist zijn voor de registratie. Aan 
het team wordt ook in 2016 deskundigheidsbevordering aangeboden op terreinen 
waaraan behoefte is. 
Deskundigheidsbevordering moet aansluiten bij de behoeften van de afdeling en de eisen 
die vanuit de beroepsvereniging aan de maatschappelijk werkers worden gesteld. 
Bij trainingen die intern worden georganiseerd, worden bij de beroepsvereniging 
accreditatiepunten aangevraagd. 

Ketensamenwerking 

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

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

Zichtbaarheid 

Rondom elke hulppost zal de zichtbaarheid vergroot worden. Die doen we door middel 
van reclameposters in bussen; advertenties en interviews in lokale kranten. 
Door het gebruik van Google AdWords zorgt Siriz ervoor dat we door middel van zoveel 
mogelijk zoektermen rond een onbedoelde zwangerschap optimaal vindbaar zijn. 
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4. 	Zorg 

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

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

Siriz kent de volgende zorgproducten: 

• opvang in gastgezinnen; 
• opvang in leef-/leerhuizen; 
• begeleid wonen. 

Voor deze zorg zal Siriz geen beroep doen op subsidie van VWS, maar een beroep doen op 
lokale middelen in het kader van de Jeugdwet en de Wmo 2015. 
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5. 	Ontwikkeling expertise 

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

Siriz wil zich ontwikkelen tot een organisatie die de samenleving breed bedient met haar 
expertise. Siriz wil in de komende jaren daartoe haar opgedane deskundigheid en 
ervaring op het terrein preventie, ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap 
borgen en beschikbaar stellen aan haar medewerkers en aan externe partijen, zoals aan 
professionele medewerkers in het sociale domein. 

Daartoe wil Siriz een kennisdossier ontwikkelen en dit dossier benutten voor het 
ontwikkelen van cursussen en trainingen. Bij de ontwikkeling hiervan willen we 
nadrukkelijk ervaringsdeskundigen betrekken. 

VWS wordt om subsidie gevraagd om in 2016 een plan op hoofdlijnen hiervoor op te 
stellen en daaraan in de komende jaren uitvoering te geven. Het plan zal vóór 1 januari 
2016 worden ingediend en bevat de volgende elementen: 

• het ontwikkelen van methodieken voor preventie, ondersteuning en zorg bij 
onbedoelde zwangerschap, onderbouwd door een combinatie van theorie en 
praktijkervaring; 

• het werken met ervaringsdeskundigen bij preventie, ondersteuning en zorg bij 
onbedoelde zwangerschap; 

• het ontwikkelen en toegankelijk maken van een kennisdossier op het gebied van 
preventie, ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap; 

• het organiseren van een landelijk congres, gericht op het delen door diverse 
organisaties van expertise, instrumenten en goede praktijken op het terrein van 
preventie, ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap; 

• het ontwikkelen van richtlijnen voor verantwoorde ondersteuning en zorg bij 
onbedoelde zwangerschap; 

• het ontwikkelen van een keurmerk voor cursussen en trainingen op het gebied 
van preventie, ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap. 
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6. 	Bedrijfsvoering 

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

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

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

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

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

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

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

• preventie; 
• landelijke telefonische en online ondersteuning; 
• regionale offline ondersteuning in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam; 
• ontwikkeling expertise. 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Bijlage(n) 

Geachte heer Zoutendijk, 

Naar aanleiding van de brieven over de instellingssubsidie namens Siriz van 11 en 
24 september jl. kan ik u het volgende berichten. 

Met de brief van 11 september signaleert Siriz het probleem dat in het kader van 
de instellingssubsidie de onzekere inkomsten uit legaten/nalatenschappen/giften 
worden aangemerkt als eigen bijdrage. Mede omdat VWS er bij de vaststelling van 
de instellingssubsidie vanuit zal gaan dat deze eigen bijdrage wordt gerealiseerd. 
In uw brief geeft u aan dat dit kan betekenen dat wanneer door tegenvallende 
legaten/nalatenschappen/giften de inkomsten onvoldoende zijn om alle gesubsidi-
eerde activiteiten uit te voeren het risico bestaat dat vanwege het niet uitvoeren 
van de begrote activiteiten, (een deel van) de instellingssubsidie wordt terugge-
vorderd. 
U stelt vervolgens als oplossingsrichting voor dat: 

• voor 2015 bij de vaststelling uitsluitend rekening wordt gehouden met dat 
deel van de activiteiten waarvoor de instellingssubsidie is verleend en fi-
nancieel is gedekt; 

• voor 2016 dat in de aanvraag slechts subsidie wordt gevraagd voor een 
beperkt maar zeker te realiseren aantal activiteiten. Een eventueel surplus 
aan activiteiten dekt u dan uit uw eigen ( onzekere) inkomsten. 

In uw brief van 24 september stelt Siriz voor, hier ook relevant, om bij eventuele 
onderproductie de subsidie te mogen inzetten voor activiteiten die nu uit eigen 
middelen worden gedekt. 

VWS volgt u in uw betoog dat indien sprake is van inkomsten uit giften, nalaten-
schappen e.d. de hoogte van deze inkomsten vooraf moeilijk is in te schatten. U 
heeft ook correct aangegeven wat het gevolg kan zijn indien de begrote eigen 
bijdrage niet wordt gerealiseerd. 
Immers in art.1 van de Kaderregeling VWS-subsidies is onder i en j de volgende 
omschrijving opgenomen: 
I: eigen bijdrage is wat subsidieontvanger zelf steekt in activiteiten (waarvoor 
subsidie wordt gevraagd/is verleend); 
J: overige baten is de bijdrage die de subsidieontvanger van een derde (ander dan 
de minister) ontvangt en aanwendt voor de activiteiten (waarvoor subsidie wordt 
gevraagd/is verleend). 

Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de 
datum en het kenmerk van 
deze brief. 
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Dit onderscheid heeft inderdaad gevolgen voor de artikelen die zien op de 
vermelding in de begroting, de dekking van de kosten, de bedragen in het 
verleningsbesluit, voor de meldingsverplichting van art. 41, lid 1 en voor de 
financiële opgave bij de vaststelling. 

Intern is naar aanleiding van beide brieven onlangs advies ingewonnen. 
Op basis hiervan stel ik als oplossing binnen de kaderregeling voor, dat voor zover 
deze inkomsten noodzakelijk zijn voor de dekking van de subsidiabele activiteiten, 
deze inkomsten als overige baten te beschouwen. 
Voor het jaar 2016 kunt u dit in de begroting van uw nieuwe aanvraag meene-
men. 
Voor 2015 kunt u een expliciet verzoek uploaden in de subsidieportal. Als gevolg 
daarvan zal namelijk een werkproces in gang worden gezet om de instellingssub-
sidie 2015 te herzien op basis van mijn voorstel. 

Met betrekking tot het verzoek om voor andere activiteiten de subsidie te mogen 
gebruiken kunt u ook de subsidieportal gebruiken. 
U dient spoedig helder te maken via_het passende model om welke wijzigingen het 
zou gaan ten opzichte van het oorspronkelijke activiteitenplan en de 
oorspronkelijke begroting. 
In die zin dat duidelijk moet zijn welke activiteiten niet (meer) worden uitgevoerd, 
welke andere activiteiten worden voorgesteld en de gevolgen voor de begroting. 

Ik meen u hiermee een adequaat voorstel te hebben gedaan ter oplossing van het 
door gesignaleerde probleem. 
Indien mijn brief nadere vragen oproept kunt contact opnemen metio.2024gOrd, 
zijn adresgegevens zijn u bekend. 
Ik merk nog voor de goede orde op dat hij afwezig zal zijn in verband met een 
buitenlands werkbezoek van 2 t/m 10 november a.s. 

Met vriendelijke groet, 

DMO-TEAMD 

Kenmerk 
857608-143204-DMO 

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

Dhr. J.A. Vermeer 

Pagina 2 van 2 
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Siriz 
bij onbedoelde zwangerschap 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
t.a.v. Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-1) 
Postbus 16006 
2500 BA 's-GRAVENHAGE 

Datum 
23 november 2015 

Kenmerk 
RZ/GW/151123 

Verplichtingnummer 560015289 
Relatienummer 1293572 
Subsidienummer 324403 

Onderwerp 
Aanvullende informatie voor instellingssubsidie 2016 

Geachte heer, mevrouw, 

Bij dezen voorzien wij u van additionele informatie naar aanleiding van uw brief d.d. 10 
november 2015, waarin u vraagt om onze aanvraag voor 2016 te completeren. 
Bijgevoegd bij deze brief een Excelbestand waarin de cijfermatige onderbouwing in detail 
wordt gegeven. Onderstaand treft u een beknopte tekstuele toelichting aan. 

U vraagt om een toelichting op de volgende posten. 

a. Post personeel voor de activiteiten A en B. In de bijlage is deze uitgesplitst naar 
de verschillende premiesoorten en omgeslagen naar een tarief per uur. In dit 
uurtarief zitten geen overheadkosten. De overheadkosten zijn opgenomen in de 
kostensoorten 'kosten beheer en administratie' en 'uitvoeringskosten'. Deze 
laatste kostensoorten worden toegelicht onder e. 

b. De overige personeelskosten voor de activiteiten A en B betreffen reiskosten, 
opleidingskosten, loopbaanbudgetten en een kleine post overige kosten. 

c. De publiciteits- en communicatiekosten van activiteit A hebben betrekking op de 
uitgaven aan beurzen, evenementen en congressen waaraan Siriz deelneemt. 
Daarnaast zijn kosten opgenomen voor het ontwikkelen van lesmateriaal en de 
website om vindbaarheid en zichtbaarheid te vergroten. 

d. De kantoorkosten van activiteit B bestaan uit licentiekosten van het 
zorgregistratiesysteem, telefoonkosten van de landelijke hulplijn en ICT-beheer. 

e. Als laatste vraagt u om de opbouw van de kosten beheer en administratie en de 
uitvoeringskosten van de activiteiten A, B en C. Hierin zijn alle kosten opgenomen 
van algemene aard. De kosten voor beheer en administratie bestaan uit de kosten 
van de Raad van Bestuur, (deels) het managementteam, kwaliteitsmanagement, 
P&O, secretariaat etc. Het zijn vooral personeelskosten zowel intern als extern. 
Voorts betreft het kosten van de Raad van Toezicht, de Klachtencommissie, de 
Cliëntenraad en dergelijke. 

0  preventie 0 ondersteuning 0 zorg 

Postbus 559, 3800 AN Amersfoort 1 Arnhemseweg 23, 3811 NN Amersfoort 1 033 460 50 70 I info@siriz.nl  1 www.siriz.nl  1 NLO6 RABO 014 626 7508 
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Siriz 
bij onbedoelde zwangerschap 

Onder de uitvoeringskosten vallen de kosten van de Ondernemingsraad, 
vrijwilligers, huisvestingskosten van het hoofdkantoor, accountantskosten, 
automatisering, afschrijvingen vaste activa en dergelijke. 
De kosten van beheer en administratie en de uitvoeringskosten worden verdeeld 
over de verschillende kostenplaatsen op basis van het aantal fte's. In de bijlage is 
een cijfermatige onderbouwing gegeven van de verschillende componenten. 

Ik hoop u door middel van deze brief voldoende te hebben geïnformeerd en zie uw 
reactie met belangstelling tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 

R.A. Zoutendijk MBA MSW 
bestuurder 



Activiteit A 

Preventie 

243.671 
60.482 
44.875 

4.159 

Activiteit B 

Ondersteuning -
frontoffice 

113.837 
29.405 
33.451 

Activiteit C 

Ondersteuning -
hulpposten 

134.401 
34.769 
8.208 

Activiteit D 

Ontwikkeling 
expertise 

43.019 
11.027 
2.984 

10.000 

Totaal 

534.928 
135.683 
89.518 
10.000 
4.159 

Zorg 
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Overzicht subsidieaanvraag VWS 2016 

Activiteit: 	Alle 

Personele kosten 
Salarissen 
Sociale lasten incl. pensioen 
Overige personeelskosten 
Externe medewerkers 
Vrijwilligers 

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

Kosten eigen organisatie 
Beheer en administratie 
Uitvoeringskosten  

	

353.187 
	

176.693 
	

177.378 
	

67.030 
	

774.288 

	

55.550 
	

17.250 
	

1.397 
	

74.197 

	

1.500 
	

23.200 
	

24.700 

	

5.000 
	

24.000 
	

29.000 

	

250 
	

5.000 
	

5.250 

	

62.300 
	

46.250 
	

24.597 
	

133.147 

	

181.031 
	

106.973 
	

101.248 
	

35.777 
	

425.029 

	

78.983 
	

46.672 
	

44.147 
	

15.610 
	

185.411 
260.013 
	

153.645 
	

145.395 
	

51.387 
	

610.440 

675.501 
	

376.588 
	

347.370 
	

118.416 
	

1.517.875 

-0,00 restant subsidie VWS 

1.517.875 Subsidie conform brief OVA-2015 



Overzicht salarissen 2016 Stichting Siriz 

aantal 	jaar- 
FTE's 	salaris Functie 

Pensioen 	 Sociale lasten 

	

totaal 	Z.v.w. 	/zkt kst 	W.W.- I.A. / W.G.A / 	subt. 	 sociale 
premie 	premie 	pensioen 	wg heffing 	verg 	premie Z.W. premie 	sociale lst 	 lasten 

Kosten per uur 

Uren 	Salaris 	Soc. Lst. 	Tarief 
per uur 	per uur 	per uur 

Preventie  
Manager 
Voorlichter 
Voorlichter 
Voorlichter 
Voorlichter 
Voorlichter 
Voorlichter 

16.720 
11.345 
5.673 

11.284 
3.375 
5.827 
6.258  

60.482 

0,89 	72.023 
1,00 	44.283 
0,50 	21.965 
1,00 	43.932 
0,33 	13.231 
0,67 	23.505 
0,67 	24.732  

243.671 

	

7.215 	201 	7.416 	3.612 	120 

	

3.937 	98 	4.035 	2.828 	120 

	

1.968 	10 	1.978 	1.406 	120 

	

3.937 	98 	4.035 	 2.804 	120 

	

1.075 	 1.075 	 858 	120 

	

1.822 	13 	1.835 	 1.523 	120 

	

2.069 	21 	2.090 	 1.592 	120 
22.023 	441 	22.464 	14.623 	840 

2.142 
1.676 

834 
1.662 

508 
903 
944 

8.668 

3.430 
2.686 
1.335 
2.663 

814 
1.446 
1.512 

13.886 

9.304 
7.310 
3.695 
7.249 
2.300 
3.992 
4.168  

38.017 
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- 	een nadere financieel cijfermatIge toelichting voor de post Personeel, 
hierbij dient u inricht te geven In het tarief per uur en de te verwachten 
uren per medewerker/functie, waarbij in de opbouw van de tarieven een 
uitsplitsing wordt gemaakt tussen de loonkosten (brutoloon, uitkeringen, 
werkgeverspremies) en eventuele overheadkosten die hieraan worden 
toegerekend. De eventuele averheadkosten dienen verder (cijfermatig) te 
worden toegelicht; 

Overzicht subsidieaanvraag VWS 2016 

	

1.666 C 	43,23 C 	10,04 C 	53,26 

	

1.872 C 	23,66 C 	6,06 C 	29,72 

	

936 C 	23,47 C 	6,06 C 	29,53 

	

1.872 C 	23,47 C 	6,03 C 29,50 

	

618 C 	21,42 C 	5,46 C 	26,88 

	

1.254 C 	18,74 C 	4,65 C 23,39 

	

1.254 C 	19,72 C 	4,99 C 24,71 

prontoffice 
Maatschappelijk werker 	 0,67 	31.484 	 2.886 	48 	2.934 	2.008 	120 	1.190 	1.906 	5.224 	 8.158 	1.254 C 	25,10 C 	6,50 C 	31,61 
Maatschappelijk werker 	 0,60 	26.709 	 2.362 	•28 	2.390 	1.710 	120 	1.013 	1.624 	4.467 	 6.857 	1.123 C 	23,78 C 	6,11 C 	29,88 
Maatschappelijk werker 	 0,44 	18.991 	1.684 	 1.684 	 1.218 	120 	722 	1.157 	3.21.7 	 4.901 	824 C 	23,06 C 	5,95 C 	29,01 
Maatschappelijk werker 	 0,78 	36.653 	3.360 	69 	3.429 	2.336 	120 	1.385 	2.218 	6.059 	 9.488 	1.460 C 	25,10 C 	6,50 C 	31,60 

	

113.837 	10.292 	145 	10.437 	 7.272 	480 	4.311 	6.905 	18.968 	 29.405 
Hul000sten 
Maatschappelijk werker 	 0,89 	43.221 	 4.003 	95 	4.098 	 2.750 	120 	1.630 	2.612 	7.112 	 11.210 	1.666 C 	25,94 C 	6,73 C 	32,67 
Maatschappelijk werker 	 0,67 	32.537 	 3.013 	52 	3.065 	 2.072 	120 	1.228 	1.968 	5.388 	 8.453 	1.254 C 	25,94 C 	6,74 C 	32,68 
Maatschappelijk werker 	 0,67 	29.154 	 2.564 	37 	2.601 	 1.867 	120 	1.107 	1.773 	4.867 	 7.468 	1.254 C 	23,24 C 	5,95 C 	29,20 
Maatschappelijk werker 	 0,60 	29.489 	2.698 	39 	2.737 	 1.881 	120 	1.115 	1.786 	4.902 	 7.639 	1.123 C 	26,25 C 	6,80 C 	33,06 

	

134.401 	12.277 	222 	12.500 	 8.569 	479 	5.079 	8.138 	22.268 	 34.769 

1,00 	43.019 
Nieuwe initiatieven  
Te benoemen n.a.v. plan  3.827 	94 	3.921 	 2.748 	120  1.628 	2.609 	7.105 	 11.026  1.872 C 	22,98 C 	5,89 C 28,87 

43.019 	3.827 	94 	3.921 	2.748 	120 
	

1.628 
	

2.609 
	

7.105 	 11.026 
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- 	een nadere financieel cijfermatige toelichting van de,post Overige 
personeelskosten inzake Activiteit A en Activiteit B; 

Overzicht subsidieaanvraag VWS 2016 

Activiteit A: 
Preventie 

Activiteit B: 
Ondersteunig - 

Frontoffice 
Overige personeelskosten 
Reiskosten 	 32.970 	 17.171 
Opleidingskosten 	 9.000 	 14.800 
Loopbaanbudget 	 2.730 	 1.280 
Overige 	 175 	 200 

	

44.875 	 33.451 
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een nadere financieel cijfermatige toelichting van de post Publiciteits- en 
communicatiekosten inzake Activiteit A; 

Overzicht subsidieaanvraag VWS 2016 

Activiteit A: 
Preventie 

Publiciteits- en communicatiekosten 
Beurzen en evenmenten 	 12.300 
Advertentiekosten 	 6.000 
Website 	 24.750 
Promotiemateriaal en drukwerk 	 12.500 

55.550 
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- een nadere financieel cijfermatige toelichting van de post Kantoorkosten 
inzake Activiteit B; 

Overzicht subsidieaanvraag VWS 2016 

Activiteit B: 
Ondersteunig -

Frontoffice 
Kantoorkosten 
Licentiekosten (Regas) 	 15.000 
ICT-beheer 	 6.000 
Telefoonkosten 	 3.000 

24.000 
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- 	een nadere financieel cijfermatige toelichting van de post Beheer en 
administratie en de post Uitvoeringskosten Inzake de Activiteiten A, B en 
C. 

