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ubois + co 
REGISTERACCOUNTANTS 

Stichting Siriz 
T.a.v. de heer R.A. Zoutendijk 
Postbus 559 
3800 AN AMERSFOORT 

Amsterdam, 12 augustus 2016 

Behandeld door: 1°2'e  
Referentie: 3990.C.15724303b 

Geachte heer Zoutendijk, 

Hierbij sturen wij u ten behoeve van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport het door ons gewaarmerkte aanvraagformulier tot subsidievaststelling 
behorende bij onze controleverklaring bij de subsidiedeclaratie van Stichting Siriz 
inzake de 'instellingssubsidie 2015' en het rapport van feitelijke bevindingen bij 
het financieel verslag 2015 die wij u op 29 juni jl. toegestuurd hebben. 

Wii vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest. 10.2.e 

Oranje Nassautaan 

1075 AH Amsterdam 

Postbus 53028 

1007 RA Amsterdam 

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

www.dubois.n1 

KvK nummer 34374865 

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

Aanvraagformulier tot subsidievaststelling 

Pagina 1 

1 Gegevens subsidient 

objectnummer: 

naam instelling: 

postadres: 

postcode: 

vestigingsplaats: 

naam contactpersoon: 

telefoonnummer: 

mobielnummer: 

telefaxnummer: 

e-mailadres: 

!BAN: 

BIC: 

nummer Kamer van Koophandel: 

2 Gegevens subsidie 

Subsidienummer (indien bekend): 

datum indiening: 

Totaal realisatie lasten: 

Totaal realisatie overige baten: 

Totaal realisatie eigen bijdrage: 

paraaf voor waarmerkingsdoeleinden: 
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Preventie: Voorlichting op scholen Activiteit 
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Beschrijving gerealiseerd resultaat 
Zie activiteitenverslag 2015 

Toelichting op de verschillen tussen geplande/begrote en gerealiseerde activiteit/kosten/opbrengsten 

Zie activiteitenverslag 2015 

Toevoeging: 

Afwijking zit in de kosten van de eigen organisatie (overige in de activiteit). Verdeling is gedaan op basis van FTE. 
deze wijkt af ten aanzien van de FTE-verdeling ten tijde van de aanvraag 2015. Hierdoor meer doorbelaste kosten 
naar Preventie en minder naar Zorg en (gedeeltelijk) Ondersteuning. Zie activiteitenverslag 2015 

dul10.ae 

REGIS 

Amst 

paraaf v( 
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249.951,00 

23.650,00 

255.519,00 

529.120,00 

30.665,00 

0,00 

239.827,00 

270.492,00 
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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 op evenementen Activiteit 
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Beschrijving gerealiseerd resultaat 
Zie activiteitenverslag 2015 

Toelichting op de verschillen tussen geplande/begrote en gerealiseerde activiteit/kosten/opbrengsten 
Zie activiteiteverslag 2015 

Toevoeging: 

Afwijking zit in de kosten van de eigen organisatie (overige in de activiteit). Verdeling is gedaan op basis van FTE. 
deze wijkt af ten aanzien van de FTE-verdeling ten tijde van de aanvraag 2015. Hierdoor meer doorbelaste kosten 
naar Preventie en minder naar Zorg en (gedeeltelijk) Ondersteuning. 

dul10.2.e ' 

REGi51 

Misten( 

paraaf v, 
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62.071,00 

9.405,00 

70.049,00 

141.525,00 

0,00 

0,00 

65.556,00 

65.556,00 
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Realisatie, vul hier in de gerealiseerde lasten en baten. 

Baten 

Lasten Personeel 

Materieel 

Overig 

Totaal Lasten 

Overige baten 

Eigen bijdrage 

Subsidie 

Totaal Baten.  

10,2.e 

RE 

2016 
joden: 
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Ondersteuning: Telefoon, e-mail en chat Activiteit 	C 

Doc. 122 

Beschrijving gerealiseerd resultaat 
zie activiteitenverslag 2015 

Toelichting op de verschillen tussen geplande/begrote en gerealiseerde activiteit/kosten/opbrengsten 

zie activiteitenverslag 2015 

Toevoeging: 

Lagere kosten op personeel i.v.m. het niet vervangen van teamleider. 

Materiële kosten lager door geen uitgaven op publiciteit en communicatie en lager kantoorkosten. Kantoorkosten 
vallen gedeeltelijk binnen de kosten van de eigen organisatie (overig in de activiteit) omdat deze niet altijd specifiek 

zijn toe te rekenen. 

10.2.e 

dl; 
REG1 

Ams1 

Para 



182.435,00 

7.545,00 

187.008,00 

376.988,00 

0,00 

0,00 

225.060,00 

225.060,00 
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Realisatie, vul hier in de gerealiseerde lasten en baten. 

Personeel 

Materieel 

Overig 

Totaal Lasten 

Overige baten 

.Eigen bijdrage 

Subsidie 

Totaal Baten 

Lasten 

Baten 
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Ondersteuning: Trajectmatige ondersteuning Activiteit 
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Beschrijving gerealiseerd resultaat 
Zie activiteitenverslag 2015 

Toelichting op de verschillen tussen geplande/begrote en gerealiseerde activiteit/kosten/opbrengsten 

Zie activiteitenverslag 2015 

Toevoeging: 

afwijking voor deze activiteit zit in de materiële kosten op de onderdelen publiciteit en communicatiekosten en de 
huisvestingskosten. De huisvestingskosten vallen lager uit door het niet opstarten van nieuwe hulpposten. 

du 
REGli 

AmstE 

panas 



452.594,00 

14.040,00 

306.553,00 

773.187,00 

0,00 

0,00 

442.926,00 

442.926,00 
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Realisatie, vul hier in de gerealiseerde lasten en baten. 

Personeel 

Materieel 

Overig 

Totaal Lasten 

Overige baten 

Eigen bijdrage 

Subsidie 

Totaal Baten 

Lasten 

Baten 
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Zorg: Opvang en begeleid wonen Gouda Activiteit 

10.2.e 

dub 
REGISTE 

Amsterda 

paraat vc 
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Beschrijving gerealiseerd resultaat 
Zie activiteitenverslag 2015 

Toelichting op de verschillen tussen geplande/begrote en gerealiseerde activiteit/kosten/opbrengsten 
Zie activiteitenverslag 2015 

Toevoeging: 

Afwijking in kosten kleiner dan 25%. Kosten van de eigen organisatie lager dan begroot i.v.m. wijziging in de 
verdeling van het aantal FTE ten opzichte van de verdeling ten tijde van het opstellen van de aanvraag 2015. 

Bijdrage derden betreft de eigen bijdrage van cliënten in de opvang en begeleiding (€ 58.500) en de vergoedingen 
welke vanuit de WMO zijn ontvangen (€ 26.270). 



488.367,00 

102.837,00 

370.561,00 

961.765,00 

84.770,00 

0,00 

498.765,00 

583.535,00 
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Realisatie, vul hier in de gerealiseerde lasten en baten. 

Personeel 

Materieel 

Overig 

Totaal Lasten 

Overige baten 

Eigen bijdrage 

Subsidie 

Totaal Baten 

Lasten 

Baten 
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Zorg: Begeleid wonen Delft Activiteit 

du" 
REGIST 

Arnsterda 

paraaf vc 
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Beschrijving gerealiseerd resultaat 
Deze activiteit is komen te vervallen en vervangen door activiteit H,I en J 

Toelichting op de verschillen tussen geplande/begrote en gerealiseerde activiteit/kosten/opbrengsten 
Deze activiteit is komen te vervallen en vervangen door activiteit H,I en J 



0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
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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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Zorg: Gastgezinnen Activiteit 
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Beschrijving gerealiseerd resultaat 
Zie activiteitenverslag 2015 

Toelichting op de verschillen tussen geplande/begrote en gerealiseerde activiteit/kosten/opbrengsten 

zie activiteitenverslag 2015 

10.2.e 

du 
REGIST 

Amsterdan 

paraaf vdo 



3.670,00 

0,00 

1.233,00 

4.903,00 

0,00 

0,00 

3.845,00 

3.845,00 
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Realisatie, vul hier in de gerealiseerde lasten en baten. 

Baten 

Lasten Personeel 

Materieel 

Overig 

Totaal Lasten 

Overige baten 

Eigen bijdrage 

Subsidie 

Totaal Baten 

dub  
RECIST 

Amsterdam, 

paraaf voor 
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Ontwikkeling website Activiteit 

du 
REGISTE 

Amsterdam, 

paraaf voor 
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Beschrijving gerealiseerd resultaat 
Zie activiteitenverslag 2015 

Toelichting op de verschillen tussen geplande/begrote en gerealiseerde activiteit/kosten/opbrengsten 
Zie activiteitenverslag 2015 

Toevoeging: 

Realisatie conform begroting 



0,00 

0,00 

26.783,00 

26.783,00 

0,00 

0,00 

26.470,00 

26.470,00 
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Realisatie, vul hier in de gerealiseerde lasten en.baten. 

Baten 

Lasten Personeel 

Materieel 

Overig 

Totaal Lasten 

Overige baten 

Eigen bijdrage 

Subsidie 

Totaal Baten 

10.2.e 

2016 
den: • 
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Programmamatig werken Activiteit 

Doc. 122 

Beschrijving gerealiseerd resultaat 
Zie activiteitenverslag 2015 

Toelichting op de verschillen tussen geplande/begrote en gerealiseerde activiteit/kosten/opbrengsten 

Zie activiteiteneverslag 2015. 

Toevoeging: 

Totale uitgaven conform begroting. Gemaakte kosten betreffen met name personele kosten. 

10.2.e 

d 
REGI 

Amstef 

paraaf 



4.265,00 

0,00 

1.493,00 

5.758,00 

0,00 

0,00 

5.726,00 

5.726,00 
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Realisatie, vul hier in de gerealiseerde lasten en baten. 

Baten 

Lasten Personeel 

Materieel 

Overig 

Totaal Lasten 

Overige baten 

Eigen bijdrage 

Subsidie 

Totaal Baten 

10.2.e 

du 
RECISTI 

Amsterda 

Paraaf va 
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Ontwikkeling Zorgfuncties Activiteit 	J 
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Beschrijving gerealiseerd resultaat 
Zie activititeitenverslag 2015 

Toelichting op de verschillen tussen geplande/begrote en gerealiseerde activiteit/kosten/opbrengsten 
Zie activiteitenverslag 2015 

Toevoeging: 

Realisatie conform aanvraag 

10.2:èlz 

du 
RECIS 

Amster 

paraaf vo 



0,00 

0,00 

18.250,00 

18.250,00 

0,00 

0,00 

0,00 
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Realisatie, vul hier in de gerealiseerde lasten en baten. 

Baten 

Lasten Personeei 

Materieel 

Overig 

Totaal Lasten 

Overige baten 

Eigen bijdrage 

Subsidie 

Totaal Baten 



Geachte, 

Bij het invullen van de aanvraag vaststelling subsidie 2015 is de bijdrage derden niet ingevuld voor zover 
het niet-gesubsidieerde deel betreft. De verantwoording richt zich op het totaal aan kosten voor de activiteit 
welke onder de subsidie valt. Voor de volledigheid is de jaarrekening van Siriz bijgevoegd welke de totale 
verantwoording van Siriz over 2015 laat zien. Hier wordt ook naar verwezen in het activiteitenverslag. 

Tevens bijgevoegd de OGD van de accountant. 

Met een vriendellijke groet, 

dt 
R EG 

Anns 

para', 

10.2.e 

16 
n: 
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Opmerking 
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Siriz 
bij onbedoelde zwangerschap 

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

Datum 	Kenmerk 
	

Uw kenmerk 
	

Onderwerp 
23 augustus 2016 10.2.e  ;160823 

	
SP/78795/2016 
	

Reactie incomplete aanvraag tot 
subsidievaststelling (324784) 

Geachte heer, mevrouw, 

Bij dezen zend ik u onze reactie op uw brief d.d. 29 juli 2016, waarin u vraagt om 
aanvullende informatie om de aanvraag tot subsidievaststelling 2015 met kenmerk 
324784 te completeren. Onderstaand wordt in volgorde van de door u opgestelde brief 
de aanvullende informatie verstrekt. 

U vraagt: 
- een nadere financiële toelichting op het verschil tussen de gerealiseerde en de 

begrote kosten Materieel inzake Activiteit A van C 46.100 (66%). 

De materiële kosten bestaan uit de volgende componenten, zoals deze in de het 
overzicht "28062016 - Subsidieoverzicht VWS instellingssubsidie 2016 St. Siriz" zijn 
vermeld: publiciteits- en communicatiekosten, huisvestingskosten, kantoorkosten en 
overige directe kosten. Op de publiciteits- en communicatiekosten is € 10.450 minder 
uitgegeven dan begroot. Op de overige directe kosten is € 37.500 niet uitgegeven. Deze 
laatste betreft externe onderzoeks- en advieskosten waarvan, gezien de 
resultaatsontwikkeling van 2015, is besloten deze kosten niet in dat jaar te gaan maken. 

- een nadere financiële toelichting op de gerealiseerde bijdragen derden inzake 
Activiteit A ad. € 30.665. U dient tevens een (cijfermatige) relatie te leggen met 
de baten zoals opgenomen in uw jaarrekening 2015. 

Deze opbrengst betreft de gefactureerde bijdrage van de scholen voor het geven van 
preventielessen. Het is niet mogelijk deze lessen kostendekkend aan te bieden, maar 
scholen worden wel gevraagd een bijdrage te doneren. In de jaarrekening vindt u deze 
terug in de toelichting op de resultatenrekening onder "18. Overige bedrijfsopbrengsten" 
als onderdeel van de baten uit eigen fondsenwerving. 

- een nadere financiële toelichting op de totaal gerealiseerde bijdragen van derden 
ad. €115.435 in relatie tot de baten in uw jaarrekening 2015. De bate "Bijdrage 
VBOK" ad. €1.111.570 en de bate "Baten uit eigen fondsenwerving" ad. 
€ 318.481 uit uw jaarrekening 2015 lijken (grotendeels) buiten beschouwing te 
worden gelaten. 

In het activiteitenplan 2015 wordt in het hoofdstuk 6 Bedrijfsvoering ingegaan op het 
financieel resultaat van Siriz en de ontwikkeling van de baten en de lasten. Bij de 
verantwoording van de subsidie is uitgegaan van de gemaakte kosten in het boekjaar. 

Cis preventie Cid, 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 Hei 
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bij onbedoelde zwangerschap 

Deze overstijgen de subsidie. De kosten van de eigen fondsenwerving, VBOK en 
bijdragen van derden worden alleen toegerekend als er een direct verband bestaat. Dit is 
niet in alle gevallen mogelijk. Het restant aan inkomstenstromen (na subsidie en directe 
bijdragen) wordt bij de subsidieaanvraag gezien als het niet-gesubsidieerde deel. Deze 
opbrengstenstromen worden aangewend om het tekort zover mogelijk terug te dringen, 
maar blijft altijd een onzekere factor. Deze opbrengsten worden dus niet specifiek aan 
een activiteit toegerekend zoals dit bij de subsidie van VWS wel het geval is. Daarom 
wordt onder Bedrijfsvoering ingegaan op de volledige opbrengstenkant. 
De verschillende bijdragen welke u noemt in uw brief bestaan uit: 

• Bijdragen van derden (€ 115.435) bestaan uit Wmo-gelden (€ 26.270), eigen 
bijdragen van cliënten (€ 58.500, verblijfskosten), bijdragen van scholen 
(€ 30.665). 

• Bijdrage VBOK betreft de afdracht vanuit de vereniging die wordt gedaan. De 
opbrengsten worden gegenereerd vanuit contributies en fondsenwervende acties 
Hierop worden de kosten van de verenigingsorganisatie in mindering gebracht. 
Siriz is een van de begunstigde goededoelenorganisaties waarvoor de VBOK 
middelen beschikbaar stelt. De bijdrage bedroeg voor 2015 € 1.111.570. 

• De baten uit eigen fondsenwerving (€ 318.481) bestaan uit diverse collectegelden 
(€ 16.379), donaties en giften (€ 270.870), omzet preventie scholen (€ 30.665) 
en overige omzet (€ 566). Bij donaties en giften kan sprake zijn van geoormerkte 
gelden. Dit betekent dat niet alles kan worden aangewend om het tekort op de 
activiteiten met deze gelden te dekken. 

Bovenstaande opsomming geeft een inzicht in de verschillende geldstromen die bij Siriz 
binnenkomen en hoe deze worden verwerkt. 

- een rapport van feitelijke bevindingen door uw accountant conform het 
voorgeschreven model (zie bijlage). Thans is geen rapport van feitelijke 
bevindingen aangetroffen. 

- een door uw accountant gewaarmerkt aanvraagformulier tot subsidievaststelling, 
zoals opgenomen als bijlage bij deze brief. 

Het rapport van de feitelijke bevindingen opgesteld door de accountant en het door de 
accountant gewaarmerkt aanvraagformulier zijn in aparte bijlagen toegevoegd. 

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

R.A. Zoutendijk MBA msw 
bestuurder 

Bijlagen: 
Rapport van feitelijke bevindingen 
Gewaarmerkt aanvraagformulier 
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Datum I 28 september 2016 
Versienummer 	1.0 
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Inleiding 

Dit activiteitenplan heeft betrekking op het jaar 2017 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 2017. 

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. 



Doc 124 

Inhoudsopgave 

Inleiding 	 2 

Inhoudsopgave 	 3 

1 	Missie en visie 	 4 

	

1.1 	Missie 	  4 

	

1.2 	Visie 	  4 

2 Preventie 	 5 

	

2.1 	Netwerken en ketensamenwerking 	  5 

	

2.2 	Effectiviteit preventiemethoden 	  5 

	

2.3 	Programmamatig werken 	  6 

	

2.4 	Zichtbaarheid 	  7 

3 Ondersteuning 	 8 

	

3.1 	Landelijke telefonische en online ondersteuning 	  8 

	

3.2 	Regionale offline ondersteuning 	  9 

	

3.3 	Kwaliteit van de ondersteuning 	 10 

	

3.4 	Ketensamenwerking 	 10 

	

3.5 	Zichtbaarheid 	 11 

4 Zorg 	 12 

5 Kennisdeling 	  13 

	

5.1 	Agendering 	 13 

	

5.2 	Transformatie 	 14 

	

5.3 	Effectieve elementen 	 14 

	

5.4 	Kennis delen 	 14 

	

5.5 	Versterken lokale toewijzing 	 14 

	

5.6 	Deskundigheidsbevordering 	 15 

	

5.7 	Ervaringsdeskundigheid 	 15 

	

5.8 	Richtlijnontwikkeling voor gemeenten 	 15 

6 Bedrijfsvoering 	  16 



Doc. 124 

1 Missie en visie 

1.1 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; 
• bij het maken van een keuze bij een zorgwekkende 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. 

1.2 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 2017 met de subsidie van VWS ten minste 18.000 jongeren te 
bereiken. 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. 

2.1 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 ook in 2017 de samenwerking 
zoeken met andere organisaties die preventielessen verzorgen. 

2.2 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 
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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 wij zicht op de impact van onze preventie en de verbeterpunten. 
Het in 2014 ontwikkelde filmmateriaal is in 2015 ingezet. Ook in 2017 zullen we de 
effecten van onze preventie meten. 

Aan een lesblok wordt gemiddeld 4,5 uur besteed voor voorbereiding, uitvoering en 
evaluatie. 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. 

2.3 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. 
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2.4 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 die wij in aanmerking willen laten komen 
voor subsidie: 

• landelijke telefonische en online ondersteuning; 
• regionale offline ondersteuning. 

3.1 Landelijke telefonische en online ondersteuning 

Cliënten kunnen zowel telefonisch als via de chatfunctie en per e-mail 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 online en telefonische hulpverlening doet Siriz een beroep op 
subsidie van VWS. 
Gestreefd wordt met de subsidie van VWS in 2017 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 
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beschikbaar zijn zodanig worden verruimd dat zij naar verwachting leiden tot een groter 
bereik. 

3.2 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 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 met een zorgwekkende uitslag; 

• bij het bevallen onder geheimhouding; 
• bij het maken van een keuze voor plaatsing van een baby in een pleeggezin of 

het ter adoptie afstand doen van een baby; 
• als gevolg van een zwangerschapsafbreking; 
• bij het bij het uitdragen van een zwangerschap en het vervullen van het 

ouderschap op jonge leeftijd. 

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

Siriz wil uiterlijk met ingang van 2018 een beroep doen op landelijke financiering in het 
kader van de Wet afbreking zwangerschap voor de bovengenoemde vormen van 
ondersteuning, met uitzondering van ondersteuning bij het uitdragen van een 
zwangerschap en het vervullen van het ouderschap op jonge leeftijd. 

Voor de laatstgenoemde ondersteuningstrajecten zal vanaf 2018 een beroep worden 
gedaan op lokale en regionale financiers. Daarmee is de subsidie als uitvloeisel van de 
amendementen-Van der Staaij c.s. en Voortman voor deze ondersteuningstrajecten in 
drie jaren (2015 tot en met 2017) afgebouwd naar nihil in 2018. 

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 kosten in verband met de reistijd zijn daardoor 
hoog. 
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In 2017 zal worden onderzocht of trajectmatige ondersteuning ook online kan worden 
verleend. 

Gestreefd wordt met de subsidie van VWS in 2017 ten minste 180 ambulante trajecten te 
realiseren. 

3.3 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 2017 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. 

3.4 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. Zij informeren met huisartsen, verloskundigen, instellingen voor 
jeugdzorg, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en andere belangrijke 
verwijzers over ons hulpaanbod. 
Op cliëntniveau wordt waar mogelijk contact gelegd met scholen. Er wordt samengewerkt 
met schoolmaatschappelijk werkers en zorgcotirdinatoren. De mogelijkheid van 
voorlichting vanuit Siriz wordt aangeboden. 
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3.5 Zichtbaarheid 

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: 

• opvanggezinnen; 
• leef-/leerhuizen; 
• begeleid wonen. 

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

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 landelijk programma voor 
primaire, secundaire en tertiaire preventie bij jong ouderschap en onbedoelde 
zwangerschap dat Siriz in samenwerking met JSO heeft opgesteld. 

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen. 

5.1 Agendering 

Brede taskforce die gezamenlijk knelpunten van de doelgroep onder de aandacht brengt 
en oplost. 

• Artikelen (tijdschriften en websites). 
• Gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden onderschrijven het belang van 

samenhangende primaire, secundaire en tertiaire preventie rond jong ouderschap 
en onbedoelde zwangerschap en richten hun ondersteuningsaanbod 
overeenkomstig in, waarbij zij gebruik maken van landelijke expertise. 

• Positionering en profilering van landelijk werkende organisaties op kwaliteit. 
• Eigenaarschap van ontwikkelde diensten en producten belegd bij beëindiging 

programma (kennisnet, methodieken, scholingsprogramma's, richtlijnen). 
• In samenwerking met de taskforce opstellen en uitvoeren van een gedragen plan 

van aanpak om te komen tot een oplossing van de vijf belangrijkste knelpunten 
rond zeer jong ouderschap. 

• Draagvlak voor samenwerking en transformatie creëren, gericht op de doelgroep 
jonge ouders en onbedoeld zwangeren. 

• Behoeften van gemeenten m.b.t. genoemde doelgroepen zijn geïnventariseerd en 
geagendeerd in congres en publicaties. 
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5.2 Transformatie 

• Partijen die actief zijn in primaire, secundaire en tertiaire preventie zijn 
verbonden. 

• Ontwikkelde methodieken voor primaire, secundaire en tertiaire preventie zijn 
geïmplementeerd. 

• Ontwikkelde methodieken zijn verspreid. 

5.3 Effectieve elementen 

• Methodieken zijn doorontwikkeld en voldoen aan de doelstellingen van de 
transformatie. 

• Publicatie van ontwikkelde methodieken op databanken Centrum Gezond Leven en 
Nl is onderzocht. 

• Doelgroep is betrokken bij doorontwikkeling en selectie van effectieve methoden. 
• Onderzoek naar effectiviteit van methodieken en elementen uit methodieken; 

onderzoeksresultaten zijn vertaald naar concrete adviezen aan organisaties en 
gemeenten en zijn gepubliceerd. 

• Rol van ervaringsdeskundigheid is verkend en geïntegreerd in werkwijzen. 

5.4 Kennis delen 

• Congres voor gemeenten en zorgprofessionals gericht op oplossen van knelpunten 
en implementatie van goede voorbeelden. 

• Kennisnet jeugd: Werkgroep jong ouderschap (digitaal platform) is gevuld met 
relevante informatie en geactiveerd met discussiepunten en uitwisselingsvragen. 

• Samenwerking met bestaande kennisplatforms is verkend en waar mogelijk 
gerealiseerd. 

• Meerwaarde inrichting eigen platform is verkend. 
• Relevante goede voorbeelden zijn uitgewerkt en gedeeld 
• Uitwisselingssessies op thema's zijn gerealiseerd. 
• Ontwikkelen ondersteuningsplatform aandacht functionarissen gemeenten. 

5.5 Versterken lokale toewijzing 

• Bruikbare methoden van gespecialiseerde organisaties zijn toepasbaar gemaakt 
en beschreven t.b.v. lokale ondersteunings- en zorgtoewijzingsstructuren. 

• Drie koploperregio's hebben een netwerk en vernieuwde toewijzingsstructuur 
ingericht rondom de doelgroep. 

• Resultaten effectieve elementen, uitwisseling en versterken lokale expertise 
opgenomen in kennisdossier. 
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5.6 Deskundigheidsbevordering 

• Opleidingsplan voor beroepskrachten is beschreven en wordt uitgevoerd. 
• Functieprofielen vrijwilligers en ervaringsdeskundigen zijn ontwikkeld (preventie, 

ondersteuning, zorg). 
• Kennishiaten vrijwilligers zijn vastgesteld. 
• Scholingsplan voor vrijwilligers en ervaringsdeskundigen is ontwikkeld (indien 

nodig is scholing zelf ontwikkeld, waar mogelijk is aansluiting gezocht bij 
bestaande effectieve trainingen en intervisie). 
In de scholing wordt, indien mogelijk, gebruik gemaakt van geïntegreerde 
combinatie van traditionele scholing en online scholing. 

• Ervaringsdeskundigen zijn geschoold. 
• Implementatie en borging van deskundigheidsbevordering is gerealiseerd. 

5.7 Ervaringsdeskundigheid 

• Voorbeelden van inzet van ervaringsdeskundigheid zijn gedeeld. 
• Organisaties zijn ondersteund bij de implementatie van inzet van 

ervaringsdeskundigheid. 
• Drie groepen van 12 ervaringsdeskundigen (verspreid over het land) zijn getraind. 

5.8 Richtlijnontwikkeling voor gemeenten 

• Relevante wetenschappelijke inzichten zijn in de richtlijn opgenomen. 
• Draagvlak voor de richtlijn gerealiseerd door gezamenlijk ontwikkelproces met 

relevante belanghebbenden op het gebied van jong (onbedoelde) zwangerschap. 
• Implementatieplan voor de richtlijn is gemaakt en uitgevoerd i.s.m. relevante 

belanghebbenden. 
• Richtlijn is online beschikbaar in kennisdossier. 
• Aan de richtlijn is bekendheid gegeven via de berichtgeving van relevante media. 

Gestreefd wordt de richtlijn te lanceren op een landelijk congres. 

JSO zal met een subsidie van de provincie Zuid-Holland financieel bijdragen. 
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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 maand levert de afdeling 
bedrijfsvoering een financiële rapportage op en eenmaal per kwartaal leveren de 
managers 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 streeft naar een vergroting van de efficiëntie van haar aanbod realiseren. Efficiëntie 
is ook van toepassing op de ondersteunende kosten van de organisatie. De overhead 
bestaat uit kosten van beheer en administratie en uitvoeringskosten. 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. 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

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

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

Naam instelling Stg Siriz 

Postadres / Postcode/ Plaats 
10 2 e 

Contactpersoon 

Projectleider 

Relatienummer instelling 

Subsidienummer 325476 

Bankrekeningnummer (IBAN) NLO6RAB00146267508 

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

O JA 
C) NEE 
Indien NEE; 
C, Het betreft een activiteit in een vrijgestelde branche, 

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

Vrijgestelde branche 

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

Aankruisen hetgeen van toepassing is 

30/09/2016 Datum indiening 



01/01/2017 

31/12/2017 
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2. Vraagt u een instellingssubsidie of een projectsubsidie aan? 
(aankruisen hetgeen van toepassing is) 

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

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

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

0 Projectsubsidie 
Vermeld hier de naam van het project: 

Instellingssubsidie 2017 Stg. Siriz 

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

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

3. Aanvangs- en einddatum subsidieperiode 

Aanvangsdatum activiteiten: 

Einddatum activiteiten: 

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

Op welk beleidskader of 
subsidieregeling heeft uw 
aanvraag betrekking? 

(aankruisen hetgeen van toepassing is) 

C> Directie MO 
In de 'Toelichting op het aanvraagformulier voor een 
subsidieverlening' is een overzicht van directies opgenomen 

O Directie niet bekend 

o Naam beleidskader of subsidieregeling 
Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS 

O Beleidskader/subsidieregeling niet bekend 



Preventie A 521.726,00 0, 00 0,00 521.726,00 

Ondersteuning C 0,00 236.544,00 0,00 236.544,00 

Kennisdeling D 299.064,00 299.064,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 1.531.345,00 1.531.345,00 
Tota 
al 

B Online hulpverlening 

(1) 

Totale 
begrote 
kosten 

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

(2) 

Begrote 
bijdragen 
derden 

(3) 

Begrote 
eigen 
bijdrage 

bijdrage van 
de subsidie 
aanvrager zelf 

(4) 

Gevraagde 
Subsidie 

4. 
Naam en/of korte omschrijving van 

de activiteit 
in een aantal kernwoorden 

474 011,00 0,00 0, 00 474.011,00 
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5. Activiteitenplan en begroting 

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

3 
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6. Specificatie begrote kosten en financiering per activiteit 
De begrote kosten per activiteit dienen te worden gespecificeerd naar de kostensoorten personeel, 
materieel en overige kosten/kosten derden. Geef per kostensoort per activiteit een toelichting en/of 
specificatie van de kosten als ook van de eigen bijdragen en bijdragen van derden. De posten 
hebben betrekking op de periode waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Vul hiervoor per activiteit 
een bijlage in volgens model B (als bijlage bij dit formulier gevoegd). 

7. Specificatie van bijlagen bij het formulier voor subsidieaanvraag 

Bijlagen Vraag Onderwerp 

1 

5 

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

Liquiditeitsprognose 

  

Bijlage bijgevoegd 

NEE 

    

 

1 
	Bewijsstuk vrijstelling BTW NEE 

 

    

 

2 
	Oprichtingsakte of statuten NEE 

 

 

Laatst opgemaakte jaarrekening 
dan wel balans, staat van baten 

2 	en lasten en toelichting daarop 
inclusief controleverklaring van 
een accountant 

NEE 

 

 

5 
	

Extra Activiteitenplan per activiteit 1 

 

 

5 	financiering per activiteit 
Extra specificatie begrote kosten en 

1 

 

Model C 

 

NEE 

 

    

    

Totaal aantal bijgevoegde bijlagen 	 3 

4 
Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? Download dan de bijbehorende toelichting via 
www.rijksoverheid.nlikaderreqeling-subsidies-ocw-szw-vws  
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Model A: Activiteitenplan per activiteit (beschrijving van de onderscheiden activiteiten) 
Bijlage bij Aanvraag Subsidieaanvraag 

Activiteit nummer: A Preventie 

Beschrijving van de aard, omvang, duur en wijze van uitvoering van de activiteit (en indien van 
toepassing het geraamd aantal te verrichten prestatie-eenheden) 
Zie Activiteitenplan 2017 Stichting Siriz 

Beschrijving van de met de activiteit na te streven doelstellingen, resultaten of producten 
Zie Activiteitenplan 2017 Stichting Siriz 

5 



Specificatie van de materieel kosten en kernachtige omschrijving 
Overige directe kosten 

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de materieelkosten 
Zie Subsidieoverzicht instellingssubsidie VWS Stichting Siriz 

Personeel (uren x tarief per functieniveau) 263.160,00 

Activiteit: A 	 Toelichting begrotingsposten Begroot 
bedrag 

Specificatie van de personeelskosten en kernachtige omschrijving 
Personele kosten 

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de personeelskosten 
Zie Subsidieoverzicht instellingssubsidie VWS Stichting Siriz en Personeelskosten 2017 

Materieel 49.950,00 
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Model B Specificatie begrote kosten en financiering per 
activiteit Bijlage bijformulier voor subsidieaanvraag 

6 



Overige kosten / kosten derden 208.616,00 

Activiteit: A 	 Toelichting begrotingsposten Begroot 
bedrag 

Specificatie van de overige kosten / kosten derden en kernachtige omschrijving 
Kosten eigen organisatie 

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de overige kosten 
Zie Subsidieoverzicht instellingssubsidie VWS Stichting Siriz 

Dit onderdeel betreft de kosten van de eigen organisatie en bestaat uit Beheer en Administratie en de 
Uitvoeringskosten. Deze worden verdeeld over de activiteiten op basis van de FTE per activiteit. 