Overzicht subsidieaanvraag VWS 2016 

Activiteit A-B-C: Preventie, Ondersteuning 
frontoffice en hulpposten 

Beheer en administratie 	Uitvoeringskosten 

Personele kosten 
Raad van bestuur, managementteam, 
kwalititeit, P&O, secretariaat etc. 	 319.275 
Vrijwilligerszaken, ondernemingsraad 	 34.618 
Verzekeringen, Arbo en telefonie 	 31.960 
Externe kosten 	 29.042 

348.317 	 66.578 

Overige kosten 
Interne kwaliteit en toezicht (clientenraad, 
RvT, klachtencommissie) 
Extrene controle en advies 
Afschrijvingen en bankkosten 

34.262 
	

2.728 
12.083 
21.437 

	

34.262 	 36.248 
Huisvestingskosten 
Huur pand en onderhoud 	 47.814 

Kantoorkosten 
Automatisering, porti en vracht, ICT-beheer 

19.161 
PI-systeem 	 6.673 

6.673 	 19.161 

389.252 	 169.801 

389.252 	169.801 
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bij onbedoelde zwangerschap 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
t.a.v. de heer 1°." 
Postbus 20350 
2500 E.] 's-GRAVENHAGE 

Datum 
8 december 2015 
Kenmerk 
RZ/GW/151208 
Onderwerp 
Wijzigingsvoorstel voor instellingssubsidie 2015 

Geachte heer 102e 

Bij dezen doen wij u een voorstel tot wijziging van de instellingssubsidie 2015 naar 
aanleiding van uw brief d.d. 23 oktober 2015 met kenmerk: 857608-143204-DMO. 

In uw brief geeft u te kennen ons voorstel te volgen de eigen bijdrage van Siriz aan te 
merken als overige baten. Hiermee wordt voorkomen dat eventuele verminderde 
inkomsten uit de eigen bijdrage negatieve gevolgen hebben op de hoogte van de 
instellingssubsidie 2015. 

Daarnaast vraagt u te beschrijven welke wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke 
activiteitenplan en de oorspronkelijke begroting in 2015 plaatsvinden. 
Onderstaand wordt hierop ingegaan. 

Vervallen activiteit F: Begeleid wonen Delft 
De start van de verbouwing van het huis voor begeleid wonen in Delft is vertraagd, 
waardoor deze activiteit niet kan worden uitgevoerd in 2015. De reden voor deze 
vertraging zijn bezwaren van omwonenden die zijn ingediend. Nadat aan deze bezwaren 
deels is tegemoet gekomen, werd het pand in september 2015 gekraakt (zie 
voortgangsrapportage september 2015). 
De verbouwactiviteiten van de verhuurder konden daarom pas in oktober 2015 
aanvangen. Het subsidiebedrag dat hierop betrekking heeft is € 41.895. 

In het activiteitenplan 2015 is opgenomen dat Siriz haar naamsbekendheid wil vergroten. 
Ook wil de effectiviteit van haar preventiemethoden vergroten. 

Ter compensatie van het in 2015 niet kunnen leveren van begeleid wonen in Delft stellen 
wij voor de volgende in 2015 ontplooide activiteiten daarvoor in de plaats te stellen. 

0  preventie 0 ondersteuning CO zorg 

Postbus 559, 3800 AN Amersfoort 1 Arnhemseweg 23, 3811 NN Amersfoort 1 033 460 50 70 1 info@siriz.n1 1 www.siriz.n1 1 NLO6 RABO 014 626 7508 
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Vervangende activiteit H: - Ontwikkeling website 
De ontwikkelingen op digitaal terrein zijn in de afgelopen jaren snel gegaan. Dit zien we 
in de ondersteuning en zorg die we bieden, maar ook in de manieren waarop wij 
jongeren in deze tijd moeten bereiken. Websites die niet meer aangepast zijn aan het 
gebruik van smartphones worden minder bezocht en informatie moet kort en bondig 
worden gegeven omdat men minder tijd beschikbaar heeft. 
De website van Siriz (www.siriz.n1) is ontwikkeld in 2010. In deze periode waren andere 
zaken belangrijk dan dat dit nu het geval is. Daarnaast is ook Siriz zelf in ontwikkeling. 
Nieuwe wetgeving in het sociale domein leidt tot nieuwe terminologie en nieuwe 
werkwijzen. Om die reden is de website van Siriz in 2015 vernieuwd en aangepast aan 
de huidige tijd. Hierdoor kan Siriz de risicodoelgroepen beter bereiken en aanspreken en 
willen we onze digitale preventie, ondersteuning en zorg verbeteren. De kosten die aan 
deze activiteit zijn verbonden bedragen € 26.470. 

Vervangende activiteit I: Programmamatig werken 
Siriz is continu bezig met het ontwikkelen van een aanpak om het gedrag van leerlingen 
en jongeren effectiever te beïnvloeden. Naast de ontwikkeling van nieuw materiaal is in 
2015 gestart met de pilot programmamatig werken. Programmamatig werken van Siriz 
Preventie houdt in dat er op verschillende manieren en op meerdere momenten met 
jongeren, hun ouders en met leerkrachten seksualiteit, relaties en zwangerschap aan de 
orde komen. De kosten die aan deze activiteit zijn verbonden bedragen € 5.725. 

Vervangende activiteit J: Ontwikkeling zorgfuncties 
Siriz vernieuwt haar zorg. In 2015 zijn in samenwerking met JSO de cliëntkenmerken 
beschreven van degenen die gebruik maken van onze zorg in gastgezinnen, begeleid 
wonen en het opvanghuis. De begeleidingsbehoefte van de jonge moeders zijn vanuit 
verschillende perspectieven in kaart gebracht. Deze perspectieven betreffen het 
perspectief van de jonge moeders zelf, het wetenschappelijk perspectief en het 
perspectief van het netwerk. 
De analyse van de cliëntkenmerken en geconstateerde begeleidingsbehoefte biedt 
materiaal voor strategische besluitvorming over het kleinschaliger, flexibeler, duurzamer 
en mogelijk goedkoper inrichten van de zorg, oftewel maatwerk. Dit sluit aan bij de 
ontwikkelingen in het sociale domein en biedt betere kansen op het vlak van lokale en 
regionale financiering. De kosten die wij voor deze activiteit willen opvoeren hebben 
betrekking op de inhuur van externe expertise en bedragen € 18.250. 

Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 

R.A. Zoutendijk MBA MSW, 
bestuurder 
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Instelling 

09-12-2015 

start: 
	

01-01-2015 

MO 

Nee 

1525810.00 

0.00 

t/m eind: 	31-12-2015 
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1 Gegevens aanvrager 
objectnummer: 

naam instelling: 

postadres: 

postcode: 

vestigingsplaats: 

naam contactpersoon: 

telefoonnummer: 

mobielnummer: 

1293572 

Stg Siriz 

Postbus 559 

3800 AN 

Amersfoort 

R.A. Zoutendijk MBA MSW 

0334605070 

BIC: 

nummer Kamer van Koophandel: 

2 Gegevens subsidie 

Subsidienummer (indien bekend): 

Vraagt u een instellings- of een 
projectsubsidie aan?: 

datum indiening: 

Projectsubsidie : start en einddatum 
project: 

Bij welke directie vraagt u subsidie aar 

Wenst u af te wijken van het 
standaard bevoorschottingsschema?: 

Aangevraagde subsidie: 

Instellingssubsidie: Stand 
egalisatiereserve: 

Instellingssubsidie: Percentage 
egalisatiereserver(1): 
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Preventie: Voorlichting op scholen Activiteit 

Zie financiële onderbouwing 
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Toelichting Begroot 

Personeel Personeel 

247590.0 

Materieel Materieel 

69750.00 

Overig Overig 

157590.0 

tot. Lasten 474930.00 

Eigen 
bijdrage 

Eigen bijdrage 

0.00 

Niet-gesubidieerd deel van de activiteit Overige 
baten 

235205.0 

tot.Baten 235205.00 

Totaal -239725.0 
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Zie activiteitenplan. 9/12/2015 Zie voor toelichting brief 151208-wijzigingsvoorstel 
subsidie 2015 Siriz. 

Zie activiteitenplan. 9/12/2015 Zie voor toelichting brief 151208-wijzigingsvoorstel 
subsidie 2015 Siriz. 
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Activiteit B Preventie: Netwerken op evenementen 

Zie financiële onderbouwing 
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Toelichting 

Personeel Personeel 

68596.00 

Materieel Materieel 

11950.00 

Overig Overig 

49274.00 

tot. Lasten 129820.00 

Eigen 
bijdrage 

Eigen bijdrage 

0.00 

Overige 
baten 

Niet-gesubidieerd deel 

64292.00 

tot. Baten 64292.00 

Totaal -65528.00 
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Zie activiteitenplan. 9/12/2015 Zie voor toelichting brief 151208-wijzigingsvoorstel 
subsidie 2015 Siriz. 

Zie activiteitenplan. 9/12/2015 Zie voor toelichting brief 151208-wijzigingsvoorstel 
subsidie 2015 Siriz. 
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Activiteit c Ondersteuning: Telefoon, e-mail en chat 

Zie financiële onderbouwing 
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Toelichting Begroot 

Personeel Personeel 

243944.0 

Materieel Materieel 

33047.00 

Overig Overig 

168687.0 

tot. Lasten 445678.00 

Eigen 
bijdrage 

Eigen bijdrage 

0.00 

Overige 
baten 

Niet-gesubsidieerd deel 

220719.0 

tot.Baten 220719.00 

Totaal -224959.0 
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Zie activiteitenplan. 9/12/2015 Zie voor toelichting brief 151208-wijzigingsvoorstel 
subsidie 2015 Siriz. 

Zie activiteitenplan. 9/12/2015 Zie voor toelichting brief 151208-wijzigingsvoorstel 
subsidie 2015 Siriz. 
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Activiteit D Ondersteuning: Trajectmatige ondersteuning 

Zie financiële onderbouwing 
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Toelichting Begoot 

Personeel Personeel 
441653.0 

Materieel Materieel 

90567.00 

Overig Overig 
344921.0 

877141.00 tot. Lasten 

Eigen 
bijdrage 

Eigen bijdrage 

0.00 

Overige 
baten 

Niet-gesubsidieerd deel 

434397.0 

tot.Baten 434397.00 

Totaal -442744.0 
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Zie activiteitenplan. 9/12/2015 Zie voor toelichting brief 151208-wijzigingsvoorstel 
subsidie 2015 Siriz. 

Zie activiteitenplan. 9/12/2015 Zie voor toelichting brief 151208-wijzigingsvoorstel 
subsidie 2015 Siriz. 
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Activiteit E Zorg: Opvang en begeleid wonen Gouda 

Zie financiële onderbouwing 
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Toelichting Begroot 

Personeel Personeel 

481528.0 

Materieel Materieel 

96028.00 

Overig Overig 

410176.0 

tot. Lasten 987732.00 

Overige 
baten 

Niet-gesubsidieerd deel 

489166.0 

Eigen 
bijdrage 

Eigen bijdrage + Wmo 

0.00 

tot. Baten 489166.00 

Totaal -498566.0 
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Zie activiteitenplan. 9/12/2015 Zie voor toelichting brief 151208-wijzigingsvoorstel 
subsidie 2015 Siriz. 

Zie activiteitenplan. 9/12/2015 Zie voor toelichting brief 151208-wijzigingsvoorstel 
subsidie 2015 Siriz. 
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F Zorg: Begeleid wonen Delft 

Overige baten Overige 
baten 0.00 

Eigen bijdrage Eigen 
bijdrage 0.00 

tot. Baten 0.00 

Toelichting Begroot 

Personeel Personeel 

0.00 

Materieel Materieel 

0.00 

Overig Overig 

0.00 

tot. Lasten 0.00 

Activiteit 

B
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n
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a
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t  

Totaal 0.00 

Zie financiële onderbouwing. 9/12/2015 deze activiteit komt te vervallen en wordt 
aangewend voor andere activiteiten. Zie voor toelichting brief 151208-wijzigingsvoorstel 
subsidie 2015 Siriz. 
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Zie activiteitenplan.9/12/2015 deze activiteit komt te vervallen en wordt ingevuld 
aangewend voor andere activiteiten. Zie voor toelichting brief 151208-wijzigingsvoorstel 
subsidie 2015 Siriz. 

Zie activiteitenplan.9/12/2015 deze activiteit komt te vervallen en wordt aangewend voor 
andere activiteiten. Zie voor toelichting brief 151208-wijzigingsvoorstel subsidie 2015 
Siriz. 



Zorg: Gastgezinnen Activiteit 	G 

Materieel 

Overig 

5243.00 

150.00 

2220.00 

Eigen 
bijdrage 

Eigen bijdrage 

0.00 

Overige 
baten 

Niet-gesubsidieerd deel 

3770.00 

tot.Baten 3770.00 
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Toelichting 	 Begroot 
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Overig 

Personeel Personeel 
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7613.00 tot. Lasten 

Totaal ~3843.00 

Zie activiteitenplan. 9/12/2015 Zie voor toelichting brief 151208-wijzigingsvoorstel 
subsidie 2015 Siriz. 
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Activiteit H Ontwikkeling website 

9/12/2015 Betreffen externe kosten voor ontwikkeling website. Zie 
activiteitenomschrijving in brief 151208-wijzigingsvoorstel subsidie 2015 Siriz. 
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Overige baten Overige 
baten 0.00 

Eigen bijdrage Eigen 
bijdrage 0.00 

tot.Baten 0.00 

Toelichting Begroot 

Personeel Personeel 

0.00 

Materieel Materieel 

0.00 

Externe kosten Overig 
26470.00 

tot. Lasten 26470.00 

Totaal -26470.00 
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9/12/2015 Zie activiteitenomschrijving in brief 151208-wijzigingsvoorstel subsidie 2015 
Siriz. 

9/12/2015 Zie activiteitenomschrijving in brief 151208-wijzigingsvoorstel subsidie 2015 
Siriz. 



Programmamatig werken Activiteit 

Ontwikkeling materialen 

795.00 

Kosten eigen organisatie 

1756.00 

5725.00 

Overige baten Overige 
baten 0.00 

Eigen bijdrage Eigen 
bijdrage 

0.00 

tot.Baten 0.00 

Totaal -5725.00 
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Toelichting 	 Begroot 

Personeel Personele kosten 

B
eg

ro
tin

g  
ac

ti
vi

te
it  

3174.00 

Materieel 

Overig 

tot. Lasten 
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9/12/2015 Zie activiteitenomschrijving in brief 151208-wijzigingsvoorstel subsidie 2015 
Siriz. 
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Ontwikkeling Zorgfuncties Activiteit 	J 

Personeel 

Materieel 

0.00 

0.00 

Overige baten Overige 
baten 

0.00 

Eigen bijdrage Eigen 
bijdrage 

0.00 

tot.Baten 0.00 

Totaal -18250.00 

tot. Lasten 18250.00 
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Toelichting 	 Begro. 
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Materieel 

Overig 
	Externe kosten 

18250.00 
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9/12/2015 Zie activiteitenomschrijving in brief 151208-wijzigingsvoorstel subsidie 2015 
Siriz. 
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Opmerking: 

Het betreft hier een wijziging welke is besproken met dhr. T.J.F. Ypma. 
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voor Gouda zijn beide opties bespreekbaar. 
voor 2017 met de drie partijen naar een structurele oplossing wordt gezocht. 