Eigen bijdrage (eigen middelen van uw instelling) 
	

0,00 
Specificatie van de eigen bijdrage 
Eigen bijdrage 

Bijdragen derden 	 0,00 
Specificatie van de bijdragen derden 
Bijdragen derden 
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Model B Specificatie begrote kosten en financiering per 
activiteit Bijlage bij formulier voor subsidieaanvraag 

7 
Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? Download dan de bijbehorende toelichting via 
www.rijksoverheid.nl/kaderregeling-subsidies-ocw-szw-vws   
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Model A: Activiteitenplan per activiteit (beschrijving van de onderscheiden activiteiten) 
Bijlage bij Aanvraag Subsidieaanvraag 

Activiteit nummer: B Online hulpverlening 

Beschrijving van de aard, omvang, duur en wijze van uitvoering van de activiteit (en indien van 
toepassing het geraamd aantal te verrichten prestatie-eenheden) 
Zie Activiteitenplan 2017 Stichting Siriz 

Beschrijving van de met de activiteit na te streven doelstellingen, resultaten of producten 
Zie Activiteitenplan 2017 Stichting Siriz 

8 



Specificatie van de materieel kosten en kernachtige omschrijving 
Overige directe kosten 

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de materieelkosten 
Zie Subsidieoverzicht instellingssubsidie VWS Stichting Siriz 

Personeel (uren x tarief per functieniveau) 243.591,00 

Activiteit: B 	 Toelichting begrotingsposten Begroot 
bedrag 

Specificatie van de personeelskosten en kernachtige omschrijving 
Personele kosten 

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de personeelskosten 
Zie Subsidieoverzicht instellingssubsidie VWS Stichting Siriz en Personeelskosten 2017 

Materieel 21.034,00 
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Model B Specificatie begrote kosten en financiering per 
activiteit Bijlage bijformulier voor subsidieaanvraag 

9 



Activiteit: B 	 Toelichting begrotingsposten 

Overige kosten / kosten derden 

Begroot 
bedrag   

209.386,00 
Specificatie van de overige kosten / kosten derden en kernachtige omschrijving 
Kosten eigen organisatie 

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de overige kosten 
Zie Subsidieoverzicht instellingssubsidie VWS Stichting Siriz 

Eigen bijdrage (eigen middelen van uw instelling) 
	

0,00 
Specificatie van de eigen bijdrage 
Eigen bijdrage 

Bijdragen derden 	 0,00 
Specificatie van de bijdragen derden 
Bijdragen derden 
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Model B Specificatie begrote kosten en financiering per 
activiteit Bijlage bij formulier voor subsidieaanvraag 

10 
Heeft LI hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? Download dan de bijbehorende toelichting via 
www.rijksoverheid.nl/kaderregeling-subsidies-ocw-szw-vws   
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Model A: Activiteitenplan per activiteit (beschrijving van de onderscheiden activiteiten) 
Bijlage bij Aanvraag Subsidieaanvraag 

Activiteit nummer: C Ondersteuning 

Beschrijving van de aard, omvang, duur en wijze van uitvoering van de activiteit (en indien van 
toepassing het geraamd aantal te verrichten prestatie-eenheden) 
Zie Activiteitenplan 2017 Stichting Siriz 

Beschrijving van de met de activiteit na te streven doelstellingen, resultaten of producten 
Zie Activiteitenplan 2017 Stichting Siriz 

11 



Materieel 11.930,00 
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Model B Specificatie begrote kosten en financiering per 
activiteit Bijlage bijformulier voor subsidieaanvraag 

Begroot 
bedrag Activiteit: C 	 Toelichting begrotingsposten 

Personeel (uren x tarief per functieniveau) 120.079,00 
Specificatie van de personeelskosten en kernachtige omschrijving 
Personele kosten 

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de personeelskosten 
Zie Subsidieoverzicht instellingssubsidie VWS Stichting Siriz en Personeelskosten 2017 

Specificatie van de materieel kosten en kernachtige omschrijving 
Overige directe kosten 

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de materieelkosten 
Zie Subsidieoverzicht instellingssubsidie VWS Stichting Siriz 

12 



0,00 Eigen bijdrage (eigen middelen van uw instelling) 

Bijdragen derden 0,00 

Overige kosten / kosten derden 104.535,00 

Activiteit: C 	 Toelichting begrotingsposten Begroot 
bedrag 

Specificatie van de overige kosten / kosten derden en kernachtige omschrijving 
Kosten eigen organisatie 

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de overige kosten 
Zie Subsidieoverzicht instellingssubsidie VWS Stichting Siriz 

Specificatie van de eigen bijdrage 
Eigen bijdrage 

Specificatie van de bijdragen derden 
Bijdragen derden 
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Model B Specificatie begrote kosten en financiering per 
activiteit Bijlage bijformulier voor subsidieaanvraag 

13 
Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? Download dan de bijbehorende toelichting via 
www.rijksoverheid.nlikaderregeling-subsidies-ocw-szw-vws  
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Model A: Activiteitenplan per activiteit (beschrijving van de onderscheiden activiteiten) 
Bijlage bijAanvraag Subsidieaanvraag 

Activiteit nummer: D Kennisdeling 

Beschrijving van de aard, omvang, duur en wijze van uitvoering van de activiteit (en indien van 
toepassing het geraamd aantal te verrichten prestatie-eenheden) 
Zie Activiteitenplan 2017 Stichting Siriz 

Beschrijving van de met de activiteit na te streven doelstellingen, resultaten of producten 
Zie Activiteitenplan 2017 Stichting Siriz 

14 



Specificatie van de materieel kosten en kernachtige omschrijving 
Overige directe kosten 

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de materieelkosten 
Zie Subsidieoverzicht instellingssubsidie VWS Stichting Siriz 

Personeel (uren x tarief per functieniveau) 102.602,00 

Activiteit: D 	 Toelichting begrotingsposten Begroot 
bedrag 

Specificatie van de personeelskosten en kernachtige omschrijving 
Personele kosten 

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de personeelskosten 
Zie Subsidieoverzicht instellingssubsidie VWS Stichting Siriz en Personeelskosten 2017 

Materieel 140.000,00 
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Model B Specificatie begrote kosten en financiering per 
activiteit Bijlage bijformulier voor subsidieaanvraag 

15 



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

Bijdragen derden 0,00 

Overige kosten / kosten derden 56.462,00 

Activiteit: D 	 Toelichting begrotingsposten Begroot 
bedrag 

Specificatie van de overige kosten / kosten derden en kernachtige omschrijving 
Kosten eigen organisatie 

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de overige kosten 
Zie Subsidieoverzicht instellingssubsidie VWS Stichting Siriz 

Dit onderdeel betreft de kosten van de eigen organisatie en bestaat uit Beheer en Administratie en de 
Uitvoeringskosten. Deze worden verdeeld over de activiteiten op basis van de FTE per activiteit. 

Eigen bijdrage 

Specificatie van de bijdragen derden 
Bijdragen derden 
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Model B Specificatie begrote kosten en financiering per 
activiteit Bijlage bijformulier voor subsidieaanvraag 

16 
Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? Download dan de bijbehorende toelichting via 
www.rijksoverheid.nl/kaderregeling-subsidies-ocw-szw-vws   
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Model D: Opmerkingen 
Bijlage bij Aanvraag Subsidieverlening 

Geachte, 

Bijgevoegd vindt u dé aanvraag instellingssubsidie 2017 voor de Stichting Siriz. 

Tevens bijgevoegd de volgende documenten: 

- Activiteitenplan 2017 

- Subsidieoverzicht VWS instellingssubsidie 2017 St. Siriz 

- Personeelskosten Siriz 2017 

Voor de hoogte van de instellingssubsie zijn wij uitgegaan van de instellingssubsidie 2016 zoals 
gecommuniceerd in uw brief OVA 2016 d.d. 19-9-2016. Hierop hebben wij de eenmalige bijdrage van € 
35.000,- voor het betreffende jaar in mindering gebracht. De hoogte van de aangevraagde 
instellingssubsidie komt daarmee op € 1.531.345 voor 2017. 

Wij gaan er vanuit u hiermee van voldoende informatie te hebben voorzien om de subsidie in behandeling 
te nemen. Mocht u nog aanvullende informatie nodig hebben dan vernemen wij dat graag. 

Met een vriendelijke groet, 

17 

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



Salarisbegroting 2017 
Instelling 	Stichting Siriz 
te: 	 NEDERLAND 

aantal 	aantal 	bruto 	oindejaars 	vakantie- 	jaar- 	loopbaan- 	loon- 	 totaal 	2.v.w. 	I22 /ukt kst 	W.W.- 	W.I.A. / W.G.A / 	subt. naam 	 FTE's 	uren 	salaris 	uitkering 	toeslag 	salaris 	budget 	kosten 	premie 	premie 	PF2W 	we heffing 	verg 	premie 	2.W. premie 	sociale Ist 
sociale 
lasten 

11.116 
	

994 
27.281 
	

2.439 
38.397 I 	3.433 I 

14.221 
	

1.271 
19.020 
	

1.700 
19.348 
	

1.730 
19.348 
	

1.730 
15.904 
	

1.422 
15.904 
	

1.422 
22.702 
	

2.028 
126.449 I 	11.303 I 

	

872 
	

12.982 

	

2.116 
	

31.836 

	

2.988 I 	44.818 

	

1.109 
	

16.601 

	

1.486 
	

22.206 

	

1.517 
	

22.595 

	

1.517 
	

22.595 

	

1.243 
	

18.569 

	

1.243 
	

18.569 

	

1.775 
	

26.505 
9.890 I 	147.642. 

	

27.763 	2.480 	2.173 	32.416 

	

22.796 	2.038 	1.803 	26.637 

	

23.350 	2.088 	1.821 	27.259 

	

16.757 	1.498 	1.321 	19.576 

	

16.978 	 16.978 

	

15.226 	1.361 	1.204 	17.791 

	

7.613 	680 	602 	8,895 
10.145  1 	8.924  ~49.552 130.483 1 

	

24.014 	2.147 	1.899 	28.060 

	

13.677 	1.223 	1.082 	15.982 

	

10.956 	979 	850 	12.785 

	

8.599 	769 	674 	10.042 

	

27.356 	2.446 	2.164 	31.966 

	

9.510 	850 	743 	11.103 

	

7.510 	671 	589 	8.770 

	

24.620 	2.202 	1.948 	28.770 

	

7.510 	671 	589 	8.770 

	

9.510 	850 	743 	11.103 

	

24.620 	2.202 	1.948 	28.770 

	

8.004 	716 	633 	9.353 

	

10.956 	979 	850 	12.785 

	

31.914 	2.854 	2.525 	37.293 
218.757 I 	19.559 I 17.237 I 	255.553 

	

55.587 1 	4.972 1 	4.322 1 	64.882 

	

29.224 	2.613 	2.311 	34.148 
84.811 1 	7.585 I 	6.633 1 	99.030 

598.896 1 	52.025 1 	45.672 1 	696.593 

	

1.150 
	

12 
	

1.162 

	

2.760 
	

43 
	

2.803 

	

3.910 
	

55 I 	3.965 

	

1.363 	- 	1.363 

	

1.922 	8 	1.930 

	

1.978 	49 	2.027 

	

1.978 	49 	2.027 

	

1.602 	33 	1.635 

	

1.602 	33 	1.635 

	

2.067 	24 	2.091 
12.512 I 196 I 	12.708 

	

2.431 	48 	2.479 

	

2.406 	26 	2.432 

	

2.374 	27 	2.401 

	

1.709 	 1.709 

	

1.502 	18 	1.520 

	

751 	9 	760 

	

11.173 	I 	128 

	

2.418 	52 	2.470 

	

1.443 	 1.443 

	

1.033 	10 	1.043 

	

879 	 879 

	

2.887 	48 	2.935 

	

961 	4 	965 

	

689 	20 	709. 

	

2.598 	35 	2.633 

	

689 	20 	709 

	

961 	4 	965 

	

2.598 	35 	2.633 

	

806 	17 	823 

	

1.033 	10 	1.043 

	

3.368 	69 	3.437 
22.363 I 	324 I 	22.687 

	

5.782 1 	139 1 	5.920 

	

2.990 	56 	3.046 
8.772 1 195 I 	8.966- 

58.730 1 	897 1 	59.627 

195 
	

16.658 
477 
	

40.783 
672 I 	57.441 

248 	21.250 
332 	28.466 
338 	28.949 
338 	28.949 
278 	23.779 
278 	23.779 
396 	33.776 

2.208 1 	188.948 

485 	41.217 
399 	34.218 
408 	34.940 
293 	25.117 

18.252 
266 	22.768 
133 	11.383 

1.984  ~4,87.893 

420 	35.929 
239 	20.571 
191 	16.322 
150 	12.955 
478 	41.049 
166 	14.232 
131 	11.180 
431 	36.952 
131 	11.180 
166 	14.232 
431 	36.952 
140 	11.976 
191 	16.322 
558 	47.879 

3.823 I 	327.734 

971 1 	83.206 
511 	43.769 

1.482 1 	126.975 

10.169 1 	888.991 
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Kosten per uur 

Tarief per uur 
Uren 	Salaris 	(incl.soc.lasten) 

520 	16.658 E 	32,03 
1.248 	40.783 C 	32,66 

807 
	

60 
	

589 
	

865 
	

2.320 

	

1.981 
	

120 
	

1.444 
	

2.122 
	

5.667 

	

2.788 1 
	

180 1 	2.033 I 
	

2.987 1 	7.987 

	

1.042 	120 	760 
	

1.116 
	

3.038 

	

1.385 	120 	1.010 
	

1.483 
	

3.998 

	

1.403 	60 	1.023 
	

1.503 
	

3.989 

	

1.403 	60 	1.023 
	

1.503 
	

3.989 

	

1.156 	60 	843 
	

1.238 
	

3.297 

	

1.156 	60 	843 
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4.023 1 	169 1 	2.933 1 	 4.309 1 	11.433 

	

2.123 	120 	1.547 	 2.274 	6.064 
6.146 I 	289 I 4.480 1 	6.583 I 	17.497 

43.480 1 	2.929 1 	30.853 1 	45.340 1 	122.602 

	

7.450 	1.248 	35.929 C 	28,79 

	

4,350 	624 	20.571 C 	32,97 

	

3.346 	624 	16.322 C 	26,16 

	

2.763 	416 	12.955 C 	31,15 

	

8.605 	1.248 	41.049  C 	32,89 

	

2.963 	468 	14.232 C 	30,41 

	

2.279 	468 	11.180 C 	23,89 

	

7.751 	1.123 	36.952 C 	32,90 

	

2.279 	468 	11.180 C 	23,89 

	

2.963 	468 	14.232 C 	30,41 

	