Doc. 107 

Verslag gesprek gemeente Gouda - VWS over Siriz 

2.2. 14 december 2015, 16.00 — 17.00 uur 

Aanwezig: 

Vanuit Gouda: Laura Werger (wethouder) end 	(beleidsmedewerker) 

Vanuit VWS: Marieke Kleiboer (directeur) en 1'q3 
	

(beleidsmedewerker) 

Gesproken over: 

• Siriz, die allerlei vragen neerlegt bij de gemeente Gouda, terwijl er sprake is van subsidie 
vanuit VWS; 

• de grief van Gouda dat Siriz zich niet aan de gemeentelijke regels wil houden, denk aan 
woonplaatsbeginsel en beoordeling van casussen door sociale teams; 

• 11.1 	 . Hebben aangegeven dat ze geen subsidie 
meer bij VWS zullen aanvragen; 

• dat er wel degelijk een subsidieaanvraag ligt en dat 11420- 

Geconcludeerd dat: 

• er zowel op kortere als op langere termijn afspraken moeten komen over de subsidie van 
Siriz; 

• 2016 een overgangsjaar zal zijn. Er vindt overleg tussen de drie partijen (Gouda, Siriz en 
VWS) plaats over hoe dit mogelijk gemaakt kan worden; 

• er wordt naar gestreefd dat Gouda meer grip krijgt op de zaak; 
• er twee opties zijn voor 2016 (beide worden onderzocht): 

Afspraken: 

• VWS zoekt uit bij BZK of ophoging van de uitkering in dit specifieke geval eenmalig 
mogelijk is voor 2016; 

• er wordt zo snel mogelijk (uiterlijk 4 /5 januari) een overleg gepland tussen VWS en Siriz 
om hun kant van de zaak toe te lichten en opties door te nemen; 

• op basis van de twee punten hierboven beslissing over de opties en nader overleg tussen 
de drie partijen over de voorwaarden. Weelicht voorsorteren op de definitieve oplossing 
(waarin Gouda in ieder geval meer invloed wil); 

• Er wordt een stop-de-klok-procedure in subsidieplein gedaan voor de voorliggende subsidie 
van Siriz, met als reden dat er nog overleg nodig is om dit ordentelijk te kunnen regelen; 

• streven is subsidieverlening eind januari 2016; 
• uitgezocht wordt hoe lang 'structureel' betekent vwb de toezegging om een structurele 

oplossing voor Siriz te vinden. Is dat gedurende deze kabinetsperiode? Zijn er afspraken 
hierover met Siriz?; 
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• hoe zijn de afspraken met opvangvoorzieningen voor specifieke groepen in MO en VO in 
het kader van de Wmo 2015? Is hier een verbinding mee te leggen?; 

• na subsidiebeschikking 2016 definitieve oplossing zoeken in overleg met partijen voor 2017 
en verder. 
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Van: 10.2.e 
Verzonden: donderdag 17 december 2015 11:59 
Aan: 'Ronald Zoutendijk' 
CC: 102.e 	 ; 	 i);102e, 	 1); 
Onderwerp: aanvraag instellingssubsidie Siriz 2016. Contact eerste week januari? 

Beste heer Zoutendijk, beste Ronald, 

Dank voor je bericht en het aanvullende activiteitenplan. 

Het is al weer enige tijd geleden sinds het laatste gesprek tussen VWS en Siriz eind september. Toen 
is gesproken over hoe 2016 vormgegeven kan worden als overgangsjaar, op weg naar een 'normale' 
situatie, waarin de activiteiten die onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten vallen, ook door 
gemeenten worden ingekocht. We zien in de aanvraag voor de instellingssubsidie 2016 dat jullie 
daar voortvarend mee aan de slag zijn gegaan en meteen alle opvang, begeleiding en opvang in 
gezinnen uit de aanvraag voor 2016 hebben gehaald en aangeven hier gemeentelijke financiering 
voor te zoeken. Deze richting is positief uiteraard, alleen wellicht nu wat te kort door de bocht 
vormgegeven nu, zowel qua inhoudelijke opbouw van de aanvraag als qua proces. 

Qua opbouw van de aanvraag 
Los van onderstaand punt, levert de aanvraag zoals deze er nu uitziet nogal wat vragen / 
opmerkingen op, waardoor de subsidie nog niet verleend kan worden. In de bijlage worden deze 
benoemd. 

Wel een punt uitgelicht: Aangezien Siriz een instellingssubsidie aanvraagt dient zij een begroting in te 
dienen volgens de artikelen 21 en 22 de Kaderregeling subsidie VWS. Het nu geboden overzicht voor 
de instellingssubsidie 2016 is niet afdoende. 
Het verzoek is dit aan te vullen zodat een goed overzicht kan worden verkregen welke baten er in 
totaal zijn (inkomsten van anderen dan VWS) , welk deel van de baten aan de activiteiten zijn 
toegerekend, waarvoor subsidie is aangevraagd en welk deel naar het Eigen Vermogen is/wordt 
toegedeeld. Dus, los van de systematiek waar eerder contact over is geweest tussen Siriz en VWS, 
gaat het er nu om dat voor het kunnen verlenen van een instellingssubsidie wel nodig dat VWS een 
compleet beeld heeft. 

Qua proces  
In augustus is in een gesprek tussen Gouda, VWS en Siriz besproken dat alle drie de partijen achter 
de richting van normaliseren staan. Toen is ook afgesproken om gezamenlijk te kijken naar hoe dit 
zou kunnen en hoe dit in 2016 vorm te geven. Naar aanleiding van jullie aanvraag voor 2016 is er 
recentelijk contact geweest tussen Gouda en VWS. Daaruit bleek dat Gouda nogal werd overvallen 
door de snelheid. Enerzijds omdat er na het gesprek in augustus zowel door Siriz als VWS geen 
contact met Gouda is geweest over de vormgeving in 2016, anderzijds omdat onduidelijk is wat het 
ineens wegvallen van middelen vanuit VWS voor opvang en begeleiding/ begeleid wonen betekent 
voor de verplichtingen van Gouda voor de meiden die al door Siriz worden opgevangen per 31-12-
20015 en voor wie dit in 2016 ook geldt. Gouda heeft op beide onderdelen een punt en de afspraak 
van augustus is nog eens herbevestigd, namelijk om (inmiddels op zeer korte termijn) gezamenlijk te 
kijken naar hoe een overgang in 2016 vormgegeven kan worden en wat dat betekent voor de 
subsidie-aanvraag voor 2016. 

Mijn voorstel is dan ook om in de week van 4 januari 2 afspraken te plannen. 1. Een gesprek tussen 
Siriz-VWS- en Gouda en 2. Daaraan voorafgaand een overleg tussen VWS en Siriz waarop we in 
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kunnen gaan op de inhoud van de aanvraag op de onderdelen die er nu in zitten en kunnen 
bespreken wat een overgangssituatie in 2016 daarvoor zou kunnen betekenen. Op die manier 
kunnen we zo snel mogelijk in gezamenlijkheid tot een goede aanvraag komen. 

@10.2.e , wil jij een stop-de-klok procedure in werking zetten? 

Over de gewijzigde aanvraag voor 2015 volgt later een separate mail. 

Met vriendelijke groeten, 
1a2 .e 

Van: Ronald Zoutendijk [mailtoio.2.e 	@siriz.nl] 
Verzonden: maandag 14 december 2015 7:06 
Aann.z.e 
CC: 10.2.e 
Onderwerp: Plan van aanpak expertiseontwikkeling Siriz 2016 

Beste 10.2.e 

In bijgaand Activiteitenplan voor 2016 hebben wij voor de ontwikkeling van expertise een 
subsidiebedrag aangevraagd van € 118.416, waaronder € 67.030 voor directe kosten. 
Hierbij zend ik je een plan van aanpak dat wij in de komende jaren samen met JSO en 
eventuele andere partijen willen uitvoeren. 
JSO heeft ons toegezegd de uitvoering van dit plan te willen mede-financieren met een 
subsidie van de provincie Zuid-Holland van € 67.000 voor het jaar 2016. 

In de komende tijd zullen wij nagaan welke kosten zijn gemoeid met de diverse 
onderdelen van dit plan en welke prioriteiten we gaan stellen. 
Graag verneem ik jouw reactie op het plan van aanpak. 
Zullen we binnenkort afspreken op het ministerie? 

Met vriendelijke groet, 
Ronald Zoutendijk 
bestuurder 
033 460 50 70 
06 1mtijegi 
werkdagen:ie 

Siriz 
Postbus 559, 3800 AN Amersfoort 
Arnhemseweg 23, 3811 NN Amersfoort 
033 460 50 70 
www.siriz.n1  

00 
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Vragen en opmerkingen bij aanvraag instellingssubsidie Siriz voor 2016. 
(17-12-2015) 

Preventie: 
Voor preventie en voorlichting wordt nu bijna twee keer zoveel subsidie gevraagd voor bijna het 
zelfde bereik. 

Voor het onderdeel preventie is duidelijk dat Siriz er naar streeft om 17.500 jongeren te bereiken en 
tweemaandelijks een nieuwsbrief uitbrengt. Goed ook dat de effectiviteit blijvend wordt onderzocht 
en verbeterd. 
Vragen heeft VWS nog bij: 

- Die pilot met programmatig werken, zit dat in die 17.500 contacten of is dat extra qua 
bereik? 

- Die interventie voor docenten in de klas, wordt die ook breder beschikbaar gesteld, bijv. 
online? Kan die bij de kennisbank worden toegevoegd? 

- Naar hoeveel workshops wordt gestreefd? 
- Hoe verhouden de activiteiten die hier genoemd worden tot de activiteiten in het 

aanvullende plan rondom preventie.? 

Online contacten en chats. 
Voor het onderdeel online contacten en chats gaat de subsidie van €224.960 (+€220.719 eigen 
bijdragen) voor 2000 contacten naar € 376.588 voor 1000 contacten. Hoe is dit verschil te verklaren, 
het zit lang niet alleen in het wegvallen van de eigen bijdragen. Daarnaast komt het nu ook op een 
bedrag van 376 euro per contact, dat kan nooit de bedoeling zijn. Als er nog andere activiteiten 
onder vallen, dan moeten deze ook duidelijk herkenbaar in het activiteitenplan terug komen, 
inclusief een begroot bedrag. 

Offline contacten 
Voor wat betreft de offline hulpverlening staat op blz. 8 het volgende opgenomen: 

Voor deze regionale offline ondersteuning in de steden Amsterdam, Den Haag en Rotterdam 
doet Siriz een beroep op de subsidie van VWS, aangezien Siriz door de steden niet is 
toegelaten als aanbieder van ondersteuning in het kader van de Jeugdwet en de Wet 
maatschappelijk ondersteuning (Wmo 2015). Voor overige gemeenten in Nederland zal Siriz 
een beroep doen op lokale en regionale middelen in het kader van de jeugdwet en de Wmo 
2015. 

Tijdens de gesprekken in 2015 is aan de orde gekomen waarom het onwenselijk is indien VWS 
activiteiten financiert die eigenlijk aan de lokale markt zijn overgelaten. Het feit dat Siriz niet is 
toegelaten tot de lokale markt, doet niets af aan het feit dat deze er wel is. Siriz heeft in het laatste 
gesprek aangegeven dat in een keer ombouwen van de benoemde activiteiten binnen de subsidie-
aanvraag wellicht problematisch wordt en afgesproken werd dat 2016 dient als een overgangsjaar. 
Wij staat nog steeds achter die afspraak. Echter, met de aanvraag zoals nu is omschreven voor dit 
onderdeel kan VWS niet financieren. In feite wordt nu expliciet verzocht om activiteiten alleen daar 
te financieren waar Siriz (nog) geen voet aan de grond krijgt in de markt. Dat moet echt anders 
worden vormgegeven. 

Daarnaast staat niet beschreven hoeveel trainingen dan worden verzorgd, worden die commercieel 
aangeboden of vallen die onder de subsidie? 

Ambulante hulptrajecten 
Ambulante hulptrajecten: Er wordt voor 2016 €347.370 aangevraagd voor 100 ambulante 
trajecten. In 2015 was dit € 442.744 (+€434.397 eigen bijdrage) voor 300 ambulante trajecten. 
Ook dit verschil is niet alleen te verklaren doordat de eigen bijdrage er bij wordt opgeteld. 
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Overheadskosten op alle activiteiten 
Voorts een vraag m.b.t. de relatief hoge overheadkosten. Verzoek is deze kosten te verhelderen door 
een nadere toelichting, zodat VWS op basis hiervan kan bepalen of dit subsidiabel is. 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

> Retouradres Postbus 20350 2500 El Den Haag 

Stg Siriz 
t.a.v. dhr. R.A. Zoutendijk 
Postbus 559 
3800 AN Amersfoort 

Datum 23-12-2015 
Betreft Ontvangst incomplete subsidieaanvraag 

Geacht bestuur, 

Op 9 december 2015 heeft u via het subsidieportaal VWS de aanvraag tot herzien 
van de instellingssubsidie 2015 ingediend. 

Uw aanvraag is geregistreerd onder subsidienummer 324784. 

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

Ik verzoek u uw aanvraag te completeren met: 
Een nadere toelichting op de begrotingspost Overige Baten ad. 
1.447.549.00. U dient deze post cijfermatig verder sluitend te 
specificeren. Daarnaast dient u aan te geven per gespecificeerde post 
Overige Baten of sprake is van een gehele toedeling van deze post aan de 
VWS-activiteiten, zoals vermeld onder de activiteiten A tot en met H, met 
uitzondering van activiteit F. Indien geen sprake is van een volledige 
toedeling van deze post, dient u nader in te gaan op hoe de verdeling is 
gemaakt naar de VWS-activiteiten dan wel buiten de VWS-begroting; 

- Een cijfermatige financiële onderbouwing van de begrotingspost Overige 
inzake activiteit H ad. 26.470,00; 
Een cijfermatige financiële onderbouwing van de begrotingspost Overige 
inzake activiteit I ad. 1.756,00; 
Een cijfermatige financiële onderbouwing van de begrotingspost Overige 
inzake activiteit 3 ad. 18.250,00 

- Een nadere cijfermatige financiële onderbouwing van de begrotingspost 
Personeel inzake activiteit I. Voor de post personeel ad. 3.175,00 dient u 
inzicht te geven in het tarief per uur en de te verwachten uren per 
medewerker/functie, waarbij in de opbouw van de tarieven een uitsplitsing 
wordt gemaakt tussen de loonkosten (brutoloon, uitkeringen, 
werkgeverspremies) en eventuele overheadkosten die hieraan worden 
toegerekend. De eventuele overheadkosten dienen (cijfermatig) te worden 
toegelicht; 
Een nadere toelichting op het door aangevraagde aanvullende 
subsidiebedrag 2015 van 8.550,00. 

Bezoekadres: 
Parnassusplein 5 
2511 VX DEN HAAG 
T 070 340 79 11 
F 070 340 78 34 
www.rijksoverheid.n1 

Contactpersoon 
Serviceplein subsidies 

T 070 340 5555 (keuze 4) 

Ons kenmerk 
SP/75761/2015 

Relatienummer 1293572 
Subsidienummer 324784 

Bijlagen 

Uw brief 
9-12-2015 

Uw kenmerk 

Pagina 1 van 2 
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U dient uw reactie binnen 3 weken na dagtekening van deze brief via het 
subsidieportaal VWS in te zenden. 	 Ons kenmerk 

SP/75761/2015 

Eventueel kunt u uw reactie tevens via de post sturen naar: 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
t.a.v. de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen 
Postbus 16006 
2500 BA DEN HAAG 

Ik verzoek u bij alle correspondentie met betrekking tot deze subsidieaanvraag uw 
relatienummer en bovengenoemd subsidienummer te vermelden. 

Hoogachtend, 

de staatssecretaris van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, 
namens deze, 
de directeur Maatschappelijke Ondersteuning, 
voor deze, 
het hoofd team Subsidies VWS 
van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen, 

J.N.M. Timmers 

Pagina 2 van 2 
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Siriz 
bij onbedoelde zwangerschap 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-1) 
t.a.v. Team subsidies VWS 
Postbus 16006 
2500 BA 's-GRAVENHAGE 

Datum 
21 januari 2016  

Kenmerk 
;°1/160119  

Uw kenmerk 
SP/75761/2015  

Onderwerp 
Reactie incomplete aanvraag voor 
subsidie 2015 met kenmerk 324784 

Geachte heer, mevrouw, 

Bij dezen zend ik u onze reactie op uw brief d.d. 9 december 2015, waarin u vraagt om 
aanvullende informatie om de wijziging van subsidie voor 2015 met kenmerk 324784 te 
completeren. 

U vraagt een nadere toelichting op de begrotingspost overige baten ad. € 1.447.549. 
In de oorspronkelijke aanvraag was een bedrag opgenomen van € 1.354.354 als niet-
gesubsidieerd deel, oftewel eigen bijdrage. Daarnaast was een bedrag van € 134.300 
opgenomen als overige bate. 
In onderling overleg is afgesproken om de eigen bijdrage aan te merken als overige bate. 
Dit maakt dat er in de gewijzigde aanvraag geen sprake meer is van een eigen bijdrage; 
bovengenoemde bedragen staan opgenomen onder overige baten. Deze overige baten 
zijn volledig toegedeeld aan de activiteiten A tot en met G, met uitzondering van 
activiteit F. Er vindt dus geen toedeling plaats naar activiteiten buiten de bij VWS 
ingediende begroting. 

U vraagt een nadere onderbouwing van de begrotingspost Overige inzake activiteit H ad. 
€ 26.470. In het wijzigingsvoorstel hebben wij beschreven dat het gaat om externe 
kosten. Onderstaand de opbouw van deze kosten. 

Projectonderdelen Kosten C incl. btw 

Fase 1 Conceptuele fase 
Fase 2 Ontwikkelingsfase 
Fase 3 Technische realisatie en content 

5.300 
4.500 

12.425 
4.245 Hosting en onderhoud 

Indien gewenst kan er een specificatie worden aangeleverd hoe bovenstaande posten zijn 
opgebouwd. 