7.751 	1.123 	36.952  C 	32,90 

	

2.483 	416 	11.976 C 	28,79 

	

3.346 	624 	16.322 C 	26,16 

	

10,028 	1.456 	47.879 C 	32,88 
68.358 

	

17.353 	1.664 	83.206 C 	50,00 

	

9.110 	1.456 	43.769 C 	30,06 
26.463 

182.229 

0,28 
0,67 

10,00 
24,00 

Nweliteltsmedewerker 
fleleldsrecciewerker 

sresentiernedewerker 	 0,42 	15,00 
Preventlemedewerker 	 0,50 	18,00 
Presentlemedewerker 	 0,50 	18,00 
Present...erker 	 0,50 	18,00 
Preventlemeciewerker 	 0,42 	15,00 
sreventiemedewerker 	 0,42 	15,00 
Preventierneclenerker 	 0,75 	27,00 

Maatschappelijk werker 	1,00 	36,00 
Maatschappelijk werker 	0,56 	20,00 
museschesperijk werker 	0,60 	21,60 
Maatschappelijk werker 	0,44 	16,00 
Maatschappelijk werker 	0,56 	20,00 
Maatschappelijk werker 	0,44 	16,00 
Maatschappelijk werker 	0,22 	8,00 

Maatschappelijk werker 	0,67 	24,00 
Maatschappelijk werker 	0,33 	12,00 
Maatschappelijk werker 	0,33 	12,00 
MaatseljePpelljk werker 	0,22 	8,00 
Maatschappelijk werker 	0,67 	24,00 
Maatschappelijk werker 	0,25 	9,00 
Maatschappelijk werker 	0,25 	9,00 
liaa.chappelijk werker 	0,60 	21,60 
Maatschappelijk werker 	0,25 	9,00 
Maa.chappelijk werker 	0,25 	9,00 
Maatschappelijk werker 	0,60 	21,60 
Maatschappelijk werker 	0,22 	8,00 
Maatschappelijk werker 	0,33 	12,00 
Maatschappelijk werker 	0,78 	28,00 

itegionwinepement 	 0,89 	32,00 
Realocoordinateren 	 0,78 	28,00 

Totaal 

4.401 	780 	21.250 C 	27,24 
5.928 	936 	28.466 C 	30,41 
6.016 	936 	28.949 C 	30,93 
6.016 	936 	28.949 C 	30,93 
4.932 	780 	23.779 C 	30,49 
4.932 	780 	23.779 C 	30,49 
6.875 	1.404 	33.776 C 	24,06 

39.098 
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8.470  

11.952 
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1.697 	120 	1.237 	 1.818 	4.872 

	

1.221 	120 	890 	 1.308 	3.539 

	

1.154 	120 	 1.274 

	

1.111 	 80 	810 	 1.190 	3.191 

	

555 	40 	405 	 595 	1.595 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Staatssecretaris 	 Deadline: 11 oktober Directie Maatschappelijke 
Ondersteuning 

Ontworpen door 

plv afdelingshoofd 

T 070 34C10.2., 
M 0610.2.e 
10.2.é@minvws.n1 

1 	Aanleiding voor deze nota 
Vooruitlopend op APB heeft dhr vd Staaij (SGP) navraag gedaan over 
voorgestelde afbouw subsidie Siriz zoals weergegeven in begroting. 

Nav de mailwisseling hierover was conclusie om dit terug te laten komen in 
carestaf van 25 sept met (1) juiste inhoudelijke achtergrond en (2) mogelijke 
scenario's voor vervolg. Vanwege de beperkte tijdtermijn niet besproken, 
daarom nu via deze beslisnota. 

Op dit moment wordt ook concept voor de TK-brief opgesteld (DMO met PG). 
Daarbij hanteren we vooralsnog scenario'llakkik£-M,~kkatffinfd 

aYMEEIL11"/MEM'M 
-;g2- 	 OPIP"Ma:V3Mgf.0 

2 	Beslispunten, advies en mogelijk alternatief 
a) bent u akkoord om de huidige begroting (incl afbouw) te handhaven en 
inhoudelijk te werken conform de scenario (ii). 

Zo niet, wenst u de begroting weer op te trekken naar het oude niveau 
(i), danwel een offensievere lijn (iii), waarbij u verantwoordelijkheid bij 
gemeenten laat hiervoor. 

b) vind u het wenselijk om vooruitlopend op de begroting een gerichte 
technische briefing aan relevante politieke partijen te geven ter 
verduidelijking (scenario iv). 
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3 	Samenvatting en conclusies 	 Directie Maatschappelijke 
a) Communicatie naar betrokkenen (feitelijke terugblik) 

	
Ondersteuning 

Kenmerk 

Siriz: 	 Fout! Onbekende naam 

- Direct vanaf start amendement duidelijk gemaakt dat men rekening 	voor documenteigenschap. 
 

moest houden met politieke realiteit (alleen deze kabinetsperiode); 
- Bij gevoerde overleg rond hun subsidie steeds herhaald; 
- Vanwege risico staatssteun subsidie omgezet naar kennis/preventie; 
- Voorjaar 2016: formeel bevestigd - let op, deze kabinetsperiode 
- Zomer 2016: melding dat ambtelijk advies is subsidie af te bouwen. 

Stas/DGLZ: 
- Al bij eerdere ondersteuning (via gemeentefonds naar Gouda) duidelijk 

gemaakt dat het oneigenlijk is aan BWP (destijds: Rouvoet) 
- Na aanname amendement: gedwongen keuze van omzetten route 

gemeentefonds en bestaande subsidie naar 1 nieuwe subsidie 1.5 min 
- Melding risico staatssteun. Contact stas/vdStaaij over hoe hier mee om te 

gaan: keuze voor praktisch omzetten naar kennis/preventie (incl. melding 
stas dat dit hiermee zeer substantieel hoger is dan overige groepen); 

- Concept begrotingstekst en tabel: afbouw opgenomen incl melding "LET 
OP" 
Tk-vragen juni SGP/CU over congres Jong ouderschap:, in oplegnota 
expliciete herhaling van afbouw in begroting met melding dat SGP/CU zal 
willen continueren. 

Tweede Kamer: 
vdStaaij gericht geïnformeerd rond staatssteun en mogelijke oplossingen 
daarvoor; 
in AO's voorjaar 2016 zowel Min als stas (AO MO) aankondiging gericht 
kijken naar zorg tienermoeders en belofte inhoudelijke brief voorafgaand 
aan begroting; 
Eerste formele melding in begroting zelf, voornemen tot afbouw. 

b) achtergrond 
In 2014 werden twee amendementen rond zorg/ondersteuning bij onbedoelde 
zwangerschappen aangenomen. Voor Fiom loopt vanuit PG (link preventie, 
M), Siriz vanuit DMO (link WMO en opvang, stas). Reden voor amendement 
SGP/CU aan Siriz drieledig: 

Moesten bij brede akkoord ook op ethisch vlak iets binnen halen. Dit was 
haalbaar; 
Siriz (vm. VBOK) had lastige positie en slechte verhouding tov andere 
partijen rond seksuele gezondheid en zwangerschap. Moest als 
organisatie daarom worden ondersteund; 

- Met decentralisatie onzeker of dergelijke zorg ook werkelijk van de grond 
komt vanuit gemeenten. Daarom op deze wijze structureel geborgd. 

Relevante tekst amendement (30 okt 2013): 
Het voorkomen van ongewenste zwangerschappen, het bieden van  
ambulante hulp en de opvang van tienermoeders zijn gediend met een extra  
impuls. Het behoud van de specifieke, landelijke expertise van Siriz, die thans 
vanuit het Rijk wordt gefinancierd, is hierbij belangrijk. Dit amendement 
regelt daarom dat de subsidie voor Siriz structureel wordt verhoogd tot een 
jaarlijks bedrag van € 1.500.000 euro ten behoeve van het voorkomen van 
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ongewenste zwangerschappen, het bieden van ambulante hulp en de opvang 
van tienermoeders. 

Directie Maatschappelijke 
Ondersteuning 

Kenmerk 
Fout! Onbekende naam 
voor documenteigenschap. 

c) Recente toezeggingen TK 
Er is toegezegd voor de begrotingsbehandeling een integrale brief aan de TK 
toe te sturen over dit onderwerp. Zowel door Minister als stas aangegeven in 
AO 's dit voorjaar. Naar aanleiding daarvan lijn ingezet voor objectivering van 
wat nodig is icm wat politiek haalbaar is (passend in lijn van Minister en stas). 
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c) Mogelijke scenario's vervolg 
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Siriz 
bij onbedoelde zwangerschap 

Ministerie van Volksaezondheid, Welzijn en Sport 
t.a.v. de heer 102e 

 
Dienst Uitvoei4h-g-Stibtidies aan Instellingen (DUS-1) 
Postbus 16006 
2500 BA 's GRAVENHAGE 

Onderwerp 
Reactie rapport feitelijke bevindingen 2015 

Geachte heer10.2.e  

In ons telefoongesprek van 22 november jl. merkte u op dat in het rapport van feitelijke 
bevindingen van onze accountant onder b staat opgenomen: "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". 

Ik heb u aangeven dat deze bevindingsregel ten onrechte is opgenomen en dat ik dit wil 
kortsluiten met onze accountant Dubois. 
Bijgevoegd de begeleidende brief van Dubois waarbij zij aangeven dat het rapport van 
feitelijke bevindingen gedateerd van 29 juni 2016 vernietigd dient te worden. Het juiste 
rapport van feiteli,ke bevindingen is eveneens bijgesloten. 

CO preventie 0 ondersteuning 0 zorg 
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Siriz 
bij onbedoelde zwangerschap 

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

{»,.}i.:'"SGEZONDBELD 
..1.1.41.EN EN spcar 

16 DEC. 20t6 
SCANPLAZA 

Datum 	 Ons kenmerk 	Relatienummer 	Subskilenummer 
14 december 2016 	RZ/GW/161214 	1293572 	 325476 

Onderwerp 
Aanvullende reactie Incompleetbrief voor instellingssubsidie 2017 

Geachte heer, mevrouw, 

Bij dezen voorzien wij u van additionele informatie n.a.v. uw e-mailbericht d.d. 30 
november 2016, waarin u vraagt om een extra toelichting op onze reactie d.d. 28 
november 2016, kenmerk: RZ/GW/161128, op uw brief d.d. 24 oktober 2016 betreffende 
ontvangst incomplete subsidieaanvraag. 

Bij deze brief zenden wij u Exceibestanden waarin de cijfermatige onderbouwing in detail 
wordt gegeven. Onderstaand treft u een beknopte tekstuele toelichting aan met een 
verwijzing naar de desbetreffende bijlagen. 

U vraagt om een toelichting op de volgende posten. 

1. Een nadere financiële cijfermatige onderbouwing van de volgende 
begrotingsposten inzake beheer & administratie en uitvoeringskosten. 
o In bijlage 1 zijn de kosten beheer & administratie Raad van Bestuur, 

managementteam, kwaliteit, P&O, secretariaat, etc. met een bedrag van 
C 475.572 uitgesplitst naar de verschillende kostensoorten. De uren per 
categorie medewerker/functie zijn hier ook zichtbaar. 

o In bijlage 2 zijn de uitvoeringskosten managementteam, regiocoërdinatie, 
etc. met een bedrag van € 198.120 voor de kosten beheer & administratie 
uitgesplitst naar de verschillende kostensoorten. De uren per categorie 
medewerker/functie zijn hier ook zichtbaar. 

o In bijlage 3 zijn de externe personeelskosten ad. € 52.668 voor de kosten van 
beheer & administratie als ook het bedrag van € 66.000 voor 
uitvoeringskosten nader gespecificeerd. De externe personeelskosten betreffen 
de inhuur van externen, inclusief reiskosten. 

o In bijlage 4 zijn de kosten van interne kwaliteit en toezicht voor de kosten 
beheer & administratie ad. € 56.160 als ook het bedrag van € 7.360 als 
uitvoeringskosten nader gespecificeerd. 

2. Een nadere financiële cijfermatige toelichting inzake de toerekening van enerzijds 
begrotingsposten beheer & administratie als uitvoeringskosten via de 
daadwerkelijke verdeling. 

0  preventie  C) ondersteuning 	zorg 
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‘.9Siriz 
bij onbedoelde zwangerschap 

o In bijlage 5 is het bedrag van zowel de kosten beheer & administratie als de 
uitvoeringskosten nader toegelicht. De onderliggende formules zijn zichtbaar 
en waar nodig zijn in de cellen opmerkingen geplaatst als tooltip. De fte's 
sluiten aan op de voorgaande brief, indien het fte van de manager primair 
proces in mindering wordt gebracht. Bij de toerekening zijn de grondslagen 
duidelijk gepresenteerd, ook de vragen m.b.t. opbouw activiteit C zijn 
verduidelijkt. 

o De overheadkosten van Siriz hebben niet alleen betrekking op de uitvoering 
van de PIOFACH-functies. Het betreffen ook kosten die samenhangen met 
wettelijk verplichte taken op het terrein van kwaliteitsbeleid, cliëntenbeleid, 
klachtenondersteuning, geschillencommissie, cliëntenvertrouwenspersoon, 
etc. 

3. Een nadere cijfermatige financiële onderbouwing van de begrotingspost 
vrijwilligers ad. € 14.810. 
o In bijlage 6 is het bedrag van € 14.810 nader uitgesplitst. Er zijn 25 

vrijwilligers voor deze activiteit begroot tegen een gemiddeld tarief van € 412. 
Eveneens zijn andere direct hiermee samenhangende kosten begroot. 

4. Een nadere cijfermatige financiële onderbouwing van de begrotingspost externe 
medewerkers ad. € 7.909 en C 4.465. 
o In bijlage 7 is het bedrag van € 7.909 van de kosten beheer & administratie 

en het bedrag van € 4.465 van uitvoeringskosten nader gespecificeerd in p*q-
termen. 

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

R.A. Zbáttrridijk MBA MSW 
bestuurder 
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Bijlage 1. beheer ik administratie, personele kosten 

Salar isbegrOhnq 2017 

36.00 113.475 t 1 11.242 3.815 21.335 136.511 
1,00 51.6111 2. 774 4.716 4.640 3.424 9.071 13.911 66.366 

notie administratie 0.80 22.175 1.522 331 1.531 1. 1.026 1.508 4.062 5.593 24.099 
I & organisatie 0,50 18.00 26.410 2.458 1.192 g 2.454 1.634 1.751 1 4.697 7.181 33.965 

0,28 kwaliteit 12.952 7  
1 17 

1.150 1.162 589 865 2.320 3.482 16.654 
0,78 2.342 29.011 3 2.377 t 1.325 434 1.947 5.209 7.586 37.031 

1,46 0,40 245 16.406 1.322 
3.304 

1,027 1.399 748 1.100 2.995 4.394 21.046 
0.94  34,00 2.473 39.627 593 74 337* 1.803 2.649 7.045 10.423 50.643 

communicetie 0,44 1.612 16,00 15.975 805  284 1.612 1.186 1,271 3.442 5.054 24.313 
r communigatis 0,67 24.00 32.634 489 2.887 2.028 1.478 2.172 5.7911 41.540 8.733 

363.381 5.441 32.261 13.951 20.502 19.139 1.140 54.731 87.691 456.512 

Omschrijving Koetemplasta ~km 
4151 Reiskosten onbela Personeelszaken 1.500 
4151 Reiskosten tobde Administratie 900 
4156 0 1.200 Raad ven !eedair 
4156 Odedeasiceinen Meniellernient 1.200 

OPleidings~ 4156 Personeelszaken 300 
Oplaidingskosten 4156 Knel!~ 150 

4156 00daingekosten Secretariaat 300 
4156 Offleicengskosten Meidewarkers 1.200 
Totaal 7.050 

arrartaer OareelrlviM stoetengleats e- 
4164 Kosten isesseuto Raad van !natuur 12.000 
4165 loocesennudget Raad van nastuur 1.701 
4185 Loosbeenbudget Menegement 774 
4185 tosobeenbudoet Ackneestretle 331 
4185 Lootibianbudget Per5011414517laan 395 
4185 t000lseeribudget 195 ~Neet 

Loop eantudget 4185 Secretariaat 1.272 
4185 tooptieenbudget 773 Medewerkers 

Totaal 	 17.441 

Totale personeelskosten 	 456.512 
Minus loophaanbudpet 	 5.441  
Subtotaal 	 451.072 
Personeelskosten genet vrijoestekl 	 7.050 
011119e personeelskosten 	 17.441  
Totaal 	 475.562 
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Bijlage 2. Uitvoeringskosten, personele Inzet 
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1.482 	8.772 	19 	8.966 	6.146 	289   

Salarisbegroting 2017 
Instelling: 
te: 

Extra formatie •locoOrdinetoren 
• 7. 

Opheiclingskosten t.b.v. mauw werken in praktijk 

Totale personeelskosten 	 126.975 
Minus loopbaanbudget 	 1.482 
Subtotaal 	 125.493 
Opleidingskosten, loopbaanbudget e.d. 	 58.026 
Totaal 	 183.519 



0 
Interimpersoneel 
Interimpersoneel 
Reiskosten interimpersoneel 
Reiskosten interimpersoneel 
Reiskosten interimpersoneel 
Reiskosten interimpersoneel 

K 
Management 
Management 
Administratie 
Administratie 
Administratie 
Administratie 

Nummer 
4187 
4187 
4188 
4188 
4188 
4188 

ting rag 
28.314 BOP 1 10.2.e 

17.424 BOP 1 10.2.e 

2.995 BOP j 10.2.e 

2.396 BOP 110.2.e 

953 BOP 10.2.e 

586 BOP 10.2.e 

(30 dgn x € 97,50 excl. btw) 
(24 dgn x € 75,00 excl. btw) 
reistijd 

1 reistijd 
- kilometervergoeding 

kilometervergoeding 

Toelichting 

A.g.v. huisvesting, personeel & organisatie, bezwaarschriften 
ICT en vrijwilligers 

Bedrag 
15.000 
16.000 
35.000 
66.000 

Nummer 
9401 
9402 
9403 

Totaal 

t 

Accountantskosten 
Juridische kosten 
Advieskosten 

Doc. 131 

Bijlage 3. Externe kosten 

Totaal 
	

52.668 



Nummer O 	rijVing reiger 	 rag 
Vacatievergoeding 
Vacatievergoeding 

Raad van Bestuur 
Klachtencommissie 

37.500 4430 
2.400 4430 

Reiskostenvergoeding Raad van Bestuur 1.080 4431 
Vergaderkosten 
Vergaderkosten 
Overige kosten 

Raad van Bestuur 
Cliëntenraad 
Raad van Bestuur 

1.080 
9.000 
5.100 

4432 
4432 
4439 

Totaal 56.160 

Nummer Omschrijving Kostendrager Bedrag 
Vacatlevergoeding 
Vacatievergoeding 
Opleidingskosten 
Overige kosten 

Cliëntenraad 
Ondernemingsraad 
Ondernemingsraad 

360 
4.000 
2.000 

1.000 9430 
9430 41500 
9433 
9439 

91000 
91000 
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Bijlage 4. Kosten interne kwaliteit en toezicht 

Totaal 
	 7.360 



56.160 
12.708 

950 

7.360 

1.075 

B&A 
6,81 

161.776 

Zorg 
4,92 

116.878 

4,92 
199.933 

65.981 17.857 108.089 71.808 

65.981 17.857 71.808 32.125 

38.605 137.578 142.635 72.410 

Activiteit A 
3,51 

83.382 
-17.401 

Activiteit B 
3,82 

90.746 
-18.938 

Activiteit C 
5,75 

136.595 
-28.506 

Activiteit D 
0,95 

22.568 
-4.711 

0,95 
38.605 

5,75 
233.661 

3,82 
155.233 

3,51 
142.635 

Totaal 
25,76 

611.944 

263.735 

187.771 

18,95 
770.067  
391.228 

55.000 
69.818 	 63.435 

2.808 	 122.300 

7.435 	 74.700 

608.291 	 611.944 

161.776 
770.067 
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Bijlage 5. Uitsplitsing beheer & administratie en uitvoeringskosten 

Beheer le 
administratie Uitvoeringskosten 

Personele kosten 
Raad van Bestuur, managementteam, kwaliteit, P&O, secretariaat etc. 
Vrijwilligerszaken, ondernemingsraad 
Verzekeringen, Arbo en telefonie 
Externe kosten 

475.562 

52.668 

183.520 
14.600 
75.189 
66.000 

528.230 	 339.309 

Publiciteit en communicatiekosten 	 12.200 

Overige kosten 
Interne kwaliteit en toezicht (cliëntenraad, RvT, klachtencommissie) 
Externe controle en advies 
Contributie en abonnementen 
Afschrijvingen en bankkosten 

Huisvestingskosten 
Huur pand en onderhoud 

Kantoorkosten 
Automatisering, porti en vracht, ICT-beheer, licentiekosten 

Toerekening uitvoeringskosten 
Totaal 

Verdeling kosten eigen organisatie 

fte medewerkers primair proces 
Uitvoeringskosten 
Regiomanagement directe kosten 
Te verdelen uitvoeringskosten 

Daadwerkelijke verdeling uitvoeringskosten VWS 

fte medewerkers primair proces 
Te verdelen kosten beheer en administratie 
Daadwerkelijke verdeling beheer en administratie VWS 

Totaal daadwerkelijke verdeling uitvoeringskosten en b&a 	 578.999  
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Bijlage 6. Activiteit A, vrijwilligers 

Grootboekrekening 	Bedrag 
Nummer Omschrijving 

Vrijwilligers 
6190 Wervingskosten vrijwilligers 
6191 Vrijwilligersvergoeding 
6192 Reiskosten vrijwilligers 
6193 Opleidingskosten vrijwilligers 

1.200 
10.310 Het begrote aantal vrijwilligers dat zal worden ingezet bedraagt 25 vrijwilligers tegen gemiddeld 412 eur. 
1.800 
1.500 

Totaal 	 14.810 



Totaal 7.909 

gedrag 

7.909 Met leverancier Servtant wordt verkend en wellicht al deert uitgevoerd hoe meer online hulp kan worden verleend. Er IS rekening gehouden met 72 uur o.b.v. een uurprils van 90 eur ex. Btw. 

Seggifeeekrakening 
Nummer Calegdogving 

7187 Inhuur extern optimaliseren Mine en tel. hulpverlening 

erootboekrekenIng  
PAIMater Onyiebroving 

Kogen OMME onienteuning 
ne" bleuer extern ootanat.se,en 

gedrag 

4.46S 
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Bijlage 7. Externe medewerkers 

Met leverancier Serviant wordt verkend en wellicht al deels uitgevoerd hoe meer online hulp kin worden verleend. Er is rekening gehouden met 41 uur o.b.v. een uurprijs van 90 eur ex. Btw. 

Totaal 
	

4.465 
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Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
t.a.v. Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-1) 
Postbus 16006 
2500 BA 's-GRAVENHAGE 

Datum 
	

Ons kenmerk 	Relatienummer 	Subsidienummer 
20 december 2016 
	

RZ/GW/161220 	1293572 	 ,324403 

Onderwerp 
Tussentijds bericht instellingssubsidie 2016 

g w, 
5— p 	 (.4 	r- Loil 

Geachte heer, mevrouw, 
C9,  

Alvast terugkijkend op 2016 hebben wij met dank aan uw instellingssubsidie prachtige 
resultaten gerealiseerd. De afgesproken aantallen op activiteit B en C zijn ruimschoots 
behaald. Bij de verantwoording zal er op onderdelen een afwijking zijn van hetgeen is 
begroot. Met deze brief attenderen wij u hierop en vragen wij u hier coulant mee om te 
gaan. 

Zoals ook wordt uiteengezet in uw Kaderregeling, zorgen wij ervoor als 
subsidieontvanger dat de activiteiten zodanig worden uitgevoerd dat de subsidie op een 
doelmatige wijze wordt gebruikt voor de doeleinden waarvoor deze wordt verstrekt. 
In artikel 7.8, lid 2, van de Kaderregeling wordt vermeld dat een verschil tussen de 
begroting en de financiële verantwoording van ten minste 20% van een afzonderlijke 
begrotingspost wordt toegelicht, tenzij het verschil met die begrotingspost lager is dan 
€ 25.000. 
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activiteit sprake is van onderschrijding en op de andere activiteit overschrijding. 

Met vriendeli4-1<e °roet. 
10.2.e 

R.A. Zoutendijk MBA Nisw 
bestuurder 

/ni\ 

® preventie 	ondersteuning 0zorg 

Postbus 559, 3800 AN Amersfoort 1 Arnhemseweg 23, 3811 NN Amersfoort 1 033 460 50 70 1 info@siriz.n1 1 www.siriz.nl  1 NLO6 RA80 014 626 7508 
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> Retouradres Postbus 20350 2500 Ei Den Haag 

Het bestuur van de 
Stichting Siriz 
Postbus 559 
3800 AN Amersfoort 

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

10.2.e 

M o610.2.e 

Ons kenmerk 
SP/81112/2016 

Datum 11-1-2017 
Betreft Vaststelling instellingssubsidie 2015 

Relatienummer 
1293572 

Subsidienummer 
324784 

Doc. 133 

Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Geacht bestuur, 	 Verplichtingnummer 
560012614 

Op 30 juni 2016 heeft u een aanvraag tot vaststelling van de instellingssubsidie 
2015 ingediend. In reactie daarop en uw aanvullingen van 23 augustus 2016, 	Bijlagen 

kenmerk HB/160823, en 1 december 2016, kenmerk JP/GW/161201, laat ik u 
weten dat ik deze subsidie vaststel op € 1.508.175. 	

Uw brief 
30 juni 2016 

De gesubsidieerde activiteiten zijn binnen mijn beleidsdoelstellingen uitgevoerd 
conform de afspraken voor 2015. Daarnaast heeft Siriz zich gedurende 2015 
constructief getoond om te komen tot een werkwijze en activiteitenpatroon dat ook 
vanaf 2016 en verder passend blijft in mijn beleidsdoelstellingen. 

De hoogte van de egalisatiereserve bedraagt per 31 december 2015 € 0. 
Voor de berekening hiervan verwijs ik u naar de bijlage. 
Ik merk op dat u in uw jaarrekening (pagina's 28 en 35) de egalisatiereserve niet 
heeft benut om ten dele het tekort op de gesubsidieerde activiteiten te dekken. 
Dit is echter wel de bedoeling. Ik verzoek u de stand van de egalisatiereserve in 
de jaarrekening 2016 hierop te corrigeren. 

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

Aan voorschotten heeft u een bedrag van € 1.517.875 ontvangen. 
Ik besluit op grond van artikel 4:57 van de Algemene wet bestuursrecht tot 
terugvordering van het aan mij verschuldigde bedrag van € 9.700. Ik verzoek u dit 
bedrag binnen 28 dagen na dagtekening van deze brief te betalen op 
bankrekeningnummer NL551NGB0705003566 ten name van VWS — Financieel 
Dienstencentrum, onder vermelding van het vorderingsnummer 2690003135 en het 
subsidienummer 324784. 
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Doc. 133 

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

Ik verzoek u bij alle correspondentie omtrent deze subsidie uw subsidienummer 
324784 te vermelden. 

Ons kenmerk 
SP/81112/2016 

AWB-procedure 

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

Heeft u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens? Kijk eens op 
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. 

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

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

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

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

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

Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te voorzien. 
Wilt u zo vriendelijk zijn om een kopie van deze brief mee te sturen met het 
bezwaarschrift. 
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Indien u het bezwaarschrift per e-mail indient zonder ondertekening, bestaat de 
mogelijkheid dat u op een later moment verzocht wordt om bewijs te leveren dat u 
bevoegd bent tot het indienen van het bezwaar. 

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

J.N.M. Timmers 

Ons kenmerk 
SP/81112/2016 
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Bijlage bij briefnummer  SP/81112/2016. 
Ons kenmerk 
SP/81112/2016 

Berekening stand egalisatiereserve VWS op 	 31-12-2015 

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

€ 2.838.279  

Totaal subsidiabele lasten: 	 2.838.279 
Baten gesubsidieerde activiteiten volgens de financiële verantwoording 

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

Subtotaal 
	

115.435 

115.435  

115.435 

Verleend instellingssubsidie 	 1.508.175  
Af: Niet uitgevoerde activiteiten (zie toelichting in de brief) 

Verleende instellingssubsidie voor verrichte activiteiten 	 € 1.508.175  

Totaal Baten: 

Resultaat van het betreffende jaar 

Berekening mutatie egalisatiereserve  

Stand egalisatiereserve op 	 1-1-2015 	 8.680  

Verleend instellingsubsidie voor verrichte activiteiten 
Begrote eigen bijdrage 
Totaal 

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

( € 1.508.175 / € 	1.508.175 ) X € 1.214.669- = 	 € 1.214.669- 

1.508.175 

€ 	1.508.175 

1.623.610 

1.214.669- 

Stand egalisatie reserve op 
Toegestane egalisatie reserve op 
Overschrijding egalisatiereserve  

31-12-2015 
31-12-2015 
31-12-2015  

C 	(*) 
€ 	150.818 
C 

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 '15 

(*) stand mag niet negatief zijn 

1.508.175 

C 

C 1.508.175 
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Van: 10.2.e 
Verzonden: maandag 30 januari 2017 17:23 
Aan: '10.2.e,@siriz.n11 ; 'Ronald Zoutendijk' 
CC: 10.2.e 
Onderwerp: aanvraag SIRIZ subsidienummer 325476 instellingssubsidie 2017 

Geachte heren 10.2.een Zoutendijk, 

Naar aanleiding van de op 15 december 2016 ontvangen aanvullende stukken en begrotingen bij uw 
aanvraag van 30-9-2016 heb ik nadere vragen. 
De besluitvorming is van het antwoord op deze vragen sterk afhankelijk. 
Om die reden verzoek ik u om instemming met het opschorten van de behandeltermijn met 2 
weken tot 17 februari a.s. 

Mijn vragen betreffen de in uw bijlagen gespecificeerde kostenposten waarbij de relatie met de 
gesubsidieerde activiteiten aan twijfel onderhevig is, het gaat om het volgende opgevoerde kosten: 

• kosten voor lease-auto en loopbaanbudgetten (€ 17.441,= bijlage 1), 
• kosten voor opleiding 'Het nieuwe werken' (€ 50.744,=; in bijlage 2), 
• vacatievergoedingen Raad van Bestuur (€ 37.500,= in bijlage 4) 

Het lijkt voor de hand te liggen dat u dergelijke kosten voor het merendeel voor eigen rekening 
neemt. Dat zou betekenen dat ik de aangevraagde subsidie met deze bedragen voor 
personeelskosten verminder. 
Technisch zou dat naar rato verdeeld kunnen worden over de 4 activiteiten waarvoor u een aanvraag 
heeft ingediend. 

Ik wil u alsnog in de gelegenheid stellen voor 6 februari a.s. overtuigende argumenten aan te 
voeren voor de adequate relatie met de activiteiten waarvoor u subsidie heeft aangevraagd dan 
wel uw subsidieaanvraag te wijzigen. 

Bij voorbaat vriendelijke dank, 
Met vriendelijke groet 

mr. mgtalp - --,-- ,d29».21) 1 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1 
Directie Maatschappelijke Ondersteuning] sr. financieel adviseur 
per 1 maart 2016 tevens VWS-coordinator DUS-i 

Adres: Parnassusplein 5  1  2511 VX 1 Den Haag 1 
Postbus 20350 1 2500 E3 1 Den Haag  1 tE~7-ZEICanninvws.n1 
Telefoon: mobiel:+316x 71M 1 werkdagen - 

Mt; 	:a • 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

> Retouradres Postbus 20350 2500 Ei Den Haag 

Geachte heer Zoutendijk, beste Ronald, 

De mail met brief is in goede orde ontvangen. Naar 
aanleiding hebben "ze 	en ik overlegd. 
Op basis van dat overleg zal ik hieronder nader ingaan op de 
inhoud van uw schrijven van 8 februari. 