0  preventie 0 ondersteuning 0 zorg 

Postbus 559, 3800 AN Amersfoort 1 Arnhemseweg 23, 3811 NN Amersfoort 1 033 460 50 70 1 info@siriz.n1 I www.siriz.nl  1 NLO6 RABO 014 626 7508 ith 
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1/49  Siriz 
bij onbedoelde zwangerschap 

U vraagt om een financiële cijfermatige onderbouwing van de begrotingspost Overige 
inzake activiteit J ad. € 18.250. Het betreft hier de kosten van een externe organisatie 
(350) voor de uitvoering van deze activiteit. Deze post bestaat uit de volgende 
componenten: 

• Inzet onderzoeker 102,5 uur á € 100 per uur, oftewel € 10.250. 
• Inzet projectmedewerker 100 uur à € 80 per uur, oftewel € 8.000. 

U vraagt om een cijfermatige financiële onderbouwing van de begrotingspost Overige 
inzake activiteit I ad € 1.756 en de begrotingspost personeel inzake deze activiteit ad. 
€ 3.175. Voor de personeelskosten is uitgegaan van een tijdsinvestering van 80 uur 
tegen een uurtarief van € 34,50 (brutoloon incl. toeslagen en sociale lasten), totaal 
€2.760. Daarnaast € 415 aan overige personeelskosten. Deze laatste kosten bedragen 
15°h van de directe personeelskosten. Het bedrag van € 1.756 betreft de kosten van de 
eigen organisatie, oftewel de kosten voor beheer & administratie en de 
uitvoeringskosten. 

De reden dat er om een aanvullend subsidiebedrag wordt gevraagd, komt voort uit de 
omvang van de ingediende activiteiten. Wij hebben ervoor gekozen niet een deel van een 
activiteit voor financiering in aanmerking te laten komen, omdat dit mogelijk lastiger te 
verantwoorden zal zijn. 

Ik hoop u door middel van deze brief voldoende te hebben geïnformeerd en zie uw 
reactie met belangstelling tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 

10.2.e 



Doc. 112 

Van: 10.2.e 
Verzonden: donderdag 4 februari 2016 14:17 
Aan: '10.2.e 
CC:10.2.e 	 ; 10.2.e 	 ); 10.2.e 
Onderwerp: RE: Herzien activiteitenplan 2016 en financieel overzicht instellingssubsidie St. Siriz 
(324403) 

Beste 10.2.e 

Dank voor het herziene activiteitenplan en de informatie. We hebben het zorgvuldig bekeken. We 
lopen tegen een aantal zaken aan die het noodzakelijk maken in de loop van volgende week 
gezamenlijk een aantal dingen door te nemen. 

Opbouw kosten 
In het nieuwe activiteitenplan zijn activiteiten anders opgebouwd (en genoemd) en dat roept voor 
subsidieverlening prangende vragen op. 

1. Zowel in eigen beheer als in subsidieaanvraag zitten de activiteiten C en D. De ramingen door 
Siriz van kosten en baten voor 2016 zijn nu onvoldoende transparant en (ook voor een 
accountant) lastig vast te stellen. 

2. Bij alle activiteiten uit de subsidieaanvraag zijn directe kosten doorberekend die i.h.a. als 
overheadkosten worden aangemerkt. Dat kan alleen als de geraamde directe kosten 
werkelijke kosten zijn voor die betreffende activiteiten (en niet ook voor alle andere 
activiteiten baat opleveren), bijvoorbeeld de publiciteits- & communicatiekosten die nu voor 
80% ten laste van de subsidie aanvraag zijn gebracht; 

Dit maakt dat we over 2016 geen subsidie kunnen verlenen op basis van de begroting zoals nu door 
Siriz voorgelegd. 

Overgangscliënten 
In het kader van het traject richting normalisatie van de invulling van de subsidie, waarover 
afgelopen maanden ook contact is geweest met Gouda, ziet VWS graag ook de kosten van de 
begeleiding voor de cliënten die op 31-12-2015 al bij Siriz verbleven verwerkt in de subsidieaanvraag 
voor 2016. Het gaat dan alleen om de cliënten die kunnen worden aangemerkt als overgangscliënten, 
benoemd in de mail van Siriz van 08-01-2016. Siriz kan daarvoor de kosten opvoeren zoals 
aangegeven in je mail van woensdag 27-01-2016. Dit moet wel passend binnen het bestaande 
financiële kader worden verwerkt. Dit zal VWS ook aangeven in het gesprek van volgende week 
tussen VWS, Siriz en Gouda op 10 februari in Gouda. Ons inziens wordt daarmee recht gedaan aan de 
gemaakte afspraken in augustus 2015 over het beschouwen van 2016 als overgangsjaar. Siriz is 
hiermee verzekerd van financiering van de begeleiding van de cliënten die ook in 2015 al begeleiding 
kregen middels de subsidie vanuit VWS en Gouda wordt niet geconfronteerd met kosten waarop zij 
niet heeft kunnen sturen. 

VWS stelt dan ook voor om volgende week om de tafel te gaan om te komen tot een invulling van de 
aanvraag voor 2016 die subsidiabel is. Mogelijke data waarop het schikt zijn woensdag 10 februari 
tussen 9:00 en 11:00 en donderdag 11 februari na 14:00. 
Graag hoor ik wanneer het schikt. 

Aanvraag herziening instellingssubsidie 2015 
Met betrekking tot de aanvraag herziening instellingsubsidie 2015 delen we alvast het volgende mee. 
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De fase van beleidsinhoudelijke beoordeling van de herziening van de aanvraag is officieel nog niet in 
werking getreden. Vooruitlopend daarop: Siriz verzoekt in haar aanvraag herziening 
instellingssubsidie 2015 onder andere om 18.250 Euro subsidie voor de activiteit 'ontwikkeling 
zorgfuncties' . Uit de toelichting blijkt dat 

In 2015 in samenwerking met ISO de cliëntkenmerken beschreven van degenen die gebruik 
maken van zorg in gastgezinnen, begeleid wonen en het opvanghuis van Siriz. De 
begeleidingsbehoefte van de jonge moeders zijn vanuit verschillende perspectieven in kaart 
gebracht. Deze perspectieven betreffen het perspectief van de jonge moeders zelf, het 
wetenschappelijk perspectief en het perspectief van het netwerk. De analyse van de 
cliëntkenmerken en geconstateerde begeleidingsbehoefte biedt materiaal voor strategische 
besluitvorming over het kleinschaliger, flexibeler, duurzamer en mogelijk goedkoper 
inrichten van de zorg, oftewel maatwerk. 

Uit deze toelichting blijkt dat deze activiteit ten behoeve is gekomen van de strategische 
besluitvorming over de inrichting van de zorg van Siriz op basis van informatie over cliëntkenmerken 
van cliënten van Siriz. Hiermee ziet uw aanvraag op een activiteit die hoofdzakelijk is gericht op 
belang van Siriz en nauwelijks op het algemeen belang. Derhalve voldoet deze activiteit niet aan art. 
2, lid 1 van de Kaderregeling subsidies VWS, dat VWS uitsluitend subsidie verstrekt aan een activiteit 
die past binnen het beleid. Het gaat hier om het beleid zoals dat aan de Tweede Kamer is bekend 
gemaakt. 

Met vriendelijke groet, 

102.e 
Directie maatschappelijke ondersteuning 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Parnassusplein 5, 2515 XP Den Haag 
tel: 070-34010.2.e / 06-10.2.e 
mail:10.2. 2minvws.n1  

Van: 10.2.e 	 [mailtoi 0.2.e 	 @siriz.nl] 
Verzonden: vrijdag 22 januari 2016 17:21 
Aan: 10.2.e 	10.2.e 	) 
CC: 10.2.e 
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Beste 10.2.e 	en 10.2.e 

Bij dezen het herziene activiteitenplan behorende bij de aanvraag instellingssubsidie 
2016 n.a.v. ons overleg op 5 januari 2016. In het gesprek hebben wij het gehad over de 
P*Q-methode. Op dit moment kunnen wij niet volledig op deze manier indienen, 
aangezien onze diensten niet op productniveau zijn gedefinieerd. Wel hebben wij de 
werkzaamheden die plaatsvinden onder de verschillende activiteiten uitgebreider 
toegelicht. Dit om het inzicht in de te leveren activiteiten te vergroten. Overigens hebben 
wij in de werkplannen voor 2016 opgenomen te komen tot kostprijzen voor de 
verschillende diensten van Siriz. Voor 2017 verwachten wij dan ook tegemoet te kunnen 
komen aan de wensen op dit vlak van de accountantsdienst van VWS. 

Tevens bijgevoegd is de volledige begroting van Siriz voor 2016, waaruit op te maken is 
voor welke diensten de subsidiemiddelen van VWS worden aangewend en wat met de 
eigen middelen van Siriz wordt gefinancierd. 
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Wij zien jullie reactie met belangstelling tegemoet. Wij zullen bij instemming van jullie 
zijde de documenten aanbieden via het subsidieportal van VWS. 

Met vriendelijke groet, 
1,0i2f 

033 460 50 70 
06 Ig--Mplr 
werkdagen: KIL 

1/49  Siriz 
Postbus 559, 3800 AN Amersfoort 
Arnhemseweg 23, 3811 NN Amersfoort 
033 460 50 70 
www.siriz.nl   

@CI 
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4  Siriz 

ACTIVITEITENPLAN 2016 

Amersfoort, 17 februari 2016 
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Inleiding 

Dit activiteitenplan heeft betrekking op het jaar 2016 en geeft een beeld van de ambitie, 
plannen, werkwijze en financiering van de Stichting Siriz. 

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

De veranderende maatschappelijke ontwikkelingen en de wens hierop adequaat in te 
spelen vormen belangrijke bouwstenen voor de in dit plan genoemde beleidsspeerpunten 
voor het jaar 2016. 

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

Ronald Zoutendijk, 
bestuurder. 
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1. 	Missie en visie 

Missie 

Siriz biedt preventie, ondersteuning en zorg op het terrein van onbedoelde zwangerschap. 

De preventie richt zich op de bewustwording en weerbaarheid van jongeren om onbedoelde 
zwangerschap te voorkomen en op de waarde van het ongeboren menselijk leven. Met 
preventie zorgen we dat jongeren zich bewust worden van hun wensen en grenzen op het 
gebied van seksualiteit. 

De ondersteuning en zorg is voor mensen die door een zwangerschap in problemen zijn 
geraakt. Het gaat daarbij om psychosociale problemen en problemen die samenhangen met 
maatschappelijke participatie: 

• bij het maken van een keuze bij een onbedoelde zwangerschap of bij een prenatale 
screening; 

• bij het uitdragen van een zwangerschap; 
• bij het.vervullen van het ouderschap op jonge leeftijd; 
• bij afstand ter adoptie of plaatsing van de baby in een pleeggezin; 
• als gevolg van een zwangerschapsafbreking. 

Visie 

Siriz is een vernieuwende en resultaatgerichte organisatie voor preventie, ondersteuning en 
zorg op het terrein van onbedoelde zwangerschap. Wij zoeken onze klanten op en leveren 
maatwerk. We maken gebruik van de motivatie en talenten van onze medewerkers (zowel 
beroepskrachten als vrijwilligers) en van onze klanten. 

Siriz is een organisatie die investeert in preventie en die ondersteuning en zorg biedt met 
een beroep op de positieve krachten die te vinden zijn bij haar klanten. Siriz kiest voor 
inbedding op lokaal en regionaal niveau van haar preventie, ondersteuning en zorg. 

Onze medewerkers hebben de overtuiging dat het ongeboren leven vanaf het begin recht 
heeft om zich verder te ontwikkelen en ter wereld te komen. Siriz werkt daarom aan een 
maatschappelijk klimaat waarin men de waarde van ongeboren menselijk leven erkent en de 
eigen verantwoordelijkheid voor dit leven wil dragen. 
Siriz respecteert de eigen verantwoordelijkheid van de ouders om binnen de wettelijke 
grenzen zelf een keuze te maken voor het uitdragen van een zwangerschap of het afbreken 
daarvan. 
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2. 	Preventie 

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

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

Siriz streeft ernaar in 2016 met de subsidie van VWS ten minste 17.500 jongeren te 
bereiken door middel van 850 preventielessen. Voor het bereiken van deze jongeren 
maken we naast onze preventiemedewerkers die in dienst zijn, gebruik van de inzet van 
vrijwillige preventiemedewerkers. Vrijwilligers nemen jaarlijks deel aan een driedaagse 
cursus. 

Netwerken en ketensamenwerking 

In de loop van de jaren heeft Siriz een groot scholennetwerk opgebouwd. Ieder jaar 
worden scholen benaderd om preventie van Siriz af te nemen. Omdat we ons netwerk 
willen uitbreiden, benadert Siriz ook nieuwe contacten. 
Het onderhouden van het relatienetwerk gebeurt door het verzenden van 
tweemaandelijkse digitale nieuwsbrieven. In deze brieven vertellen we wie we zijn, wat 
we doen en delen we concrete ervaringen uit de lessen. Het uitbreidén van het netwerk 
van Siriz met nieuwe scholen gebeurt ook door het verzenden van promotiemateriaal en 
een creatieve actuele informatiekaart. Ook vinden we nieuwe scholen via deelname aan 
workshops en onderwijsbeurzen en evenementen. Het netwerken via warme contacten 
levert echter het beste rendement. 
Siriz bouwt aan haar relatienetwerk door deel te nemen aan diverse vakbeurzen en 
congressen. De Nationale Onderwijstentoonstelling en de Dag van de Zorgcoiirdinator 
zijn daar voorbeelden van. 
Siriz zoekt steeds meer de regionale verbinding als het gaat om het netwerken en de 
verbinding aangaan met ketenpartners. Zo zullen we in 2016 de samenwerking zoeken 
met andere organisaties die preventielessen verzorgen. Een eerste aanzet hiertoe is in 
2014 reeds gemaakt door op pilotbasis gezamenlijke scholen te benaderen. 

Effectiviteit preventiemethoden 

Onze huidige wijze van preventie heeft een eenmalig karakter, dat wil zeggen dat de 
preventiemedewerkers eenmaal per jaar voor een betreffende klas staan. Omdat het de 
vraag is in hoeverre deze aanpak het gedrag van leerlingen en jongeren effectief 
beïnvloedt, heeft Siriz in 2014 een onderzoek laten verrichten. Uit dit onderzoek blijkt dat 
bewustwording onder jongeren wordt vergroot, wanneer een boodschap meerdere malen 
wordt gehoord, gezien of besproken en wanneer ouders en docenten worden betrokken 
door een specifiek op de doelgroep gerichte aanpak. 
De uitkomsten van het onderzoek hebben in 2015 hun beslag gekregen door het aanreiken 
van preventiemateriaal, dat in aanvulling op de lessen van Siriz, door docenten en/of 
ouders zelf gebruikt kan worden. Dit betreft het spel 'Weet wat je deed/date'. Daarnaast 
evalueren we onze lessen door docenten aan de hand van een evaluatieformulier te laten 
invullen wat hun bevindingen van de desbetreffende lessen van Siriz zijn. Leerlingen 
worden, via een gadget die zij na de les krijgen uitgereikt, uitgedaagd het 
evaluatieformulier dat via onze website ingevuld kan worden, in te vullen. Hierdoor krijgen 
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wij zicht op de impact van onze preventie en de verbeterpunten. 
Het in 2014 ontwikkelde filmmateriaal is in 2015 ingezet. Ook in 2016 zullen we de effecten 
van onze preventie meten. 

Aan een lesblok wordt gemiddeld 4,5 uur besteed voor voorbereiding, uitvoering en 
evaluatie. Voor 850 lessen komt het totaal aantal uren daarmee op 3.825 uur. 
Het ontwikkelen van nieuw materiaal en nieuwe methoden vormen geen onderdeel van de 
tijdsbesteding per lesblok, evenmin als het werven en selecteren van vrijwilligers. 

In het planjaar wordt getracht meer leerlingen te bereiken door de inzet van vrijwilligers 
te verhogen. De beroepskrachten krijgen hiermee meer een coachende rol. 

Programmamatig werken 

In 2015 is Siriz gestart met programmatig werken, een pilot waarbij in een tijdsbestek van 
een aantal weken, meerdere thema's over meerdere dagen, aan de orde komen. Dit 
programma bestaat uit verschillende onderdelen, te weten een lessenreeks van drie lessen 
waarbij diepgaand wordt ingegaan op: 

• de gevolgen van onbedoeld zwanger zijn en de verschillende keuzemogelijkheden; 
• wat is zwangerschap en hoe voorkom je het? 
• wat vind ik, wat is grensoverschrijdend gedrag en waar kan ik terecht voor hulp? 

Naast het behandelen van thema's door middel van een lessenreeks, behelst het 
programmatig werken ook dat we specifieke interventies aanbieden aan ouders en docenten. 
Deze interventies zijn een ondersteunende methode k waarmee docenten in de klas en 
ouders thuis herhaaldelijk ruimte inbouwen voor interactie over seksualiteit. Hierdoor leren 
jongeren deze interactie ook toe te passen in een situatie waarin het belangrijk is dat ze hun 
grenzen aangeven. Ze zijn dan weerbaarder. 

Zichtbaarheid 

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

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

Siriz kent de volgende ondersteuningsproducten: 

• landelijke telefonische hulplijn en chat; 
• ambulante offline ondersteuning. 