U beoogt in uw brief van 8-2-2017 antwoord te geven op 
onze onderstaande vragen. 
U stelt dat de loopbaanbudgetten rechtstreeks voortvloeien 
uit uw verplichtingen o.g.v. de CAO Welzijn en MD. U geeft 
aan dat uw bestuurder gebruik maakt van een middenklasse 
leaseauto om de vervoerskosten en reistijden beheerbaar te 
houden. U stelt dat de opleidingskosten i.c. noodzakelijk zijn 
ten behoeve van een verantwoord niveau van dienstverlening 
en waar nodig gehanteerde methodiek te vernieuwen en 
tenslotte stelt u dat de vacatieregeling voor de Raad van 
Toezicht conform de regeling is die is opgesteld door de 
N VTZ 
In dit verband geeft u tevens aan dat de kostenposten i.c. 
door middel van een verdeelsleutel naar evenredigheid zijn 
toegerekend en dat is uitgegaan van een jaarlijkse subsidie 
van € 1,5 miljoen. 

Bij de beoordeling van de uurtarieven en overheadkosten in 
de begrotingen hanteren we bij subsidieaanvragen binnen 
VWS de Handleiding Overheidstarieven. 
Dat is geruime tijd binnen VWS de geldende praktijk. Op 
basis van de door u bij de subsidieaanvraag ingediende 
begroting overschrijden de overheadkosten van Siriz de 
gemiddelde kosten van € 31.000 per fte. 
Bij de overheadkosten wordt uitgegaan van de zgn. 
PIOFACHkosten. Om welke redenen vraagtekens werden 
gesteld bij de door Siriz opgevoerde onderstaande 
kostenposten voor de subsidiëring. 
Afwijking van deze Handleiding kan immers alleen op basis 
van heldere een overtuigende argumenten. De argumenten in 
uw brief kunnen ons niet overtuigen omdat ze naar onze 
inschatting controlerende accountants niet zullen overtuigen. 
Om deze reden stellen we Siriz in de gelegenheid uw 
aanvraag en begroting voor 17 februari a.s. aan te passen en 
u daarbij te laten leiden door bijgaande Handleiding 2017. 
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Ons kenmerk 
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Objectnummer 
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Uw brief 
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Daarbij wil ik adviseren bij de aanpassingen goed bewust te 
zijn van het volgende. 
Het is bekend dat de totale exploitatiebegroting van Siriz 
jaarlijks circa € 3 miljoen bedraagt en dat dus naast de VWS 
subsidie, eigen middelen worden gegenereerd tot een totaal 
van ca € 1,5 miljoen. 
VWS heeft in het verleden een oplossing geboden voor het 
probleem van Siriz dat men niet van te voren weet hoe hoog 
de bijdragen van derden zijn en dat dus de "eigen bijdrage" 
in de subsidiabele activiteiten kan fluctueren. 
Binnen de subsidiesystematiek die bij VWS is vastgelegd in 
de geldende Kaderregeling, is gekozen voor de oplossing 
waarbij de voorwaarde was dat er een strikte scheiding 
bestaat tussen activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd 
en activiteiten die door Siriz voor eigen rekening worden 
gevoerd. Omdat de toerekening van kosten en baten 
transparant moet zijn en controleerbaar moet zijn. Dit is 
eerder met u besproken en in de verleningsbeschikking (SP 
77078/2016 van 20-4-2016) expliciet aangegeven. 
Ik zie uw nadere berichten met belangstelling graag uiterlijk 
17 februari tegemoet. 
Mede namens 
met vriendelijke groet 

Ons kenmerk 

mr. 10.2:02 	 ) 1 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport 1 
Directie Maatschappelijke Ondersteuning' sr. financieel adviseur 
per 1 maart 2016 tevens VWS-coOrdinator DUS-i 

Adres: Parnassusplein 5 I 2511 VX 1 Den Haag 1 
Postbus 20350 1 2500 EJ 1 Den Haag I E 
Telefoon: mobiel: +316;~: 1 werkdagen 
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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 	 Ons kenmerk 	Relatienummer 	Subsidienummer 
14 februari 2017 	RZ/GW/170214 	1293572 	 325476 

Onderwerp 
Reactie relatie specifieke kosten met instellingssubsidie 2017 

Geachte heer, mevrouw, 

In uw e-mailbericht van 9 februari 2017 geeft u een reactie op onze brief d.d. 8 februari 
2017, waarin wij hebben toegelicht dat de door u genoemde kosten wel degelijk een 
relatie hebben met de gesubsidieerde activiteiten. 

Helaas gaat u niet in op de door ons aangevoerde argumenten. Wel constateert u dat 
onze overheadkosten hoger zijn dan de indicatieve schatting voor een standaard 
kantooromgeving binnen de rijksoverheid. 

Siriz is echter niet vergelijkbaar met een dergelijke kantooromgeving; Siriz is een 
specialistische organisatie met zowel landelijke, regionale als lokale uitvoerende taken op 
het gebied van preventie, ondersteuning, zorg en kennisdeling. 

In onze overheadkosten zijn ook andere functies zijn begrepen dan die van personeel, 
informatievoorziening, organisatie, financiën, administratieve organisatie, communicatie 
en huisvesting. Het gaat daarbij om functies die een essentiële en wettelijk 
voorgeschreven rol vervullen m.b.t. de kwaliteit van de preventie, ondersteuning en 
zorg, zoals: 
• het werven, selecteren en kwalificeren van meer dan 100 vrijwilligers; 
• het onderhouden van ons cliëntenregistratiesysteem; 
• het onderhouden van ons kwaliteitssysteem (HKZ); 
• beleidsontwikkeling in het kader van onze landelijke expertisefunctie voor overheid en 

ketenpartners; 
• het cliëntenbeleid, waar onder ondersteuning van de Cliëntenraad en de 

Klachtencommissie, klachtondersteuning van cliënten en aansluiting bij de 
Geschillencommissie Zorg Algemeen. 

Wij hopen u met deze nadere toelichting te hebben overtuigd dat het niveau van onze 
overheadkosten redelijk en billijk is. 

0  preventie 0 ondersteuning 0 zorg 
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Siriz 
bij onbedoelde zwangerschap 

Mocht u onverhoopt van mening zijn dat een of meer van de door u bedoelde 
overheadkosten, te weten de kosten voor een leaseauto en loopbaanbudgetten 
(€ 17.441), kosten voor opleiding (€ 50.744) en/of vacatievergoedingen voor de Raad 
van Toezicht (€ 37.500) niet voor subsidiëring in aanmerking komen (anders dan in 
voorafgaande jaren), dan passen wij bij dezen ons Activiteitenplan 2017 en de daarop 
gebaseerde begroting aan. 

Indien alle door u genoemde overheadkosten niet worden aanvaard, verlagen wij de 
totale overheadkosten met een bedrag van € 17.441 + 50.744 + 37.500 = € 105.685. 
In de bijlage bij deze brief zijn deze kosten toegerekend aan de door VWS te subsidiëren 
activiteiten, waarmee de bijdrage van VWS met een bedrag van € 40.934 wordt 
verminderd. 
De totale kosten komen alsdan uit op € 1.490.411. Om het daardoor ontstane hiaat 
tussen het subsidieplafond en dit bedrag te overbruggen, stellen wij voor om naast de in 
het Activiteitenplan voor 2017 genoemde 180 face-to-face-ondersteuningstrajecten 75 
face-to-face-ondersteuningstrajecten extra te leveren. De kosten hiervan bedragen 
€ 40.934, waarmee onze subsidieaanvraag uitkomt op het oorspronkelijke bedrag van 
€ 1.531.344, exclusief OVA 2017. Het bedrag van € 40.934 is berekend op basis van een 
gemiddelde trajectduur tegen een tarief van € 72 uur voor gespecialiseerde begeleiding. 
Voor deze extra trajecten zijn de kosten van de eigen organisatie buiten beschouwing 
gelaten. 

Mocht u een deel van de eerdergenoemde overheadkosten ad. € 105.685 accepteren, 
dan kan het genoemde aantal extra ondersteuningstrajecten naar rato worden 
verminderd. 

Ik hoop u door middel van deze brief voldoende te hebben geïnformeerd en nodig u 
graag uit voor een werkbezoek om onze organisatie beter te leren kennen. 
Ik zie uw voor bezwaar en beroep vatbare beschikking gaarne tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 

R.A. Zoutendijk MBA MSW 
bestuurder 
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Overzicht subsidieaanvraag VWS 2017 

Activiteit: 	Alle 	 Activiteit A 	Activiteit B 	Activiteit C 	Activiteit() 	Activiteit 

Online 
Preventie 	 Ondersteuning 	Kennisdeling 	 Totaal hulpverlening 

Personele kosten 
Salarissen 	 161.773 	 164.280 	 86.747 	 48.662 	 461.462 
Sociale lasten incl. pensioen 	 42.067 	 40.240 	 23.177 	 12.737 	 118.221 
Overige personeelskosten 	 44.510 	 31.162 	 5.689 	 4 	 122.565 
Externe medewerkers 	 7.909 	 4.465 	 12.374 
Vrijwilligers 	 14.810 	 0 	 14.810 

	

263.160 	 243.591 	 120.079 	 102.602 	 729.431 

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

Kosten eigen organisatie 
Beheer en administratie 
Uitvoeringskosten 

Overzicht subsidieaanvraag VWS 2017 
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eed beheer en admisnktratie 

Subsidie conform brief OVA-2016 minus eenmalig bijdrage € 35,000 voor 2016 
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Aanvraagformulier tot subsidievaststelling 

Pagina 1 

1 Gegevens subsidient 

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: 

Totaal realisatie lasten: 

Totaal realisatie overige baten: 

Totaal realisatie eigen bijdrage: 



2 

Preventie Activiteit 

Doc. 140 

Beschrijving gerealiseerd resultaat 
Voor de toelichting op het verloop van de kernprestaties omtrent activiteit A - Preventie verwijzen wij u naar pagina 
14 tot en met 19 van bijgevoegd jaarverslag. 

Toelichting op de verschillen tussen geplande/begrote en gerealiseerde activiteit/kosten/opbrengsten 
- De personeelskosten zijn iets lager uitgevallen door een andere personeelssamenstelling dan begroot. 

- De materiële kosten zijn hoofdzakelijk lager uitgevallen door fors minder publiciteits- en communicatiekosten dan 
begroot. 

- De overige kosten zijn lager uitgevallen doordat door de enigzins gewijzigde personeelssamenstelling de FTE 
toerekening ook anders is. Hierdoor zijn de de toegerekende kosten voor beheer en administratie en 
uitvoeringskosten lager uitgevallen. 



Doc. 140 

Realisatie, vul hier in de gerealiseerde lasten en baten. 

Lasten 	 Personeel 	 347.516,00 

Materieel 
	

43.432,00 

Overig 
	 232.032,00 

Totaal Lasten 
	 622.980,00 

Baten 	 Overige baten 	 0,00 

Eigen bijdrage 	 0,00 

Subsidie 	 675.500,00 

Totaal Baten 
	 675.500,00 
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Activiteit 

4 

Ondersteuning - Frontoffice 

Beschrijving gerealiseerd resultaat 
Voor de toelichting op het verloop van de kernprestaties omtrent activiteit B - Frontoffice verwijzen wij u naar pagina 
22 tot en met 27 van bijgevoegd jaarverslag. 

Toelichting op de verschillen tussen geplande/begrote en gerealiseerde activiteit/kosten/opbrengsten 
- De personeelskosten zijn iets lager uitgevallen door een andere personeelssamenstelling dan begroot. 

- De materiële kosten zijn hoofdzakelijk lager uitgevallen door fors minder publiciteits- en communicatiekosten dan 
begroot. 

- De overige kosten zijn lager uitgevallen doordat door de enigzins gewijzigde personeelssamenstelling de FTE 
toerekening ook anders is. Hierdoor zijn de de toegerekende kosten voor beheer en administratie en 
uitvoeringskosten lager uitgevallen. 
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Realisatie, vul hier in de gerealiseerde lasten en baten. 

Baten 

Lasten Personeel 

Materieel 

Overig 

Totaal Lasten 

Overige baten 

Eigen bijdrage 

Subsidie 

Totaal Baten 



Ondersteuning - Hulpposten Activiteit 

Doc. 140 

6 

Beschrijving gerealiseerd resultaat 
Voor de toelichting op het verloop van de kernprestaties omtrent activiteit C - ondersteuning - Hulpposten verwijzen 
wij u naar pagina 22 tot en met 27 van bijgevoegd jaarverslag. 

Toelichting op de verschillen tussen geplande/begrote en gerealiseerde activiteit/kosten/opbrengsten 
- De personeelskosten zijn iets hoger uitgevallen door een andere personeelssamenstelling dan begroot. 

- De materiële kosten zijn hoofdzakelijk lager uitgevallen door fors minder huisvestingskosten dan begroot. 

- De overige kosten zijn lager uitgevallen doordat door de enigzins gewijzigde personeelssamenstelling de FTE 
toerekening ook anders is. Hierdoor zijn de de toegerekende kosten voor beheer en administratie en 
uitvoeringskosten lager uitgevallen. 
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Realisatie, vul hier in de gerealiseerde lasten en baten. 

Personeel 

Materieel 

Overig 

Totaal Lasten 

Overige baten 

Eigen bijdrage 

Subsidie 

Totaal Baten 

Lasten 

Baten 



8 

Ontwikkeling expertise Activiteit 

Doc. 140 

Beschrijving gerealiseerd resultaat 
Voor de toelichting op het verloop van activiteit D - Ontwikkeling expertise verwijzen wij u naar pagina 36 tot en met 
39 van bijgevoegd jaarverslag. 

Toelichting op de verschillen tussen geplande/begrote en gerealiseerde activiteit/kosten/opbrengsten 
- De personeelskosten twee keer zo hoog uitgevallen dan begroot. Dit heeft er mee te maken dat voor een goede 
ontwikkeling van deze activiteit is besloten samen te werken met een externe partij. 

- De verantwoorde materiële kosten zijn gelijk aan de verleende subsidie. Dit is conform de specifiek gemaakte 
afspraken. De werkelijke kosten zijn minimaal twee keer zoveel. 

- De overige kosten zijn lager uitgevallen doordat door de enigzins gewijzigde personeelssamenstelling de FTE 
toerekening ook anders is. Hierdoor zijn de de toegerekende kosten voor beheer en administratie en 
uitvoeringskosten lager uitgevallen. 



136.455,00 

35.000,00 

45.357,00 

216.812,00 

0,00 

0,00 

153.417,00 

153.417,00 

Doc. 140 

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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Aanvraagformulier tot subsidievaststelling 
Activiteit Resultaat 	 Pagina 10 

Opmerking 
1. Op 19 september 2016 heeft het Ministerie van VWS een brief gestuurd inzake de OVA-2016 (zie 
bijlage). Als gevolg hiervan is de verleende subsidie met € 13.472,- verhoogt. De bedragen in de kolom 
'Verleend' in deze verantwoording zijn exclusief deze aanvulling. 

2. Na vaststelling van de jaarrekening 2016 van Stichting Siriz is de onderbesteding op de 
instellingssubsidie nog gewijzigd. Dit betekent dat er een verschil van € 4.696 is ontstaan tussen de 
omvang van de egalisatiereserve in de jaarrekening en de stand van de egalisatiereserve die het in feite 
zou moeten zijn. De gerealiseerde onderbesteding is n.a.v. de accountantscontrole op de 
instellingssubsidie lager uitgevallen voor eerdergenoemd bedrag. 
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bij onbedoelde zwangerschap 

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

VOLKSGEZONDHEID 
WELZIJN EN SPORT 

21 JUNI 2017 

scANpLA7 A  

Datum 	 Ons kenmerk 
	

Relatienummer 	Subsidienummer 
20 juni 2017 
	

RZ/GW/170620 
	

1293572 	 324403 

Onderwerp 
Aanvraag tot vaststelling instellingssubsidie 2016 

Geachte heer, mevrouw, 

Nogmaals hartelijk dank dat u als gevolg van bijzondere familieomstandigheden uitstel 
heeft verleend op de aanvraag tot subsidievaststelling. 

De aanvraag tot subsidievaststelling van de instellingssubsidie 2016 is vandaag digitaal 
verzonden. Volledigheidshalve sturen wij u ook op papier de controleverklaring, het 
gewaarmerkt financieel verslag als ook het jaarverslag waar regelmatig naar wordt 
verwezen. 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

10.2.e 
Met vriendelijke groet, 

R.A. Zoendijk MBA MSW 
bestuurder 

ORIGINEEL 

Ci preventie 	ondersteuning 	zorg 
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BIJLAGE 3: mails aan Siriz 

Van: 102-e 
Verzonden: vrijdag 6 oktober 2017 11:02 
Aan: Ronald Zoutendijk 
CC: tuar-  SOM ; 	argr 
Onderwerp: RE: Concept-activiteitenplan 2018 Siriz 

Beste Ronald, 

Dank voor het gesprek van afgelopen woensdag. Hierbij kort de afspraken die we gemaakt hebben 
op een rij: 

- Siriz vraagt een instellingssubsidie aan voor 2018. 
- VWS heeft op de begroting daarvoor €1,5 miljoen gereserveerd. 
- Het is aan Siriz om hiervoor met goede plannen te komen. 

Deze plannen voldoen aan de regels voor subsidie-aanvraag (geen staatssteun, opvulling van 
leemte). 

- Wij (VWS) sturen naar jullie (Siriz) aanvullende informatie over wat voor soort activiteiten 
uitgevoerd kunnen worden. 

- Wat betreft de uitvoering van preventie: vanaf 1 januari 2019 financiert VWS dit geheel niet 
meer. Voor 2018 zet Siriz op papier welke afspraken met scholen er nog staan tot de zomer 
en hoe het staat met personele kosten. VWS en Siriz gaan hierna in gesprek over 2018. 
Face-to-face gesprekken financiert VWS niet. 
Telefonische en online hulpverlening wordt nog op teruggekomen, ook na het 
regeerakkoord. 
We wachten verder sowieso het regeerakkoord af voordat we de subsidie 2018 verlenen. 
Siriz werkt dan haar subsidievoorstel verder uit en komt in november met een nieuw plan. 

Verder kom ik nog bij je terug over de uitstelregels subsidie. 

Vriendelijke groet, 

10.2.e 

1 



Doc. 143 

Van: 10.2.e 
Verzonden: donderdag 12 oktober 2017 15:53 
Aan: 1i 	 Ronald Zoutendijk 
CC 10.2~41 00W-OVV" 
Onderwerp: RE: Concept-activiteitenplan 2018 Siriz 

Ha 10.2.e , Ronald en 10.2.e 

Hierbij de beloofde mail met wat voor soort activiteiten uitgevoerd kunnen worden. Allereerst 
natuurlijk de disclaimer dat we waarschijnlijk niet volledig zijn. Verder moeten we altijd per activiteit 
kijken of dit wel of niet uitgevoerd kan worden. 

Eerst nog even op een rij wanneer er sprake is van staatssteun (sprake van staatssteun wanneer alle 
onderstaande punten gelden): 

De begunstigde is een onderneming. Let op: het begrip onderneming is hier heel breed 
genomen. Er is sprake van een onderneming in de zin van de staatssteunregels wanneer de 
organisatie goederen of diensten op een (potentiële) markt aanbiedt. Er hoeft niet per se 
sprake te zijn van een commerciële partij. Ook een stichting kan een onderneming zijn in de 
zin van de staatssteunregels. 

- De steunmaatregel is afkomstig van de staat. 
De maatregel levert de onderneming een niet marktconform voordeel op (daar is met een 
subsidie per definitie sprake van). De onderneming heeft dan dus een voordeel ten opzichte 
van andere ondernemingen. 
De maatregel is selectief. 

- De maatregel vervalst de mededinging (in potentie) en (dreigt te) leiden tot een ongunstige  
beïnvloeding van het handelsverkeer  in de EU (alleen hele lokale activiteiten voldoen niet 
aan dit criterium; als sprake is van regionale of landelijke activiteiten is aan dit criterium 
voldaan). 

Wat voor activiteiten kunnen dan wel? 

- Kennisactiviteiten, waarbij de kennis vervolgens gratis verspreid wordt voor een ieder. 
- Hieronder vallen bijvoorbeeld ook samenwerkingsverbanden, waarin samen aan een gratis 

handreiking wordt gewerkt. 
- Ook activiteiten zoals congressen ten behoeve van eigen leden (bv in het kader van 

belangenbehartiging) en werkgroepen kunnen hieronder vallen. 
- Sommige pilots ten ondersteuning van ontwikkeling van kennis. 

Onderzoeks- en innovatieactiviteiten onder bepaalde voorwaarden. 

Ik hoop dat jullie hier wat aan hebben. Op de website van Europa decentraal vinden jullie overigens 
nog meer informatie over staatssteun. 

Groet, 10.2m 

2 
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Van: 10.2.e 	 I ) 
Verzonden: maandag 23 oktober 2017 14:05 
Aan: 'Ronald Zoutendijk' 
CC: 102.e,;,.0 ); 10.2.e 

	
); 

L02~57 15:1 
Onderwerp: Subsidie Siriz 2018 

Beste Ronald, 

Er stond nog één punt open naar aanleiding van ons subsidiegesprek, namelijk de telefonische en 
online hulpverlening. Tot het moment dat wij hier duidelijkheid over hebben verkregen van de 
nieuwe bewindspersoon gelden de huidige regels rondom de stelselverdeling en staatssteun. Dit 
betekent dat de online en telefonische hulpverlening moet worden afgebouwd ivm staatssteun. 
Verzoek is om dit terug te laten komen in jullie nieuwe subsidievoorstel. 

Zoals gezegd ben ik binnenkort met vakantie. 3-24 November om precies te zijn. In die periode is 
121~~4,1 (cc) contactpersoon vanuit DMO. Zij (of 10.2.e ,) neemt contact met jou op 
zodra er meer bekend is over de uitwerking van het Regeerakkoord en de wensen van de nieuwe 
bewindspersoon. 

Ik ga ervan uit dat alles nu helder is en dat jullie ons binnenkort een nieuw subsidievoorstel 
toesturen. 

Vriendelijke groet, 

10.2.e 

3 
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Mail van 	41; 
	op 02-08-2018 

Van: !ry-jg? 
Verzonden: donderdag 2 augustus 2018 15:40 
Aan: 'Ronald Zoutendijk' 
CC: Berg, A. (Angelique); 10.2.e 	 !) 
Onderwerp: RE: Reactie veldpartijen op verslag vergadering op 11 juli 2018 

Beste Ronald, 

Laten we het er anders na de zomervakantie een keer live over hebben in plaats van via de mail, 
want dit komt allemaal enkel voort uit het verslag zoals dat is rondgestuurd en afgesproken tijdens 
die bewuste vergadering. In dat overleg is géén aanvullende financiering toegezegd aan Siriz en is 
vanuit VWS altijd het standpunt gehuldigd dat enkel nog voor 2018 de aparte financiering van 1,5 
mio via de amandementsgelden aan Siriz zou worden verleend. En al het overige via de 
Regeerakkoordgelden die niet gelabeld zijn en waar de staatssecretaris zijn keuzes moet maken. 

We hebben we het vervolgens in het overleg gehad over dit jaar (bestaande financieringen en die is 
reeds verleend) en de toekomstige financiering. Die toekomstige financiering gaat via een open 
house. In dat kader kwam ook aan de orde (voor 2019) de brede of smalle keuzehulp. Daarvan 
hebben we afgesproken dat we als VWS zullen komen tot een definitie wat eronder valt als ook dat 
de staatssecretaris eerder al besloten heeft dat het de vorm van smalle keuzehulp is (dus niet van 
rijkswege taken financieren die gedecentraliseerd zijn). 

Vervolgens is de vraag hoe je 'volledig' definieert in je vraag hieronder. Zoals je weet en eerder is 
aangegeven, krijgt GGD/GHOR € 337.000,- voor dit jaar en dat is voor veel meer gesprekken 
(ongeveer 400/jaar) dan jullie voeren, dus hoezo krijgen zij het volledig gefinancierd en jullie niet? 
Juist in die context kwam ook jouw punt naar voren: misschien moet voor een goed 
keuzehulpgesprek GGD/GHOR wel iets meer doen dan ze nu doen. Vandaar onze toezegging te kijken 
naar de definitie en dat is vervolgens punt van besluitvorming voor de staatssecretaris als we hem de 
kwestie van de definitie voorleggen. 

Groet, 

10.2.e 

4 
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Mail vanly92W op 25-09-2018 aan Ronald Zoutendijk: 

Van: 10.2.e 	 i) 
Verzonden: dinsdag 25 september 2018 11:19 
Aan: 'Ronald Zoutendijk' 
CC: 10.2.e my"‹, 

Onderwerp: RE: Begroting voor 2019 

Beste Ronald, 

); 	= 	Migif ); ESf 

In reactie op onderstaande mail die je aan 10.2.e  stuurde, reageer ik graag als volgt. 

Zoals wij nu al langere tijd vanuit VWS communiceren, en wij ook op 12 september jongstleden 
hebben gevierd met de staatssecretaris, hebben we afgesproken via een gezamenlijk plan het geld 
vanuit de RA middelen te besteden. 

Dit betekent dat Siriz in 2019 geen geld meer via een andere weg dan nu gezamenlijk met elkaar is 
afgesproken in het zevenpuntenplan en ook in de brief aan de TK is geschreven (11 september 
jongstleden). 

Inmiddels zijn wij nu in gesprek met elkaar over de verschillende activiteiten en daarover ontvang ik 
van jullie nog stukken. Ik heb meerdere malen helder gecommuniceerd richting jou over welke 
activiteiten wij nog in gesprek zijn en voor de zomer is in een overleg onder leiding van Angelique 
Berg afgesproken waarin afspraken zijn gemaakt wat er gefinancierd zal worden vanaf 2019. Daaruit 
is het zevenpuntenplan vastgesteld. 

Vanaf 2019 kunnen alle partijen die voldoen aan door de overheid opgestelde kwaliteitscriteria 
aanspraak maken op financiering voor keuzehulpgesprekken. Dit wordt via een open house 
constructie geregeld. De 1,5 miljoen die nog in de begroting van 2019 wordt genoemd onder de 
noemer "Zorg en ondersteuning bij onbedoelde zwangerschap" is betrokken bij de RA middelen en is 
gepresenteerd in het totaalplaatje dat de staatssecretaris is zijn brief aan de TK en het 
zevenpuntenplan heeft gepresenteerd. 

Ik wil je dan ook vragen de verzoeken om financiering binnen VWS hierbij te laten en het proces zoals 
we het met elkaar hebben ingericht te respecteren. 

Vriendelijke groet, 
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Van :10.22 

Verzonden: donderdag 6 september 2018 12:19 
Aan: 'Ronald Zoutendijk' 10.2.e 	esiriz.nl> 
CC:10.2.e 	1 )10.2.e 	IP Minvws.111>; ; 	 "0:Z.C` 	@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Deelname aan actiepunten 

Hoi Ronald, 

We hebben een aantal weken geleden afgesproken dat er met de vijf partijen voorstellen worden 
gedaan en niet separaat. 

Daartoe hebben jullie voor de zomer ook een begroting ingediend met de vijf partijen. 

Die begroting is ook met Angelique Berg en de vijf partijen destijds besproken. Wij hebben dat 
vastgelegd in een verslag en dat naar jullie gestuurd. 

Ik heb even jouw onderstaande punten erbij genomen en per punt erbij gezet wat we ook al weer 
hadden afgesproken. 

Daarnaast heb ik op 16 augustus om 11.36 een mail gestuurd met de stappen voor het vervolg. 

Is het nu meer duidelijk? 

Groet 

10.2.e 

1. Preventie onderwijs en publiekscampagne 
• Schrijven masterplan wordt gefinancieerd in 2018. Daarover is 

afgesproken dat GGD GHOR het coordineert en ik ontvang daarover nog 
diverse offertes van verschillende partijen onder de €25.000. 

• Campagne: daarover ontvangen partijen een uitnodiging van VWS voor 
eerste oriënterende sessie. Dit gaat over zowel anticonceptiegebruik als de 
campagne voor meer inzicht in vraag aanbod keuzehulp. Ook wordt het 
gecombineerd met kansrijke start. 

2. Hoogrisicogroepen (zie: 'Extra aandacht voor hoogrisicogroepen') 
• ZonMW ontvangt hierover een opdrachtbrief 

3. Keuzehulp en campagne (zie: 'Meer inzicht in vraag en aanbod keuzebegeleiding', 
'Vergroten kwaliteit en deskundigheid' en punt 5 van 'Vergroten bereik') 

• 24 uurs bereikbaarheid wordt in 2018 nog vergoed. Hiervoor is 100.000 
gereserveerd. Ik ontvang van partijen nog een voorstel. Vanaf 2019 loopt 
dit ook mee in open house. 

• Keuzehulpgesprekken: via open house per 2019. Ik ontvang van partijen 
nog een activiteitenoverzicht. 

• Landelijke online en telefonische begeleiding: via open house 2019. Ik 
ontvang van partijen nog een activiteitenoverzicht. 

• Training begeleiding vrijwilligers en ervaringsdeskundingen: via open 
house 2019. 

6 
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• Ontwikkeling trajectmatige online en blende ondersteuning: Ik ontvang 
van partijen nog een activiteitenoverzicht. Toegezegd is deze alleen in 
2018 te financieren als het geen staatssteun is. Anders loopt het mee in de 
open house van 2019. 

4. Herhaalde abortus (zie: 'Samenwerking versterken'): daarover gaat VWS met 
partijen in gesprek. Dit wordt eind september/ begin oktober gepland. Er is 
hiervoor een bedrag gereserveerd in 2018. 

5. Nu Niet Zwanger (betreft onderdeel keuzebegeleiding): traject loopt via GGD 
GHOR. Middelen zijn gereserveerd. 

6. Beleidsoptimalisatie (zie: 'Inzetten op informele ondersteuning en zorg' en 'Meer 
inzicht in vraag en aanbod keuzebegeleiding'): Dit is jong ouderschap. Dit loopt 
via ZonMW. ZonMW krijgt hiervoor een opdrachtbrief. 

7. Kennisprogramma (zie: punten 1, 2, 3 van 'Vergroten bereik', 'Vergroten kwaliteit 
en deskundigheid' en 'Meer inzicht in vraag en aanbod keuzebegeleiding'). Dit 
loopt via ZonMW. ZonMW krijgt hiervoor een opdrachtbrief. 

8. Monitoring: wordt vanaf 2019. Waarschijnlijk wordt een partij aanbesteed. 

7 



> Retouradres Postbus 20350 2500 Ei Den Haag 

Het bestuur van de 
Stichting Siriz 
Postbus 559 
3800 AN Amersfoort 

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

Contactpersoon 
Dienst Uitvoering Subsidies - 
Instellingen (DUS-I) 

T 070 340 5566 (keuze VWS) 

E VWSsubsidies@minvws.nl  

Datum 30-11-2017 
Betreft Vaststelling Instellingssubsidie 2016 

Ons kenmerk 
SP/85220/2017 

Relatienummer 
1293572 

Doc. 144 

Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Geacht bestuur, 	
Subsidienummer 
324403 

Op 20 juni 2017 en in aanvulling hierop uw brief van 30 augustus 2017, heeft u 
de aanvraag tot vaststelling van de instellingssubsidie 2016 ingediend. In reactie 
daarop laat ik u weten dat ik deze subsidie vaststel op € 1.566.347,00. 

U hebt in uw activiteitenplan van 2016 opgenomen dat u een aantal activiteiten 
uitvoert met betrekking op preventie van en hulpverlening bij onbedoelde 
zwangerschappen en tienermoederschap. In uw jaarverslag van 2016 geeft u de 
resultaten hiervan weer. Het betreft de volgende activiteiten en resultaten: 

A Preventie. U heeft opgenomen ernaar te streven in 2016 met de subsidie van 
VWS ten minste 17.500 jongeren te bereiken door middel van preventielessen. In 
uw jaarverslag heeft u opgenomen in 2016 19.695 jongeren te hebben bereikt via 
voorlichting op scholen en studentenevenementen. 