Landelijke telefonische en online ondersteuning 

Cliënten kunnen zowel telefonisch als via de chatfunctie anoniem ondersteuning vragen, 
bijvoorbeeld als het gaat om een onbedoelde zwangerschap, vragen rondom prenatale 
screening of verwerking van een abortus. 
De medewerkers van Siriz bieden advies, ondersteuning, probleemanalyse en 
probleemverheldering. De medewerkers verwijzen zo nodig naar het regionale offline 
ondersteuningsaanbod. 
Telefonische en online hulpverlening bestaan in de regel uit ten hoogste drie contacten. De 
chatgesprekken zijn eenmalig, maar kunnen telkens opnieuw worden gestart. Een 
gemiddeld telefonisch of online ondersteuningsgesprek duurt 45 minuten. Dit is exclusief 
verslaglegging en eventuele doorverwijzing. 
De organisatie van deze ondersteuningsvorm omvat mede het werven, selecteren en trainen 
van vrijwilligers, het voeren van onderling overleg en intervisie en het opstellen van 
werkroosters. 

Voor deze landelijke telefonische en chathulplijn doet Siriz een beroep op subsidie van VWS. 
Gestreefd wordt met de subsidie van VWS in 2016 ten minste 2.000 
ondersteuningscontacten te realiseren. In het planjaar zal worden onderzocht of ook 
trajectmatige ondersteuning online kan worden verleend. 

De telefonische en online ondersteuning vraagt om beschikbaarheid ook buiten kantoortijden. 
Alleen bij voldoende bereik is deze ondersteuningsvorm efficiënt te organiseren. 
In het planjaar zullen daarom de tijden waarop deze ondersteuningsvormen beschikbaar zijn 
zodanig worden verruimd dat zij naar verwachting leiden tot een groter bereik en daarmee 
een lager uurtarief. 

In 2015 is reeds een bezuiniging doorgevoerd door de opheffing van de functie van 
teamleider telefonische en online ondersteuning, waardoor de kosten in 2016 lager zijn in 
vergelijking met het jaar 2015. 

Regionale offline ondersteuning 

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

De ondersteuning kan zich richten op de volgende aspecten: 

• keuzebegeleiding bij onbedoelde zwangerschap; 
• rondom en na prenatale screening, waarbij een beperking bij het ongeboren kind is 

geconstateerd; 
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• mannen die problemen hebben met de zwangerschap van hun partner of met een 
abortus provocatus die hun partner heeft ondergaan; 

• bevallen onder geheimhouding; 
• plaatsing in een pleeggezin of afstand ter adoptie; 
• problemen met het voldragen van een onbedoelde zwangerschap en bij het 

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

verwerking daarvan hulp nodig hebben. 

De ondersteuning kan tevens worden gegeven aan ouders en andere betrokkenen uit 
nabije omgeving van de cliënt. 

In 2016 zal worden onderzocht of trajectmatige ondersteuning ook online kan worden 
verleend. 

Voor deze regionale offline ondersteuning doet Siriz een beroep op subsidie van VWS voor 
zover het gaat om trajecten welke niet in aanmerking komen voor financiering krachtens de 
Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 en voor zover deze niet 
zijn verbonden aan een verblijfsvoorziening. 
Gestreefd wordt met de subsidie van VWS in 2016 ten minste 140 ambulante trajecten te 
realiseren. Siriz verplicht zich om voor de overige ambulante trajecten zich in te spannen om 
bij gemeenten in aanmerking te komen voor lokale en regionale financiële middelen in het 
kader van de Jeugdwet en de Wmo 2015. 

De gemiddelde trajectduur varieert van 3 uur (2 sessies van 1,5 uur) voor keuzebegeleiding 
tot 22,5 uur (15 sessies van 1,5 uur) voor begeleiding tijdens zwangerschap en bij 
afstandszaken. De medewerkers werken in relatief grote regio's, die soms meerdere 
provincies omvatten. De koten in verband met de reistijd zijn daardoor hoog. 

Kwaliteit van de ondersteuning 

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

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

De maatschappelijk werkers die daarvoor qua functie en contractomvang in aanmerking 
komen, zijn geregistreerd bij het Registerplein. 
De medewerkers behalen de accreditatiepunten die vereist zijn voor de registratie. Aan 
het team wordt ook in 2016 deskundigheidsbevordering aangeboden op terreinen 
waaraan behoefte is. 
Deskundigheidsbevordering moet aansluiten bij de behoeften van de afdeling en de eisen 
die vanuit de beroepsvereniging aan de maatschappelijk werkers worden gesteld. 
Bij trainingen die intern worden georganiseerd, worden bij de beroepsvereniging 
accreditatiepunten aangevraagd. 

Ketensamenwerking 

Siriz heeft veel expertise in de ondersteuning aan vrouwen en mannen die worden 
geconfronteerd met een onbedoelde zwangerschap. Siriz stelt zich ten doel deze kennis te 
delen met andere (zorg)organisaties. Wij verzorgen trainingen aan hulpverleners in 
opleiding, zoals verloskundigen, verpleegkundigen en maatschappelijk werkers. 
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Op regionaal niveau worden door de maatschappelijk werkers netwerkcontacten opgezet 
en onderhouden. 
Daar waar nieuwe hulpposten geopend worden zullen huisartsen, verloskundigen en 
andere belangrijke verwijzers geïnformeerd worden over ons hulpaanbod in de regio. 
Op cliëntniveau wordt waar mogelijk contact gelegd met scholen. Er wordt samengewerkt 
met schoolmaatschappelijk werkers en zorgcoiirdinatoren. De mogelijkheid van 
voorlichting vanuit Siriz wordt aangeboden. 

Zichtbaarheid 

Rondom elke hulppost zal de zichtbaarheid vergroot worden. Die doen we door middel 
van reclameposters in bussen; advertenties en interviews in lokale kranten. 
Door het gebruik van Google AdWords zorgt Siriz ervoor dat we door middel van zoveel 
mogelijk zoektermen rond een onbedoelde zwangerschap optimaal vindbaar zijn. 
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4. 	Zorg 

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

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

Siriz kent de volgende zorgproducten: 

• opvang in gastgezinnen; 
• opvang in leef-/leerhuizen; 
• begeleid wonen. 

Voor deze zorg zal Siriz geen beroep doen op subsidie van VWS, maar een beroep doen op 
lokale middelen in het kader van de Jeugdwet en de Wmo 2015 en fondsenwervende 
activiteiten. 

Voor 2016 doet Siriz een beroep op een aanvullende lump sum-subsidie ten bedrage van 
€ 35.000 voor de begeleiding van cliënten die op 31 december 2015 verbleven in de 
residentiële voorzieningen (opvanghuis en begeleid wonen) van Siriz in de gemeente Gouda 
en ook in 2016 nog worden begeleid. 
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5. 	Ontwikkeling expertise 

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

Siriz wil zich ontwikkelen tot een organisatie die de samenleving breed bedient met haar 
expertise. Siriz wil in de komende jaren daartoe haar opgedane deskundigheid en 
ervaring op het terrein preventie, ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap 
borgen en beschikbaar stellen aan haar medewerkers en aan externe partijen, zoals aan 
professionele medewerkers in het sociale domein. 

Daartoe wil Siriz een kennisdossier ontwikkelen en dit dossier benutten voor het 
ontwikkelen van cursussen en trainingen. Bij de ontwikkeling hiervan willen we 
nadrukkelijk ervaringsdeskundigen betrekken. 

VWS wordt om subsidie gevraagd voor de uitvoering van het op 14 december 2015 aan u 
toegezonden 'Landelijk programma voor primaire, secundaire en tertiaire preventie bij jong 
ouderschap en onbedoelde zwangerschap' dat Siriz in samenwerking met JSO heeft 
opgesteld. 

Het plan bevat de volgende elementen, welke in de komende jaren zullen worden 
uitgevoerd: 

• het ontwikkelen van methodieken voor preventie, ondersteuning en zorg bij 
onbedoelde zwangerschap, onderbouwd door een combinatie van theorie en 
praktijkervaring; 

• het werken met ervaringsdeskundigen bij preventie, ondersteuning en zorg bij 
onbedoelde zwangerschap; 

• het ontwikkelen en toegankelijk maken van een kennisdossier op het gebied van 
preventie, ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap; 

• het organiseren van een landelijk congres, gericht op het delen door diverse 
organisaties van expertise, instrumenten en goede praktijken op het terrein van 
preventie, ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap; 

• het ontwikkelen van richtlijnen voor verantwoorde ondersteuning en zorg bij 
onbedoelde zwangerschap; 

• het ontwikkelen van een keurmerk voor cursussen en trainingen op het gebied 
van preventie, ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap. 

In het planjaar worden de volgende activiteiten voorzien: 

• Het organiseren van een congres over hulp aan tienermoeders , te houden op 30 
mei 2016. 

• Het betrekken van ervaringsdeskundigheid bij de preventie, ondersteuning en 
zorg. 

• Het ontwikkelen van een kennisdossier, bij voorkeur in afstemming met de Fiom 
om te vermijden dat onnodige dubbele inspanningen worden verricht. 

• Het bevorderen van informele zorg. Het betreft hier het mobiliseren van het 
netwerk rondom een cliënt, dan wel het creëren van een protectief netwerk. 

De uitvoering van het programma is afhankelijk van de beschikbare financiële middelen. 
JSO zal met een subsidie van de provincie Zuid-Holland financieel bijdragen. 
Daarenboven zal Siriz ketenpartners en fondsen benaderen voor deelneming in het 
programma. 
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6. 	Bedrijfsvoering 

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

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

Efficiëntie is ook van toepassing op de ondersteunende kosten van de organisatie. De 
overhead bestaat uit kosten van beheer en administratie en uitvoeringskosten. Deze zijn 
ten opzichte van 2015 op eenzelfde niveau gebleven. Hierbij wordt opgemerkt dat de 
kosten van het secretariaat/managementondersteuning (€ 51.000) niet meer zijn 
opgenomen onder preventie, ondersteuning en zorg, maar onder beheer en administratie. 
Siriz zal ook in het planjaar te maken hebben met relatief hoge overheadkosten als gevolg 
van de eisen die worden gesteld aan verantwoorde preventie, ondersteuning en zorg. 

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

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

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

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

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

• preventie; 
• landelijke telefonische en online ondersteuning; 
• regionale offline ondersteuning in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam; 
• ontwikkeling expertise. 
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Siriz 
bij onbedoelde zwangerschap 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-1) 
t.a.v. Team subsidies VWS 
Postbus 16006 
2500 BA 's-GRAVENHAGE 

Datum 	 Kenmerk 	 Onderwerp 
3 maart 2016 	 RZ/10.1GW/160303 	Aanvraag voor aanvullende subsidie 324403 

Geachte heer, mevrouw, 

Bij dezen zend ik u onze aanvraag voor een aanvulling op de instellingssubsidie 2016 
voor de Stichting Siriz ter hoogte van € 35.000. 

Op 10 februari 2016 heeft er een overleg plaatsgevonden tussen VWS, de gemeente 
Gouda en Siriz. Onderwerp was een overgangsregeling voor cliënten die in 2015 
verbleven in het opvanghuis aan het Regentesseplantsoen te Gouda en het project voor 
begeleid wonen aan de Merijntje Gijzenstraat te Gouda en in 2016 verblijven in het 
project voor begeleid wonen aan de Groeneweg te Gouda en aan de Merijntje 
Gijzenstraat te Gouda. 

In totaal gaat het om 7 jonge moeders met hun kind, van wie 5 verblijven aan de 
Groeneweg te Gouda en 2 aan de Merijntje Gijzenstraat te Gouda. 

Er is gesproken over de verwachte verblijfsduur, intensiteit van de begeleiding en in te 
zetten zorgcapaciteit. De uitkomst van het gesprek is dat het Ministerie van VWS bereid 
is € 35.000 toe te voegen aan de instellingssubsidie van 2016 om de kosten voor deze 
cliënten te dekken. Het betreft hier een lumpsumfinanciering. 

Graag vernemen wij van u of er nog aanvullende acties nodig zijn om deze aanvulling op 
te nemen in het subsidieportal van het ministerie van VWS. 

Ik hoop u door middel van dit schrijven voldoende te hebben geïnformeerd en zie uw 
reactie met belangstelling tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 

10.2.e 

0  preventie 0 ondersteuning 0 zorg 

Postbus 559, 3800 AN Amersfoort 1 Arnhemseweg 23, 3811 NN Amersfoort 1 033 460 50 70 1 info@siriz.nl  1 www.siriz.ni  1 NLO6 RABO 014 626 7508 
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Van: l02;.,, ,,-f:77.r,,21[mailtc:10.2.e 
Verzonden: donderdag 3 maart 2016 18:56 
Aan:10.2.e 	;) 
CC: Ronald Zoutendijk; 10-2-e 
Onderwerp: RE: Aangepast activiteitenplan en financieel overzicht VWS 2016 

Beste 10.2.e , 

Bij deze de brief die in onderstaande mail wordt genoemd m.b.t. het aanvullende budget 
voor de overgangscliënten te Gouda. 

Met vriendelijke groet, 

033 460 50 
0619gq 
werkdagen: 

Siriz 
Postbus 559, 3800 AN Amersfoort 
Arnhemseweg 23, 3811 NN Amersfoort 
033 460 50 70 
www.siriz.nl   

@C) 
Van:10.2.e 
Verzonden: donderdag 3 maart 2016 18:50 
Aan: 10.2.e 	 )'10.2e 	:fflminvws.nl>  
CC: Ronald Zoutendijk 10.2.e 	@siriz.ni>;  10.2.e <10.2. 	minvws.nl>  
Onderwerp: RE: Aangepast activiteitenplan en financieel overzicht VWS 2016 

Beste 10.2.e 

Dank voor je onderstaande e-mailbericht van 25 februari 2016. 
Hierbij onze reactie. 

1. De 2.000 contacten die vermeld staan in het activiteitenplan worden gerealiseerd 
via telefoon, e-mail en chat door de medewerkers van de landelijke hulplijn van 
Siriz. 
Deze hulplijn is een aparte kostendrager, waarvan de kosten goed te 
verantwoorden zijn. 
Dit is anders voor de offline ondersteuningstrajecten. Daar is inderdaad sprake 
van een knip tussen het gedeelte dat door VWS bekostigd en het gedeelte dat 
voor rekening van Siriz is en waarvoor wij zoveel mogelijk een beroep doen op 
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gemeentelijke financiering. Wij waarderen het dat voor 2016 deze mogelijkheid 
wordt geboden en zullen zorgen voor een correcte financiële verantwoording. 

2. In het overleg op 10 februari 2016 hebben wij de intentie uitgesproken om in 
2017 de offline ondersteuning zoveel mogelijk niet langer in onze 
subsidieaanvraag te betrekken. Wij kunnen nu niet garanderen dat dat voor 100% 
zal lukken. Wij hebben in 2016 al een grote stap gemaakt door de zorg volledig en 
de offline ondersteuning deels buiten de subsidieaanvraag te houden. 
Graag overleggen we dit jaar met VWS welke producten in 2017 voor subsidie van 
in totaal € 1,5 miljoen in aanmerking kunnen komen. 

3. Goed om te vernemen dat VWS akkoord gaat met de genoemde onderwerpen. Het 
programma heeft, zoals bekend, een looptijd van 2 jaren. Naar verwachting 
vinden de hierna genoemde inventarisaties in 2016 plaats en de invoering in 
2017. Wij stellen voor de voortgang tussentijds met jullie te bespreken. 

• Het betrekken van ervaringsdeskundigheid bij de preventie, ondersteuning 
en zorg. 
Dit houdt het volgende in. 
- Inventariseren van ervaringsdeskundigheid in een effectieve aanpak bij 

en/of ter voorkoming van jong en/of onbedoeld ouderschap. Betrokken 
worden: Fier Friesland, Fiom, JIP Den Haag, Movisie, Leger des Heils, 
NJi, Rutgers en Timon. Resultaten worden landelijk beschikbaar 
gesteld. 

- Inventariseren van recent onderzoek naar de effectiviteit van het 
inzetten van ervaringsdeskundigen in de voorlichting, 
maatjesprojecten, lotgenotencontact, ambulante hulp, opvang en 
keuzegesprekken. Resultaten worden landelijk beschikbaar gesteld. 

- Integreren van effectieve methode(n) voor het werken met 
ervaringsdeskundigen in methodieken voor primaire, secundaire en 
tertiaire preventie. 

- Inventariseren van opleidingsmogelijkheden voor ervaringsdeskundigen. 
- Werven van ervaringsdeskundige (voormalige) jonge ouders en 

vervolgens een panelgesprek met deze ervaringsdeskundigheid 
organiseren om met hen te praten over wat zij zouden willen 
verbeteren in de aanpak en preventie en welke rol zij daar zelf bij willen 
spelen. Op basis van het panelgesprek wordt een implementatieplan 
ontwikkeld. Het implementatieplan wordt in 2017 uitgevoerd. 

- Ontwikkelen van scholing voor beroepskrachten en vrijwilligers met rol 
voor ervaringsdeskundigheid. 

Het in 2016 en 2017 ontwikkelen van een kennisdossier, bij voorkeur in 
afstemming met de Fiom om te vermijden dat onnodige dubbele 
inspanningen worden verricht. 
Dit houdt het volgende in. 
- Afstemmen en waar mogelijk samenwerken met landelijke 

kennispartners (Fiom, NCJ, NJi, Rutgers, etc.) 
- Gereed maken van infrastructuur voor kennisdossier. 
- Plaatsten gerealiseerde producten (methodieken, inventarisaties) in het 

kennisdossier. 
• Het bevorderen van informele zorg. Het betreft hier het mobiliseren van 

het netwerk rondom een cliënt, dan wel het creëren van een protectief 
netwerk. 
Dit houdt het volgende in. 
- Inventariseren van effectieve methode(n) voor het werken met en 

vanuit informele netwerken. 
- Integreren van effectieve methode(n) voor het werken met en vanuit 

informele netwerken in methodieken voor secundaire en tertiaire 
preventie en waar mogelijk eveneens primaire preventie. 

- Delen van ontwikkelde methodieken door middel van het kennisdossier. 
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- Betrekken van doelgroepen bij de selectie en doorontwikkeling van 
netwerkgerichte methoden. 

4. Per separaat e-mailbericht zend ik je een brief met verwijzing naar het gesprek 
tussen VWS, de gemeente Gouda en Siriz, gehouden op 10 februari 2016. 
In de brief zullen wij het aantal overgangscliënten vermelden en de met VWS met 
betrekking tot deze doelgroep overeengekomen extra bijdrage van VWS ad. € 
35.000. 
Wij zien geen toegevoegde waarde in het noemen van een minimum- en 
maximumbedrag. 
Ons voorstel is om de bijdrage ad. € 35.000 te beoordelen op het feit of de 
geraamde kosten ad. € 35.000 daadwerkelijk zijn gemaakt. 

Graag vernemen wij jouw reactie. 

Met vriendelijke groet, 
10.2.e 

033 460 5010.2 
0610.2.e 
werkdagen 	.e 

Siriz 
Postbus 559, 3800 AN Amersfoort 
Arnhemseweg 23, 3811 NN Amersfoort 
033 460 50 70 
www.siriz.n1  

Van: 1 	 [mailto10.2.e 	@rninvws.nl] 
Verzonden: donderdag 25 februari 2016 10:34 
Aan:10.2.e 	 102.e 	 @siriz.n1>;10.2.e <10.2. ,@minvws.nl> 
CC: Ronald Zoutendijk <10.2.e 	@siriz.nl> 
Onderwerp: RE: Aangepast activiteitenplan en financieel overzicht VWS 2016 

Beste 10.2.e ; Ronald 
Dank voor de voorhang van de stukken irt Instellingssubsidie 2016, naar aanleiding daarvan het 
volgende : 

1) Zoals woensdagochtend 10/2 besproken zal VWS voor 2016 eenmalig nog akkoord gaan met 
de constructie dat de activiteiten Ondersteuning Hulpposten zowel ten laste van deze 
subsidie als voor rekening van Siriz worden uitgevoerd en dat een 'knip'wordt gelegd bij 2000 
ondersteuningscontacten via de landelijke telefonische en chathulplijn en bij 140 ambulante 
trajecten in 2016. Hetzelfde geldt ook voor de activiteit Ontwikkeling expertise. De reden is 
dat de toerekening van kosten en baten onvoldoende transparant is voor een verantwoorde 
en rechtmatige subsidieverlening. 

2) In de verleningsbeschikking zal derhalve als voorwaarde worden opgenomen dat v.a. 2017 
door Siriz een keuze wordt gemaakt. Om een of beide activiteiten geheel voor rekening van 
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Siriz te laten uitvoeren of geheel onder de subsidie te laten vallen met volledige verrekening 
van de overige baten. 

3) Op blz 11 staat in de een na laatste alinea beschreven in welke activiteiten in 2016 wordt 
voorzien voor het onderwerp ontwikkeling expertise. (4 bullits). De onderwerpen van deze 
bullits zijn akkoord, zoals ook eerder besproken. Kan Siriz wel voor de laatste drie nog 
invoegen wat dat in 2016 aan concrete producten oplevert die uiteindelijk een landelijke 
uitwerking hebben? Als dit in 2016 tussenproducten zijn, is dat ook goed. Denk dan 
bijvoorbeeld in de trant van 'vullen van kennisdossier met onderdeel x, y of z,infrastructuur 
kennisdossier is gereed, in de methodiek is een hoofdstuk ervaringdeskundigheid 
opgenomen etc. 

4) Mbt de aanvullende afspraak voor € 35.000: 

	

Naar aanleiding van de terugkoppeling van io.z.e 	over de afspraak die is gemaakt ben ik 
intern nagegaan hoe dit technisch zo snel mogelijk verwerkt kan worden. Het blijkt niet 
mogelijk om tussendoor de aanvraag op te plussen. Het is een inflexibel systeem. Om 
vertraging te voorkomen wil ik jullie vragen mij per mail een brief te zenden. Verwijzend 
naar het gesprek VWS-Siriz-Gouda op 10 februari. Voor de toelichtende begroting heb ik een 
voorstel met het oog op tzt een werkbare accountantscontrole, ook als antwoord op 
onderstaande vraag mbt lumpsum voor overige directe kosten. 
Bedoeling is dat de accountant alleen hoeft vast te stellen dat kosten van € 35.000 
daadwerkelijk zijn gemaakt, in die lijn dacht ik aan de volgende oplossing. 
Kan Siriz in de brief (via de mail) aangeven: het aantal overgangsclienten, totale periode en 
in de toelichting dat het totaal bedrag van deze activiteit door Siriz wordt geraamd op 
minimaal € 35.000 en max € 70.000.. Maar ik heb oren naar een beter voorstel. 
Zodra we over de voorgestelde oplossing eens zijn, zullen wij jullie brief opnemen in 
subsidiedossier, en het bedrag van € 35.000 meenemen in de verlening. 

Wellicht dat daarna van jullie zijde nog een actie via de portai nodig is, maar daarover bericht 
ik dan later. 

Met vriendelijke groet 
mr19~31" 	 ) 1 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1 
Directie Maatschappelijke Ondersteuning) sr. financieel adviseur 
Adres: Parnassusplein 5  1  2511 VX 1 Den Haag l 
Postbus 20350 1 2500 EJ 1 Den Haag  1  IEWDOCanninvws.n1  
Telefoon: (070) 340 wim 1 mobiel: +316  agé",-sj  I  Igusmarg" 
"sis MOTEMMOZWak511MEMMTEMIal 

Van: 10.2.e 	 gil [mate10.2.e 	1 ©siriz.nl] 
Verzonden: woensdag 17 februari 2016 17:45 
Aan: 10.2.è'r"77~: 
CC: Ronald Zoutendijk 
Onderwerp: Aangepast activiteitenplan en financieel overzicht VWS 2016 
Urgentie: Hoog 

Beste 10.2.e 	en 10,2.e 	1 

Bijgevoegd het aangepast subsidieoverzicht 2016 en bijbehorend activiteitenplan. Onder 
kopje "4. Zorg" staat de aanvullende afspraak omschreven. 
Als jullie het er mee eens zijn dan dien ik deze aanvraag in. Ik zal dan een extra activiteit 
E aanmaken met tekstuele toelichting zoals deze in het activiteitenplan is opgenomen. In 
het subsidieportal zie ik dat er al een vereiste actie is aangemaakt. 
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Beste 10.2.e , 
Aangezien het gaat om een lump sum-financiering heb ik de € 35.000 als overige directe 
kosten opgenomen. Is dit wat jou betreft akkoord? 

Met vriendelijke groet, 

033 460 50 ai 
06 Latffigeja 
werkdagen: gpiggh, 

Siriz 
Postbus 559, 3800 AN Amersfoort 
Arnhemseweg 23, 3811 NN Amersfoort 
033 460 50 70 
www.siriz.nl   

00 
Van: Ronald Zoutendijk 
Verzonden: dinsdag 16 februari 2016 19:45 
Aan:10.2.e 	 10.2.e 	‹Psiriz.nl>  
Onderwerp: RE: Aangepast activiteitenplan en financieel overzicht VWS 2016 
Urgentie: Hoog 

Beste 10.2.e 

Hierbij zend ik je de aangepaste tekst van het Activiteitenplan 2016. 

Met vriendelijke groet, 
Ronald Zoutendijk 
bestuurder 
033 460 5010.1  

06  19ga~ 
werkdagenlito2k,  

Siriz 
Postbus 559, 3800 AN Amersfoort 
Arnhemseweg 23, 3811 NN Amersfoort 
033 460 50 70 
www.siriz.nl   
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000 
Van:10.2.e 
Verzonden: dinsdag 16 februari 2016 14:32 
Aan: Ronald Zoutendijk 10.2.e 	i@siriz.nI>  
Onderwerp: Aangepast activiteitenplan en financieel overzicht VWS 2016 

Beste Ronald, 

Bij deze het aangepast activiteitenplan en financieel overzicht. 

Onder onderdeel 4 "Zorg" van het activiteitenplan is de aanvullende subsidie 
beschreven. Waarschijnlijk wil jij de bewoording nog wat aanpassen. Ik heb nog niet iets 
opgenomen met betrekking tot de verantwoording (of het niet hoeven te 
verantwoorden). 

Met vriendelijke groet, 
10,2.e 

033 460 5010.2 
06 10.2.e 

werkdagen We 

Siriz 
Postbus 559, 3800 AN Amersfoort 
Arnhemseweg 23, 3811 NN Amersfoort 
033 460 50 70 
www.siriz.n1  

® 

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

> Retouradres Postbus 20350 2500 El Den Haag 

Het bestuur van de 
Stichting Siriz 
Postbus 559 
3800 AN Amersfoort 

Contactpersoon 
10.2.• 

Bezoekadres: 
Parnassusplein 5 
2511 VX DEN HAAG 
T 070 340 79 11 
F 070 340 78 34 
www.rijksoverheid.n1 

M 06 10.2.e 

Ons kenmerk 
SP/76785/2016 

Datum 1-4-2016 	 Relatienummer 
Betreft Herziene verlening instellingssubsidie 2015 	 1293572 

Subsidienummer 
324784 

Geacht bestuur, 	 Verplichtingnummer 
560012614 

Naar aanleiding van uw herziene subsidieaanvraag d.d. 9 december 2015, en de 
aanvullende informatie in uw brieven d.d. 8 december 2015, met kenmerk 
RZ/GW/151208, 13 januari 2016, 21 januari 2016, met kenmerk HB/160119, en uw 
e-mails van 9 februari 2016 en 25 februari 2016 bericht ik u het volgende. 

Inhoudelijke overwegingen 

Met uw verzoek beoogt u een herziening op twee aspecten, namelijk een wijziging 
van de eigen bijdrage voor 2015 en herziening van activiteit F. 

1)Wijziging eigen bijdrage 
Het eerste betreft uw verzoek om de eigen bijdrage, genoemd in mijn brief d.d. 
26 maart 2015, met kenmerk SP/69300/2015, te verlagen naar € 0 en het bedrag 
van € 1.354.354 aan te merken als overige baten. De middelen waarop uw eigen 
bijdrage in mijn bovenvermelde brief d.d. 26 maart 2015 was gebaseerd, blijken bij 
nader inzien en gehoord de interne adviescommissie, niet aan te merken te zijn als 
baten in de zin van artikel 1, sub i, van de Kaderregeling VWS-subsidies maar als 
overige baten in de zin van artikel 1, sub j, van genoemde regeling. Met mijn brief 
d.d. 23 oktober 2015, met kenmerk 857608-143204-DMO, werd u gevraagd een 
herziening in te dienen. Om deze redenen kan ik instemmen met de verlaging van 
de eigen bijdrage naar € 0 omdat het bedrag van € 1.354.354 voor 2015 wordt 
aangemerkt als overige baten. 

2)Herziening activiteit F 
In uw verzoek tot herziening geeft u tevens aan dat activiteit F, begeleid wonen in 
Delft, van de verleende subsidie niet is uitgevoerd. Voor deze activiteit F is 
€ 41.895 subsidie verleend. U verzoekt om in de plaats daarvan drie andere 
activiteiten te subsidiëren voor totaal € 50.445. 
Concreet verzoekt u subsidie voor de volgende activiteiten: 

Bijlagen 

Uw brieven 
9 december 2015 
8 december 2015 
13 januari 2016 

activiteit H 'Ontwikkeling website' 
	

€ 26.470 
activiteit I 'Programmatig werken' 

	
€ 5.726 

activiteit 3 'Ontwikkeling Zorgfuncties' 
	

€ 18.250 
Pagina 1 van 4 
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Ik ga akkoord met het verlenen van een subsidie voor de activiteiten H en I en het 
vervallen van activiteit F. Dat betekent dat rekening houdend met de eerdere 
subsidieverlening en de OVA 2015 (Overheidsbijdrage in de arbeidskosten) het 
bedrag van de totaal verleende subsidie uitkomt op € 1.508.175. 
Dat wil zeggen dat u per saldo € 9.700 minder aan instellingssubsidie 2015 wordt 
verleend. 

De activiteit zoals omschreven onder J, ontwikkeling zorgfuncties, acht ik niet 
subsidiabel. Uit uw toelichting blijkt dat deze activiteit ten behoeve is gekomen 
van de strategische besluitvorming over de inrichting van de zorg van Siriz op 
basis van informatie over cliëntkenmerken van cliënten van Siriz. In tegenstelling 
tot de gesubsidieerde activiteiten, genoemd onder A tot en met G uit het 
activiteitenplan, en de vervangende activiteiten H en I uit uw brief van 
8 december 2015, acht ik activiteit 3 onvoldoende concreet. 
Terwijl de andere activiteiten passen binnen de doelstelling van het amendement 
33750 XVI — het voorkomen van ongewenste zwangerschappen, het bieden van 
ambulante hulp en de opvang van tienermoeders — door het bieden van concrete 
ondersteuning, resulteert activiteit J onvoldoende rechtstreeks effect. Er bestaat 
zodoende onvoldoende verband tussen de doelstelling van het amendement en de 
activiteit. De toelichting die u mij op activiteit J heeft gegeven in uw mail van 
9 februari 2016 maakt dit naar mijn oordeel niet anders. 

De in mijn eerdere subsidieverleningsbrief d.d 26 maart 2015, met kenmerk 
SP/69300/2015, genoemde subsidievoorwaarden blijven onverminderd van kracht. 
In het bijzonder wijs ik u op de mededelingsplicht van artikel 41 van de 
Kaderregeling VWS-subsidies. Dit artikel bepaalt dat u zo spoedig mogelijk 
omstandigheden meldt die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging 
van de subsidie. Het niet naleven van deze plicht kan leiden tot een verlaging van 
de subsidie (zie artikel 3a van de Beleidsregels handhaving subsidiebepalingen 
VWS). 

Ten behoeve van deze subsidie heb ik u inmiddels in totaal € 1.517.875 aan 
voorschotten verstrekt. Dit bedrag is, in afwijking van het gestelde in artikel 33, 
lid 1, van de Kaderregeling VWS-subsidies, lager dan het verleende bedrag. 
Bij de definitieve vaststelling van de subsidie zal hiermee rekening worden 
gehouden. 

Subsidievaststelling 

De aanvraag tot subsidievaststelling met verantwoordingsstukken dient uiterlijk 
2 juni 2016 in mijn bezit te zijn. Voor de vorm en inhoud van deze aanvraag tot 
vaststelling verwijs ik u naar de Kaderregeling VWS-subsidies. 
U ontvangt tijdig nadere informatie over de manier waarop de aanvraag tot 
subsidievaststelling moet worden ingediend van de Dienst Uitvoering Subsidies 
aan Instellingen. 

Ons kenmerk 
SP/76785/2016 

Pagina 2 van 4 
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Wanneer u tussentijds vragen heeft over de verdere procedure kunt u contact 
opnemen met de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen, telefonisch onder 
nummer 070 3405555 (keuze 4) of via e-mail dp_5555-s@minvws.nl. Het 
postadres is: 

Ministerie van VWS 
T.a.v. de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen 
Postbus 16006 
2500 BA DEN HAAG 

Ons kenmerk 
SP/76785/2016 

AWB-procedure 

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

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

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

Het bezwaarschrift stuurt u naar: 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Wetgeving en Juridische Zaken 
Postbus 20350 
2500 EJ Den Haag 

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

Pagina 3 van 4 
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Ik verzoek u bij alle correspondentie omtrent deze subsidieverlening uw 
subsidienummer 324784 te vermelden. 

Ons kenmerk 
SP/76785/2016 

Hoogachtend, 

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

Mw. dr. M.A. Kleiboer 

Pagina 4 van 4 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

> Retouradres Postbus 20350 2500 Ei Den Haag 

Het bestuur van de 
Stichting Siriz 
Postbus 559 
3800 AN Amersfoort 

Datum 20-4-2016 
Betreft Subsidieverlening instellingssubsidie 2016 

Geacht bestuur, 

Naar aanleiding van uw subsidieaanvraag d.d. 20 oktober 2015, met kenmerk 
RZ/GW/151020, de gesprekken op 10 februari 2016, de aanvullende 
e-mailberichten met bijlagen van 17 februari 2016 en 3 maart 2016 alsmede uw 
brief van 3 maart 2016, met kenmerk RZ/HB/GW/160303, bericht ik u het 
volgende. 

Inhoudelijke overwegingen 
In uw activiteitenplan heeft u opgenomen dat u voornemens bent in 2016 een aan- 
tal activiteiten uit te voeren die betrekking hebben op preventie van en 
hulpverlening bij onbedoelde zwangerschap en tienermoederschap. 
Het betreft de volgende activiteiten 

A. Preventie 
B. Ondersteuning front-office 
C. Ondersteuning hulpposten 
D. Ontwikkeling expertise 

Aanvullend heeft u in uw brief van 3 maart 2016 een aanvullende subsidieaanvraag 
ingediend voor de overgangsregeling voor begeleiding van cliënten die reeds op 
31 december 2015 bij Siriz verbleven. 

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

Ik ben bereid voor 2016 subsidie te verlenen voor vorenbedoelde activiteiten. Ik 
hecht eraan, dat de activiteiten, met inachtneming van de hierna genoemde 
voorwaarden worden uitgevoerd conform de door u ingediende stukken. 
Wanneer zich omstandigheden voordoen die van belang kunnen zijn voor een 
beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie dient u dit zo 
spoedig mogelijk schriftelijk aan mij mede te delen (artikel 41 van de Kaderregeling 
VWS-subsidies). Bijvoorbeeld als aannemelijk is geworden dat (een deel van de) 
gesubsidieerde activiteiten niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden uitgevoerd, 
of dat niet of niet geheel aan de subsidieverplichtingen zal worden voldaan. 

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

Contactpersoon 
10.2. 

M 0610.2.e 

Ons kenmerk 
SP/77078/2016 

Relatienummer 
1293572 

Subsidienummer 
324403 

Verplichtingennummer 
560015289 

Bijlagen 

Uw brief 
20 oktober 2015 
17 februari 2016 
3 maart 2016 

Pagina 1 van 5 
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Het niet naleven van de meldingsplicht kan een verlaging van de subsidie tot gevolg 
hebben (zie hiervoor artikel 3a van de Beleidsregels handhaving subsidiebepalingen 
VWS). 	 Ons kenmerk 

SP/77078/2016 

Subsidieverlening 
Gelet op de hierboven vermelde overwegingen, verleen ik u hierbij voor het jaar 
2016 een instellingssubsidie van maximaal € 1.552.875. 
Het betreft gespecificeerd de volgende activiteiten: 

A. Preventie 	 € 675.501 
B. Ondersteuning front-office 	€ 376.588 
C. Ondersteuning hulpposten 	€ 347.370 
D. Ontwikkeling expertise 	€ 153.416 

Conform de afspraak tussen VWS en Siriz d.d. 10 februari 2016 is besloten aan Siriz 
eenmalig een aanvullende subsidie te verlenen van maximaal € 35.000 ter dekking 
van kosten voor begeleiding van cliënten die reeds op 31 december 2015 bij Siriz 
verbleven. Deze kosten voor begeleiding zijn subsidietechnisch aangemerkt als 
materiële kosten binnen de begroting van activiteit D. Op die wijze dienen de 
werkelijke kosten bij de vaststelling dan ook te worden verantwoord. 

Dit is een subsidie als bedoeld in artikel 8, onder f, van de Kaderregeling VWS-
subsidies. Op deze subsidie is de volgende wet- en regelgeving van toepassing: 
- de Kaderwet VWS-subsidies 
- de Kaderregeling VWS-subsidies' 

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 	 € 774.228 
- prijsgevoelig 	 € 778.647 

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

Voorwaarden 
Voor de instellingssubsidie 2016 gelden de volgende voorwaarden: 

Ik hecht eraan dat de volgende afspraken ook in 2016 worden 
gecontinueerd. Siriz rapporteert 01-05-2017over de uitkomsten van de 
meting van cliënttevredenheid en de meting van de kwaliteit van de 
hulpverlening die valt onder deze subsidie middels de CQ-index. Siriz zorgt 
dat ze blijft voldoen aan de criteria voor het HKZ-certificaat en houdt een 
klachtenprocedure met externe klachtencommissie in stand. 

• Activiteit B betreft volgens uw uitleg in het overleg op 10 februari 2016 een 
aantal van 2000 online contacten betreft (telefoon, e-mail of chat); Siriz zal 
voor de offline ondersteuningstrajecten die deel uitmaken van activiteit B 
een correcte financiële verantwoording verzorgen; 

• Activiteit C omvat een aantal van 120 ambulante trajecten dat onder de 
subsidieaanvraag is gebracht en het surplus zal door Siriz voor eigen 
rekening worden uitgevoerd. 

1  Voor de meest actuele versie van de vigerende wet- en regelgeving verwijs ik u naar 
www.rijksoverheid.ni   Pagina 2 van 5 
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• Activiteit D omvat in ieder geval de voor 2016 geplande inventarisaties 
genoemd in uw e-mailbericht van 3 maart 2016 (in reactie op het e- 
mailbericht van VWS van 25-2-2016). 	 Ons kenmerk 

• Tenslotte wordt aan deze instellingssubsidie de voorwaarde verbonden dat 	SP/77078/2016 

Siriz per subsidiejaar 2017 een keuze maakt om de activiteiten B, C en D 
ofwel geheel voor eigen rekening uit te voeren dan wel onder de 
subsidieaanvraag te laten vallen met volledige verrekening van de 
inkomsten die een relatie hebben met deze gesubsidieerde activiteiten. 

Ik stem derhalve in met uw uitdrukkelijk verzoek om nadere voorwaarden pas per 
kalender jaar 2017 te wijzigen. 
Immers de transparantie van de toerekening van kosten en baten is op dit moment 
met moeite objectief te controleren. Conform artikel 36, lid 6, van de Kaderregeling 
VWS-subsidies worden voor de bepaling van het exploitatieresultaat c.q. de 
egalisatiereserve de kosten en de bijdragen van derden in aanmerking genomen, 
die betrekking hebben op de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend (en die 
werkelijk zijn verricht). 

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

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

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

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

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

Subsidievaststelling 
Binnen 22 weken na afloop van 2016 moet een aanvraag tot vaststelling van de 
subsidie worden ingediend. Voor de vorm en inhoud van deze aanvraag tot 
vaststelling verwijs ik u naar Kaderregeling VWS-subsidies. 

In dit geval betekent dit dat de verantwoordingsstukken uiterlijk 3 juni 2017 in 
mijn bezit moeten zijn. 	 Pagina 3 van 5 
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Wanneer u tussentijds vragen heeft over de verdere procedure kunt u contact 
opnemen met de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen, telefonisch onder 
nummer 070 3405566 (keuze 1) of via e-mail VWSsubsidies@minvws.nl. 
Het postadres is: 

Ministerie van VWS 
T.a.v. de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen 
Postbus 16006 
2500 BA DEN HAAG 

Bevoorschotting 
De bevoorschotting zal plaatsvinden door middel van maandelijkse, automatische 
overschrijvingen, conform het in artikel 33 van de Kaderregeling VWS-subsidies 
weergegeven bevoorschottingsschema, onder vermelding van het subsidienummer. 
De voorschotten zullen worden overgemaakt op uw rekeningnummer 
NLO6 RABO 0146 267 508. 

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

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

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

Het bezwaarschrift stuurt u naar: 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Wetgeving en Juridische Zaken 
Postbus 20350 
2500 EJ Den Haag 

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

Ons kenmerk 
SP/77078/2016 

Pagina 4 van 5 
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Ik verzoek u bij alle correspondentie omtrent deze subsidie het subsidienummer 
324403 te vermelden. 

Ons kenmerk 
SP/77078/2016 

Hoogachtend, 

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

Mw. dr. M.A. Kleiboer 

Pagina 5 van 5 
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,9  Siriz 

ACTIVITEITENVERSLAG 2015 

Amersfoort, 28 juni 2016 
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Woord vooraf 

Dit activiteitenverslag 2015 beschrijft de aard, omvang, duur en wijze van uitvoering van 
de activiteiten waarvoor door het Ministerie van VWS subsidie werd verleend. 

Het bevat een vergelijking van de verrichte activiteiten en nagestreefde doelstellingen 
met de in het activiteitenplan voorgenomen activiteiten en doelstellingen en een 
toelichting op eventuele verschillen. 
Ook wordt beschreven in hoeverre is voldaan aan de aan de subsidie verbonden 
verplichtingen. 

Op www.jaarverslagenzorg.nl  is het financieel verslag van 2015 van Siriz te vinden. 
Hierin wordt verantwoording afgelegd over de door ons geleverde zorg en over diverse 
onderwerpen op het gebied van bestuur, bedrijfsvoering, personeel, financiën en 
productie. 

Ronald Zoutendijk, 
bestuurder. 
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1 Missie en visie 

Missie 

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

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

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

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

Visie 

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

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

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

Activiteit A: Voorlichting op scholen en onderwijsinstellingen 

In 2015 heeft Siriz 919 voorlichtingslessen gegeven aan 17.378 jongeren. Daarmee heeft 
Siriz de beoogde doelstelling van 850 lessen en 17.000 bereikte jongeren voor 2015 
behaald. Onze preventiemedewerkers verzorgden lessen in het primair, speciaal en 
voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs. Daarnaast spraken wij 
1.631 jongeren tijdens 15 verschillende introductieweken van het collegejaar 2015/2016. 
Daarmee bereikten wij in 2015 in totaal 19.009 jongeren. 

Tabel: Aantal gegeven 
lessen en bereikte 
leerlingen met 
voorlichtingslessen 

Lessen 2015 Lessen 2014 

Primair onderwijs 	 41 
Speciaal onderwijs 	 2* 
Voortgezet Speciaal 
	

12* 
Onderwijs 
Praktijkonderwijs 	 84 

60 

76 
Vmbo 507 504 
Havo 84 79 
Vwo 42 56 
Mbo 123 112 
Anders 26 
Totaal aantal lessen 	 919 913 

24 

18.157 17.378 Totaal aantal leerlingen 
* In 2015 is gestart met het registreren van het aantal lessen in het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal 
onderwijs. 

De scholen en onderwijsinstellingen leveren een niet-kostendekkende financiële bijdrage 
voor de preventielessen. Voor 2015 betrof het een bijdrage van € 30.665 

Activiteit B: Netwerken en ketensamenwerking 

In de loop van de jaren heeft Siriz een groot scholennetwerk opgebouwd. Ieder jaar 
worden scholen benaderd om preventie van Siriz af te nemen. Omdat we ons netwerk 
willen uitbreiden, benadert Siriz ook nieuwe contacten. 
Ook in 2015 is het relatienetwerk onderhouden door het verzenden van 
tweemaandelijkse digitale nieuwsbrieven. In deze brieven vertellen we wie we zijn, wat 
we doen en delen we concrete ervaringen uit de lessen. Het uitbreiden van het netwerk 
van Siriz met nieuwe scholen gebeurt ook door het verzenden van promotiemateriaal en 
een creatieve actuele informatiekaart. 
Ook vinden we nieuwe scholen via deelname aan workshops en onderwijsbeurzen en 
evenementen. In 2015 hebben onze preventiemedewerkers via diverse vakbeurzen, 
congressen en gesprekken met zorgcoërdinatoren en ketenpartners onze 
preventieactiviteiten kunnen promoten. We waren o.a. aanwezig bij de Nationale 
Onderwijstententoonstelling in Utrecht, de Dag van de Zorgcoërdinator in Amersfoort en 
de Onderwijsdag in Almere. Ook namen we deel aan de Pinksterconferentie in 
Biddinghuizen, de Negenmaandenbeurs in Amsterdam en de Familiedagen te Gorinchem. 
Maar ook vanuit de hulpposten werd deelgenomen aan activiteiten, zoals de 
activiteitenmarkt in Houten. 
In 2015 is ook aandacht besteed aan relatiemanagement. Het betreft hier met name de 
lokale verankering die wordt gezocht. Siriz heeft in 2015 plannen ontwikkeld om in te 
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spelen op de decentralisaties in het sociale domein. Zeven regio's zijn gedefinieerd 
waarin beroepskrachten en vrijwilligers samen gaan optrekken. Een van de activiteiten is 
gericht op het opbouwen van relaties met lokale belanghebbenden, zoals gemeenten, 
jeugdteams, sociale wijkteams, huisartsen en verloskundigen. 

Klanttevredenheid 
De mate van klanttevredenheid is belangrijke informatie voor de kwaliteitsbepaling en 
ontwikkeling van onze preventielessen. Daarom werd in het verslagjaar aan docenten en 
jongeren gevraagd de preventielessen te evalueren via een of line of online enquête. 
Siriz voerde in 2015 een vragenlijst in die gebaseerd is op de Consumer Quality Index 
(CQ-index), een wetenschappelijk onderbouwde gestandaardiseerde methodiek om 
klantervaringen in de zorg te meten, te analyseren en te rapporteren. De volgende 
thema's worden daarbij gemeten: 

• Uitval en bereik (bereik geldt vooral bij preventieve diensten); 
• Tevredenheid van gebruikers over het nut/het effect; 
• Doelrealisatie, i.e. de mate waarin belangrijke doelen zijn gerealiseerd. 

Klanttevredenheid leerkrachten en docenten 
In totaal hebben in 2015 158 docenten en leerkrachten een preventieles beoordeeld. 
De beoordeling op alle subonderdelen ligt tussen het cijfer 8 en 9. Daarmee zijn wij 
tevreden. 

Tabel: Klanttevredenheid onder docenten en leerkrachten 

Interventies, methodiek en 
voorlichtingsmateriaal  
Totale voorlichting 
Interactief klassengesprek 
Gespreksleider 
Inhoudelijke kennis van de 
preventiemedewerker over de 
thema's 

Onderwijstype 

Alle 
Alle 
Alle 
Alle 

Cijfer 
tevredenheid 

8 
8 
9 
9 

Filmmateriaal: ervaringsverhalen 
van jongeren rondom onbedoelde 
zwangerschap  
Filmmateriaal: animatiefilmpjes 

Stellingenspel: stellingen over 
ontwikkeling van leven, 
relatievorming, seksualiteit, 
weerbaarheid en grenzen.  
Spel plaatje praatje: Vragenspel 
over verliefdheid, ontwikkeling van 
leven en seksualiteit 

Alle, m.u.v. primair onderwijs 

Primair onderwijs, voortgezet 
onderwijs, middelbaar 
beroepsonderwijs  
Voorbereidend middelbaar 
beroepsonderwijs en middelbaar 
beroepsonderwijs 

Primair onderwijs en voortgezet 
speciaal onderwijs 

8 

9 

8 

9 

In de tweede helft van 2015 gaf 79% van de docenten te kennen dat zij de schooldirectie 
zou willen adviseren om gebruik te blijven maken van de voorlichtingslessen van Siriz. 
18% van de docenten gaf te kennen graag een uitbreiding van het Siriz-lesprogramma te 
willen. Als aandachtspunt is genoemd dat er meer aandacht mag komen voor het 
versterken van de weerbaarheid bij leerlingen. 

Klanttevredenheid leerlingen 
In 2015 hebben 1.131 jongeren hun mening gegeven over de preventieles die zij gevolgd 
hebben: 147 uit het primair onderwijs, 979 kwamen uit het voorgezet onderwijs en 5 uit 
overige onderwijstypen. 
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Tabel klanttevredenheid en effect bij jongeren uit het (speciaal) voortgezet onderwijs en 
middelbaar beroepsonderwijs onderwijs (2e  helft 2015) 

Mening 
Ik vond de les van Siriz leuk. 
Ik heb vandaag nieuwe dingen geleerd. 
Ik vond de les afwisselend. 
Ik wil graag meer lessen van Siriz. 
Ik weet nu hoe moeilijk een onbedoelde 
zwangerschap kan zijn.  
Ik weet nu meer over hoe je zwanger 
wordt. 

Beetje mee eens 
32% 

Helemaal mee eens 
64% 

37% 
43% 

48°h 
37% 

40% 
23% 

230/0 

28% 
70% 

35% 

Ik weet nu meer over wat ik moet doen 
om niet zwanger te worden.  
Ik weet nu meer over het begin van het 
leven. 
Ik weet nu beter wat ik wel en niet wil op 
het gebied van verliefdheid.  
Ik kan nu beter 'nee' zeggen als ik iets 
niet wil. 

Klanttevredenheid jongeren uit primair onderwijs 
Vrijwel alle jongeren uit het primair onderwijs (97%) beoordelen de preventielessen 
positief. Ze vinden deze leuk of leerzaam. 95% van de leerlingen geeft aan nieuwe 
dingen te hebben geleerd tijdens de preventieles, zoals over het begin van het leven, hoe 
moeilijk een onbedoelde zwangerschap is en wat voor organisatie Siriz is. 

Vrijwilligers 
Omdat Siriz haar preventie-activiteiten steeds verder in het land wil uitbreiden en goed 
wil blijven uitoefenen, is samenwerking met enthousiaste en goed gekwalificeerde 
vrijwilligers onmisbaar. In 2015 zijn dertien nieuwe vrijwillige preventiemedewerkers 
geselecteerd en getraind tijdens een driedaagse cursus. Twaalf ervan kunnen nu 
zelfstandig preventielessen verzorgen op scholen. Dit brengt het totaal op 25 actieve 
vrijwillige preventiemedewerkers eind 2015. In het verslagjaar zijn 147 lessen door 
vrijwilligers verzorgd. 

35% 

26% 

39% 

32% 

26% 

35% 

350/0 

32% 



2015 2014 

• 535 chat • 468 chat 
• 1.144 telefoon • 1.100 telefoon 

2.048 hulpvragen 
• 369 e-mail 

1.943 hulpvragen 
• 375 e-mail 
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3 Ondersteuning 

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

Siriz kende in 2015 de volgende producten: 
• kortdurende ondersteuning door telefonische, e-mail- en online-

hulpverlening; 
• trajectmatige ambulante hulpverlening; 
• opvang in gastgezinnen; 
• opvang in begeleid wonen huis; 
• opvang in opvanghuis. 

Activiteit C: Kortdurende ondersteuning via telefoon, e-mail of chat 

De doelstelling voor 2015 was om 2.000 kortdurende hulpverleningscontacten te 
realiseren via telefoon, e-mail en chat. In 2015 zijn 2.048 kortdurende hulpvragen 
beantwoord en daarmee is de doelstelling behaald. 

Tabel: Aantal beantwoorde kortdurende hulpvragen en de wijze waarop 

Activiteit D: Trajectmatige ondersteuning 

Het aantal beoogde afgesloten begeleidingstrajecten voor 2015 lag op 300. Met 267 
afgesloten begeleidingstrajecten is deze doelstelling helaas niet gerealiseerd. De reden 
hiervan is niet duidelijk. Er kunnen meerdere oorzaken aan ten grondslag liggen, zoals 
bijvoorbeeld de nieuwe website, waardoor vrouwen mogelijk al online geholpen zijn en 
geen contact meer hoeven op te nemen met Siriz voor begeleiding. 

Tabel: Aantal begeleidingstrajecten 2015 incl. onderwerp* 
267 afgesloten trajecten (2014: 298 afgesloten trajecten), waarvan: 
• 134 keuzegesprekken (1 t/m 10 contacten) 
• 59 begeleiding uitdragen onbedoelde zwangerschap (1 t/m 10 contacten) 
• 16 begeleiding uitdragen onbedoelde zwangerschap (11 t/m 15 contacten) 
• 20 begeleiding uitdragen onbedoelde zwangerschap (meer dan 16 contacten) 
• 3 begeleiding bij afstand ter adoptie (lt/m 10 contacten) 
• 4 begeleiding bij afstand ter adoptie (meer dan 11 contacten) 
• 11 postabortus-hulpverlening (1 t/m 5 contacten) 
• 8 postabortus-hulpverlening (meer dan 6 contacten) 
• 5 begeleiding na uitkomst prenatale screening (1 t/m 5 contacten) 
• 7 mannenbegeleiding m.b.t. uitdragen onbedoelde zwangerschap door (ex)partner 
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Klanttevredenheid 
De mate van klanttevredenheid is belangrijke informatie voor de kwaliteitsbepaling en 
ontwikkeling van onze ondersteuning. Daarom vroeg Siriz in het verslagjaar aan cliënten 
om de hulpverlening te evalueren. 

Siriz voerde in 2015 een vragenlijst in die gebaseerd is op de Consumer Quality Index 
(CQ-index), een wetenschappelijk onderbouwde gestandaardiseerde methodiek om 
klantervaringen in de zorg te meten, te analyseren en te rapporteren. De volgende 
thema's worden daarbij gemeten: 

• Uitval en bereik (bereik geldt vooral bij preventieve diensten); 
• Tevredenheid van gebruikers over het nut/het effect; 
• Doelrealisatie, i.e. de mate waarin belangrijke doelen zijn gerealiseerd. 

Van de cliënten die via e-mail hulp hebben gekregen van Siriz geeft 63% te kennen goed 
tot zeer goed te zijn geholpen. 86°h voelde zich zeer goed of goed gehoord en begrepen. 
Van de cliënten die chathulpverlening hebben ontvangen geeft 63% te kennen zeer goed 
tot goed te zijn geholpen. 67,5% voelde zich goed tot zeer goed gehoord en begrepen. 
12% gaf te kennen zeer slecht te zijn geholpen. Daaraan lag vaak een technisch 
disfunctioneren van de chatapplicatie aan ten grondslag. 

Cliënten die keuzebegeleiding van Siriz hebben ontvangen geven Siriz gemiddeld het 
cijfer 8,7 (schaal 1 t/m 10 waarbij 10 uitstekend). 62% van de cliënten zou Siriz beslist 
aanbevelen bij anderen, 38% waarschijnlijk wel. 
Cliënten die ambulante begeleiding van Siriz hebben ontvangen voor andere 
onderwerpen dan keuzebegeleiding geven Siriz gemiddeld het cijfer 9,1. 81% van de 
cliënten zou Siriz beslist aanbevelen bij anderen. 

Vrijwel alle cliënten die keuzebegeleiding of ambulante begeleiding van Siriz ontvingen 
gaven te kennen de hulpvraag goed duidelijk te hebben kunnen maken en hadden na 
de aanmelding vertrouwen in de hulpverlening van Siriz. De cliënten waren van mening 
dat de begeleider voldoende tijd voor ze nam, ze serieus nam, aandachtig luisterde en 
beleefd was. De cliënten ontvingen voldoende informatie; dit was ook de informatie die 
volgens hen nodig was. De informatie werd op het juiste moment gegeven en was 
begrijpelijk. 

92% van de cliënten die ambulant werden begeleid voor andere onderwerpen dan het 
maken van een keuze over de zwangerschap geeft te kennen dat er duidelijke doelen 
zijn gesteld voor de hulpverlening. 89% heeft deze doelen samen opgesteld met de 
begeleider. 75% van de cliënten vindt dat de doelen vrijwel allemaal behaald zijn. 

Vrijwilligers 
Met de hulp van vrijwilligers voor de telefonische hulplijn konden we er in 2015 voor 
zorgen dat de telefonische hulplijn ook na kantoortijden en in alle weekeinden bereikbaar 
was. De vrijwilligers volgden bijscholing in de vorm van terugkomdagen en namen deel 
aan de intervisiebijeenkomsten in hun regio. In 2015 waren er 25 chatvrijwilligers actief. 
Daarnaast zetten in 2015 6 chatvrijwilligers zich in om chathulpverlening te bieden. Zij 
zorgden ervoor dat er ook na kantoortijden gechat kon worden voor hulp. De vrijwilligers 
van de chatdiensten namen deel aan cursussen en intervisies. 
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4 	Zorg 

Activiteit E: Opvang en begeleid wonen in Gouda 

Opvanghuis 
Het opvanghuis in Gouda had in het verslagjaar een capaciteit van 8 plaatsen. Siriz bood 
(aanstaande) moeders in de leeftijd van 15 tot 25 jaar en hun (toekomstige) baby 
opvang, individuele en groepsbegeleiding en dagbesteding aan. Zij verbleven ten hoogste 
negen maanden in het opvanghuis. De problematiek van de jonge moeders was 
meervoudig. Daarom werd er veel samengewerkt met andere organisaties zoals GGZ, 
MEE, gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en organisaties voor 
schuldhulpverlening. 
De begeleiding in het opvanghuis richtte zich op: 

• voorbereiding op het moederschap; 
• het aanbrengen van een dagstructuur; 
• intensieve begeleiding op alle terreinen van het leven. 

Tabel bezettingsgraad opvanghuis 
Jaar 	 2015 

	
2014 

Bezettingsgraad 
	

97% 
	

87% 

In totaal zijn er in 2015 11 jonge vrouwen en hun baby in het opvanghuis geplaatst. 
De doelstelling voor 2015 was om een bezetting van ten minste 90% te realiseren. Deze 
doelstelling is behaald. 

Klanttevredenheid 
Gemiddeld geven cliënten van het opvanghuis Siriz een 7,7. 50% zou Siriz beslist 
aanbevelen, 40% waarschijnlijk wel. Cliënten zijn tevreden over de begeleiding van de 
mentor, maar minder over de groepsleiding. Over het algemeen voelde de cliënten zich 
op het gemak op de groep, maar ze vonden het niet heel prettig om er te wonen. In 
alle gevallen zijn er vooraf duidelijke doelen gesteld aan het verblijf en zijn deze samen 
met de cliënt opgesteld. 80% geeft aan dat de gestelde doelen zijn bereikt (allemaal of 
de meesten), 20% geeft aan dan enkelen behaald zijn of geen. 70°h geeft aan dat het 
door de hulp van Siriz beter gaat, 30% zegt dat het soms beter gaat. 90% heeft meer 
hoop gekregen voor de toekomst na verblijf in de opvang. 

Alternatieven voor het opvanghuis 
In het verslagjaar is er een nieuwe vorm van zorg ontwikkeld voor het opvanghuis in 
Gouda, namelijk een leef-/leerhuis. Deze vorm van opvang is kleinschaliger en stimuleert 
de zelfredzaamheid van jonge moeders meer. Het sluit aan bij de ontwikkelingen in het 
sociale domein, zoals de wetgeving op het gebied van zorg en participatie. 

Om het nieuwe leef-/leerhuis te realiseren moest het huidige opvanghuis verbouwd en 
opnieuw ingericht worden. Belangrijk was dat de bewoners van het opvanghuis zo min 
mogelijk hinder van de verbouwing ondervonden. Daarom zijn in december van het 
verslagjaar alle cliënten van het opvanghuis verhuisd naar twee andere panden in 
Gouda. Zij stromen in de loop van 2016 uit of gaan na de verbouwing wonen in het leef-
/leerhuis. 

Siriz is in 2015 op basis van een af te sluiten franchiseovereenkomst een samenwerking 
aangegaan met leef-/leerhuis Chavah in Groningen. In het verslagjaar is de verbouwing 
van het pand gestart. Vanaf maart 2016 heeft Siriz de mogelijkheid om er vier jonge 
(aanstaande) moeders, te plaatsen. Een maatschappelijk werker van Siriz zal passende 
begeleiding bieden. 
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Begeleid wonen 
In het verslagjaar had Siriz de beschikking over 2 plaatsen in een project voor begeleid 
wonen in Gouda. Begeleid wonen is een begeleidingsvorm waarbij de (aanstaande) jonge 
moeder met hun (toekomstige) baby zelfstandig woont gedurende een afgesproken 
periode in een pand dat gehuurd wordt door Siriz. De bewoners worden individueel 
ondersteund door professionele begeleiding van woonbegeleiders en werken aan hun 
zelfstandigheid. 

Tabel bezettingsgraad begeleid wonen 
Jaar 
Bezettingsgraad 

2015 
	

2014 
100% 
	

88,2% 

In totaal zijn er in 2015 2 jonge vrouwen en hun baby in het project voor begeleid wonen 
geplaatst. 
De doelstelling voor 2015 was om een bezetting van ten minste 90% te realiseren. Deze 
doelstelling is behaald. 

Activiteit F: Begeleid wonen Delft 

In het verslagjaar 2015 was de intentie om te starten met begeleid wonen in Delft. 
De start van de verbouwing van het huis voor begeleid wonen in Delft werd vertraagd, 
waardoor deze activiteit niet kon worden uitgevoerd in 2015. De reden voor deze 
vertraging waren bezwaren van omwonenden die zijn ingediend. Nadat aan deze 
bezwaren deels is tegemoet gekomen, werd het pand in september 2015 gekraakt. 
De verbouwactiviteiten van de verhuurder konden daarom pas in oktober 2015 
aanvangen. Het subsidiebedrag dat hierop betrekking heeft is € 41.895. 

Ter compensatie van het in 2015 niet kunnen leveren van begeleid wonen in Delft zijn 
alternatieve activiteiten ontplooid, genoemd onder H, I en J. 

Activiteit G: Gastgezinnen 

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

De gastgezinnen zelf worden ook begeleid door een maatschappelijk werker van Siriz. In 
2015 hebben de gastgezinnen deelgenomen aan deskundigheidsbijeenkomsten. 

In totaal zijn er in 2015 7 jonge vrouwen in gastgezinnen geplaatst. 
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5. Overige activiteiten 

Activiteit H: Ontwikkeling website 

De ontwikkelingen op digitaal terrein zijn in de afgelopen jaren snel gegaan. Dit zien we 
in de ondersteuning en zorg die we bieden, maar ook in de manieren waarop wij 
jongeren in deze tijd moeten bereiken. Websites die niet meer aangepast zijn aan het 
gebruik van smartphones worden minder bezocht en informatie moet kort en bondig 
worden gegeven omdat men minder tijd beschikbaar heeft. 
De website van Siriz (www.siriz.nl) is ontwikkeld in 2010. In deze periode waren andere 
zaken belangrijk dan dat dit nu het geval is. Daarnaast is ook Siriz zelf in ontwikkeling. 
Nieuwe wetgeving in het sociale domein leidt tot nieuwe terminologie en nieuwe 
werkwijzen. Om die reden is de website van Siriz in 2015 vernieuwd en aangepast aan de 
huidige tijd. Hierdoor kan Siriz de risicodoelgroepen beter bereiken en aanspreken en 
willen we onze digitale preventie, ondersteuning en zorg verbeteren. 
De vernieuwde website is in september 2015 live gegaan. We zien wanneer wij het aantal 
bezoekers vergelijken met dezelfde periode in 2015 een stijging van ruim 17%. Een van 
de mogelijk redenen voor deze groei is dat de website nu ook mobiel is te bereiken. 

Activiteit I: Programmamatig werken 

Siriz is continu bezig met het ontwikkelen van een aanpak om het gedrag van leerlingen 
en jongeren effectiever te beïnvloeden. Uit effectiviteitsonderzoek dat Siriz in 2014 door 
onderzoeksbureau BMC heeft laten uitvoeren naar haar preventielessen is gebleken dat 
herhaling van de boodschap noodzakelijk is om gedrag van jongeren te beïnvloeden. 
Daarnaast blijkt betrokkenheid van ouders essentieel in de preventie van risicogedrag. 

Op basis van deze resultaten is in het verslagjaar een nieuw programma ontwikkeld, 
gericht op jongeren tussen 15 en 18 jaar op het praktijkonderwijs en het vmbo. Deze 
doelgroep is gekozen omdat zij behoort tot een risicogroep voor onbedoelde 
zwangerschap (Rutgers, Seks onder je 25e, 2013). In 2015 is op twee scholen een pilot 
uitgevoerd met het nieuwe programma. In 2016 wordt de pilot verder uitgezet. 
Het nieuwe programma omvat drie lessen, een ouderinterventie en een 
docenteninterventie. Een klas krijgt in dit programma drie weken lang elke week een les 
van Siriz. In de lessen komen verschillende onderwerpen aan bod zoals seksualiteit, 
wensen en grenzen, weerbaarheid en de ontwikkeling van leven. 

Activiteit J: Ontwikkeling zorgfuncties 

Siriz vernieuwt haar zorg. In 2015 zijn in samenwerking met JSO de cliëntkenmerken 
beschreven van degenen die gebruik maken van onze zorg in gastgezinnen, begeleid 
wonen en het opvanghuis. De begeleidingsbehoefte van de jonge moeders zijn vanuit 
verschillende perspectieven in kaart gebracht. Deze perspectieven betreffen het 
perspectief van de jonge moeders zelf, het wetenschappelijk perspectief en het 
perspectief van het netwerk. 
De analyse van de cliëntkenmerken en geconstateerde begeleidingsbehoefte hebben 
geleid tot besluitvorming over het kleinschaliger, flexibeler, duurzamer en goedkoper 
inrichten van de zorg, oftewel maatwerk. Dit sluit aan bij de ontwikkelingen in het sociale 
domein en biedt betere kansen op het vlak van lokale en regionale financiering. 
Deze activiteit is in eerste instantie afgewezen waarna Siriz beroep heeft aangetekend. 
Op dit moment loopt de bezwaarprocedure. De verwachting is dat ons bezwaar zal 
worden gehonoreerd. 
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6 Bedrijfsvoering 

Kwaliteit 
In 2015 was de periode van drie jaren van ons HKZ-certificaat verstreken en heeft Siriz 
zich gemeld voor certificaatvernieuwing. Vanaf januari 2016 is Siriz opnieuw 
gecertificeerd voor drie jaren. De uitkomsten van de in- en externe audits van 2015 zijn 
verwerkt door het uitwerken van de verbeterpunten, waardoor het kwaliteitssysteem 
continu geoptimaliseerd blijft. 

Lokale financiering 
In 2015 zijn de contacten met gemeenten geïntensiveerd. Verschillende 
aanbestedingsprocedures zijn doorlopen. Dit heeft geleid tot diverse contracten met 
gemeenten voor zowel jeugdhulp als maatschappelijke ondersteuning. 

Financieel beheer 
Het verslagjaar is afgesloten met een tekort van € 224.293 (begroot tekort: € 413.866). 
De inkomsten zijn lager uitgevallen door de lagere baten uit eigen fondsenwerving, een 
iets lagere bijdrage van de VBOK, minder inkomsten op basis van de Jeugdwet en de 
Wmo en de instellingssubsidie van VWS. Per saldo bedragen de inkomsten € 3.025.599 
(begroot: € 3.136.663). 

Met betrekking tot de kosten zijn in 2015 minder kosten gemaakt om de doelstellingen te 
verwezenlijken. De totale kosten (exclusief financiële baten en lasten) bedroegen 
€ 3.262.628 (begroot: € 3.560.029). Daar waar mogelijk zijn kostenbesparingen 
doorgevoerd door begrote vacatures niet te vervullen. 
Het verslagjaar stond in het teken van een reorganisatie om Siriz bedrijfseconomisch 
gezond te krijgen voor de komende jaren. 

Zowel de kosten van beheer en administratie als de uitvoeringskosten worden doorbelast 
op basis van het aantal fte's. Door de verschuivingen in fte's zijn minder kosten 
doorbelast naar activiteiten vallend onder Ondersteuning en Zorg en meer naar 
activiteiten vallend onder Preventie. De hogere kosten voor beheer en administratie, 
mede als gevolg van de reorganisatie, maken dat de kosten van de eigen organisatie 
hoger zijn dan begroot. Deels wordt dit gecompenseerd door de lagere 
uitvoeringskosten. 

Samenvattend 
Het verloop van de verleende subsidie op de activiteiten van 2015 ten opzichte van de 
uiteindelijke realisatie van de activiteiten laat het volgende beeld zien: 

Omschrijving activiteit 	 Subsidie Realisatie 
Activiteit A: Preventie: voorlichting op scholen 	 € 239.725 	€ 498.455 
Activiteit B: Preventie: netwerken op evenementen 	€ 65.528 € 141.525 
Activiteit C: Ondersteuning: telefoon, email, chat 	 € 224.959 	€ 376.988 
Activiteit D: Ondersteuning: trajectmatige ondersteuning 	€ 442.744 € 773.187 
Activiteit E: Zorg: opvang en begeleid wonen Gouda 	€ 498.566 € 876.955 
Activiteit F: Zorg: begeleid Wonen Delft* 	 € 41.895 	€ 
Activiteit G: Zorg: gastgezinnen 	 € 	3.843 	€ 4.903 
Activiteit H: Ontwikkeling website 	 € 26.470 	€ 26.783 
Activiteit I: Programmamatig werken 	 € 5.725 	€ 5.758 
Activiteit J: Ontwikkeling zorgfuncties** 	 € 18.250 	€ 18.250 

Begeleid wonen Delft start in 2016 en is komen te vervallen 
** Bezwaar is in behandeling 
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