B Ondersteuning front-office. U heeft in 2016 1124 telefonische/whatsappvragen 
beantwoord, 1775 chats gevoerd en 391 e-mails beantwoord. 

C Ondersteuning hulpposten: U heeft in 2016 410 ambulante trajecten uitgevoerd. 

D Ontwikkeling expertise. In uw aanvraag voor 2016 heeft u verschillende 
activiteiten opgenomen: het ontwikkelen van methodieken, het werken met 
ervaringsdeskundigen, het ontwikkelen van een kennisdossier, het organiseren 
van een landelijk congres en het ontwikkelen van richtlijnen. Met uitzondering van 
het ontwikkelen van richtlijnen, heeft u deze activiteiten in 2016 uitgevoerd. 
Aangezien u aangeeft dat u de richtlijn in 2017 voort zal zetten, stel ik de subsidie 
van 2016 vast. Ik zal wat betreft de richtlijn, hier opnieuw naar kijken bij de 
subsidievaststelling van 2017. 

De hoogte van de egalisatiereserve bedraagt per 31 december 2016 € 31.474,00. 

De subsidie is vastgesteld op grond van: 

- 	de Kaderwet VWS-subsidies; 
- 	de Kaderregeling VWS-subsidies. 

Verplichtingennummer 
560015289 

Bijlagen 
1 

Uw brief 
20-6-2017 
30-8-2017 
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Het vastgestelde bedrag is gelijk aan de aan u verstrekte voorschotten zodat er 
geen verrekening zal plaatsvinden. 

Ons kenmerk 
Wanneer u vragen heeft over deze subsidievaststelling kunt u contact opnemen met SP/85220/2017 

de op pagina 1 in de kantlijn genoemde contactpersoon. 

Ik verzoek u bij alle correspondentie omtrent deze subsidie uw subsidienummer 
324403 te vermelden. 

AWB-procedure 

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

Heeft u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens? Kijk eens op 
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. 

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

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

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

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

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

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

Indien u het bezwaarschrift per e-mail indient zonder ondertekening, bestaat de 
mogelijkheid dat u op een later moment verzocht wordt om bewijs te leveren dat u 
bevoegd bent tot het indienen van het bezwaar. 
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de staatssecretaris van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, 
namens deze, 
de directeur Maatschappelijke Ondersteuning, 
voor deze, 
het afdelingshoofd van de 
Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen, 

10.2.e 

J.N.M. Timmers 

Ons kenmerk 
SP/85220/2017 
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Bijlage bij briefnummer  SP/85220/2017 

Berekening stand egalisatiereserve VWS op 	 31-12-2016  

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

Ons kenmerk 
SP/85220/2017 

1.534.873 

Totaal subsidiabele lasten: 	 1.534 873 
Baten gesubsidieerde activiteiten volgens de financiële verantwoording 

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

Subtotaal 

C 

C 
C 

Verleend instellingssubsidie 	 1.566.347  
Af: Niet uitgevoerde activiteiten (zie toelichting in de brief) 

Verleende instellingssubsidie voor verrichte activiteiten 

Totaal Baten: 

Resultaat van het betreffende jaar 

Berekenina mutatie eaalisatiereserve  

Stand egalisatiereserve op 	 1-1-2016 

Verleend instellingsubsidie voor verrichte activiteiten 
Begrote eigen bijdrage 
Totaal 

1.566.347 

1.566.347 

31.474 

1.566.347 

1.566.347 

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

( € 1.566.347 / € 	1.566.347 ) X € 	31.474 = 	 31.474  

Stand egalisatie reserve op 	 31-12-2016 
	

31.474  (5) 
Toegestane egalisatie reserve op 	 31-12-2016 

	
€ 
	

156.635 
Overschrijding egalisatiereserve 	 31-12-2016 

	
C 

Subsidievaststelling: 
Verleend subsidie 	 1.566.347 
Af: Niet uitgevoerde activiteiten 
Af: Sanctie verzuim meldingsplicht 	 €  
Af: Sanctie termijnoverschrijding/incompleet i €  
Af: Overschrijding egalisatiereserve 	! € 	- 
Totale korting op de verleende subsidie 	 C 
Vastgestelde instellingssubsidie '16 	 C 1.566.347 

(9 stand mag niet negatief ziin 
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Staatssecretaris 	 Directie Jeugd 
Team risicojongeren 

Ontworpen door 

Beleidsmedewerker 

T 
( 31)-n2e 

r10.2 

Datum Document 

nota 
Kenmerk 

(ter beslissing) 
	

Subsidie Siriz 2018 
	

1270225-171208-0140 

OGlZ 	 Bijiage(n) 

1lt 

1 	Aanleiding voor deze nota 
Het verzoek van de staatssecretaris is om duidelijkheid te hebben over de 
subsidie aan Siriz in 2018, voor de begrotingsbehandeling. 

2 	Beslispunten, advies en mogelijk alternatief 
In het regeerakkoord wordt de aanpak onbedoelde tienerzwangerschappen 
expliciet genoemd. U heeft voor de lange termijnvisie een nota' ontvangen. 
Voor de subsidie aan Siriz dient nu al een beslissing gemaakt te worden. 

De subsidie aan Siriz in 2018 is nog niet afgerond. Wel staat er €1.500.000 
voor hen gereserveerd op de begroting. 

In 2017 financierde VWS Siriz op het gebied van onbedoelde 
tienerzwangerschappen voor: preventielessen op scholen, telefonische en 
online begeleiding, offline keuzehulpgesprekken en een gedeelte 
kennisontwikkeling. 

Voor de subsidieverlening in 2018 zijn er twee verschillende opties: 

A) Subsidie in 2018 verlenen zoals in 2017 

rt 

Kenmerk 1269910-171178-PG 

Pagina 1 van 3 



Doc. 145 

Advies 

B) De subsidie deels verlenen zoals in 2017 
Door: 
I Preventie op scholen af te bouwen met de helft 
OCW en VWS financieren geen organisaties om preventielessen op scholen te 
geven. Siriz is daarin dus een uitzondering. OCW heeft juist gezegd dat 
scholen dit zelf moeten doen en dat zij scholen ondersteunen door een goed 
aanbod te creëren en dit aanbod te verspreiden via de website 
schoolenveiligheid.nl. OCW heeft van scholen niet het signaal gekregen dat zij 
geen ruimte hebben om lessen in te kopen. 

Directoraat Generaal 
Langdurige Zorg 
Directie Maatschappelijke 
Ondersteuning 
Team C 

Kenmerk 
1270225-171208-DMO 

Tegelijkertijd heeft Siriz al contracten met scholen afgesloten tot de zomer 
van 2018. 

II Telefonische en online hulpverlening van Siriz voor hetzelfde bedrag te  
financieren in 2018 als in 2017.  
Siriz heeft een verhoging van het bedrag aangevraagd (van €474.000 in 2017 
naar €560.000 in 2018). Dat komt omdat zij 24uur per dag bereikbaar willen 
zijn. 
Er zijn overigens meerdere hulplijnen die onbedoeld zwangeren en hun 
partners kunnen bellen. Het streven - ook van de veldpartijen - is om toe te 
werken naar één nummer. 

45, 

a. 

Ej 

III Offline beaeleidina volledig af te bouwen  
Siriz heeft voor 2018 een intensivering aangevraagd voor offline 
keuzehuipgesprekken van 236.000 naar 346.000. Vorig jaar hebben wij Siriz 
al laten weten dat we deze gesprekken vanaf 1 januari 2018 niet meer 
financieren. De reden hiervoor is dat 1) GGD'en een landelijk dekkend 
netwerk van keuzehuipgesprekken hebben en 2) gemeenten verantwoordelijk 
zijn om eventueel extra gesprekken in te kopen voor kwetsbare vrouwen. 
Daarbij hebben we Fiom eerder al niet meer gefinancierd voor deze 
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gesprekken om dezelfde redenen. ,l1.1 

Directoraat Generaal 
Langdurige Zorg 
Directie Maatschappelijke 
Ondersteuning 
Team C 

Kenmerk 
1270225-171208-DMO 

3 Draagvlak politiek 
CU en SGP: stellen na beslissing mogelijk geen vraag tijdens de begrotings- 
behandeling. 
,11.1 

4 	Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie 
nvt 

5 	Financiële en personele gevolgen 
nvt 

6 	Juridische aspecten haalbaarheid 
1 -11.1 

7 	Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen) 

8 Gevolgen administratieve lasten 
ntv 

9 Toezeggingen 
nvt 

10 Fraudetoets 
nvt 

10.2.e 

(Senior) Beleidsmedewerker 
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Van: 10.2.e 	 ) <10.2.e 	(M,minvws.nl> 
Datum: dinsdag 12 dec. 2017 11:34 AM 
Aan: 10.2.e 	 ) <10.2.e 	, @minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Siriz 2018 

Ha 10.2.e„ 

Groet, tot morgen, 
-1 

Van: 10.2.e 
Verzonden: dinsdag 12 december 2017 10:51 
Aan: 10.2.e 	 ) 

Onderwerp: Siriz 2018 

H i 10.2.e 

Heb met Stas de notitie over Siriz besproken. Hij gaat voor optie A. 
Siriz kan dan dus subsidieaanvraag doen voor 2018, die op inhoudelijke plannen wordt beoordeeld. 
2018 is een soort overgangsjaar door afspraken in RA, waarin staat dat we met veldpartijen in 
gesprek gaan over agenda.11 

Hij wil ook kunnen melden in Kamer (mocht dit naar voren komen) tijdens begrotingsbehandeling, 
dat Siriz voor 2018 inhoudelijk dezelfde subsidieaanvraag kan doen als voor 2017. 

Mocht je redenen zien dat dit niet wijs is dan hoor ik het graag voor 12:00 vandaag. Daarna ga ik het 
melden aan CDA, CU en SGP die mij hier al vragen over hadden gesteld. Op die manier zijn zij op de 
hoogte en zullen ze hier geen vragen over hoeven stellen vanavond. 

Hartelijke groeten, 



Emailadres 

Emailadres 

Doc. 147 

Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

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

1. NAW-gegevens en overige gegevenS van uw instel ing. 

Naam instelling Stg Siriz 

Postadres / Postcode/ Plaats 

Contactperso‘ 

Projectleider 

Relatienurimer instelling 

Subsidien mer 

Naam 

R.A. Zoutendijk 

'klekam  

124;3572 

326649 

10.2.e 

Bankrekeningnunnmer (IBAN) NLO6RAB0014667508 

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

O JA 
O NEE 
Indien NEE; 
• Het betreft een activiteit in een vrijgestelde branche, 

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

I.v.m. zorgactiviteiten 

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

Aankruisen hetgeen van toepassing is 

Datum indiening  29/12/2017 
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"Ir.ï-') 
Doc. 147 

Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

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

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

- Een afschrift van d? oprichtingsakte van de rechtspersoon dan wel van de 
statuten zoals deze`, laatstelijk zijn g wijzigd, en 

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

0 Projectsubsidie 
Vetmeld hier de naam van het project: 

l
\heuwe aanvraag instellingssubsidie Stichting Siriz 2018 

Als u voor het éprst een prójectsubsidie bij VWS aanvraagt voeg dan bij uw 
aanvraag: 

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

3. Aanvangs- en einddatum subsidieperiode 

Aanvangsdatum activiteiten: 

Einddatum activiteiten:  

01/01/2018 

31/12/2018 

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

Op welk beleidskader of 
subsidieregeling heeft uw 
aanvraag betrekking? 

(aankruisen hetgeen van toepassing is) 

C) Directie MO 
In de 'Toelichting op het aanvraagformulier voor een 
subsidieverlening' is een overzicht van directies opgenomen 

O Directie niet bekend 

• Naam beleidskader of subsidieregeling 
Kaderregeling VWS-subsidies 

O Beleidskader/subsidieregeling niet bekend 
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18; 

Doc. 147 

Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

5. Activiteitenplan en begroting 

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

Naam en/of korte omschrijving van 
de activiteit 

in een aantal kernwoorden 

(1) 

Totale 
begrot 
kosten 

over de gehele stibsidie 
periode (kolom is gelijk 
aan het totaal vap dé 
kolommen 2+3 I )  

(2) 

Begrote 
bijdragen 
derden 

(3) 

Begrote 
eigen 
bijdrage 

bijdrage van 
de subsidie 
aanvrager zelf 

(4) 

Gevraagde 
Subsidie 

A 
	Preventielessen,  583.1300,00  0,00 0,00 583.300,00 

0,00 0,00 B 
	Landelijke telfonische en online begeleiding  444.800,00  444.800,00 

Individuele specialistische begeleiding C 0,00 881.700,00 0,00 881/700,00 

D Projecten  3.916.300,00  0,00  0,00  3.916.300,00 

0,00 5.826.100,00 5.826.100,00 0,00 Tota 
al 

3 
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Extra specificatie begrote kosten en 
financiering per activiteit 

Liquiditeitsprognose 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

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

7. Specificatie van bijlagen bij het formulier voor subsidieaanvraag 

Bijlagen Onderwerp 
Door de aanvragerÍ getekende 
kopie van het meet recente 
bankafschrift (indien sprake is van 
een eerste aanvraag of wijziging 
van een eerder opgegeven IBAN 
(bankrekeningnummer)) 
Bewijsstuk vrijstelling BTW 

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

Bijlage bijgevoegd 

NEE 

NEE 

NEE 

NEE 

Vraag 

1 

1 

Extra Activiteitenplan per activiteit 
	

1 

5 

Totaal aantal bijgevoegde bijlagen 	 3 

Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? Download dan de bijbehorende toelichting via 
www.rijksoverheid.nlikaderrecielinq-subsidies-ocw-szw-vws  
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Activiteit nummer: A Preventielessen 

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

Beschrijving van de met de activiteit na te streven doelstellingen, resultaten of producten 
Zie bijgevoegd activiteitenplan Stichting Siriz 2018. 

Ll i 
	 r ,  • 
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Materieel 49.424,001 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

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

Begroot 
bedrag Activiteit: A 	 Toelichting begrotingsposten 

Personeel (uren ,x tarief per functieniveau) 307.532,00 
Specificatie van de personeelskosten en kernachtige omschrijving 
Totale personele kosten 

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de personeelskosten 
Personele kosten bestaan uit: salarissen, &;:ic. lasten, overige personeelskosten, extern en vrijwilligers. 
Totale formatie op preventie is 4,13 fte. 

Specificatie van de materieel kosten en kernachtige omschrijving 
Totale materiële kosten 

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de materieelkosten 
De overige directe kosten bestaan uit: publiciteits- en communicatiekosten, huisvestingskosten, kantoor 
kosten en overige directe kosten. 
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Overige kosten / kosten derden 226.344,00 

Activiteit: A 	 Toelichting begrotingsposten Begroot 
bedrag 

Specificatie van de overige kosten / kosten derden en kernachtige omschrijving 
Toerekening kosten eigen organisatie 

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de overige kosten 
De overige kosten betreffen de kosten van lde eigen organiáatie en bestaan uit 'kosten beheer en 
administratie' en uitvoeringskosten. Deze Worden verdeeld ver de activiteiten op basis van fte per 
activiteit. 

O 
Eigen bijdrage (eigen middelen van uw instelling) 
Specificatie van de eigen bijdrage 
Eigen bijdrage 

Bijdragen derden 	 0,00 
Specificatie van de bijdragen derden 
Bijdragen derden 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
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Model A: Activiteitenplan per activiteit (beschrijving van de onderscheiden activiteiten) 
Bijlage bij Aanvraag Subsidieaanvraag 

Activiteit nummer: B Landelijke telefonische en online begeleiding 

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

Beschrijving van de met de activiteit na te streven doelstellingen, resultaten of producten 
Zie bijgevoegd activiteitenplan Stichting Siriz 2018. 

DynamicPDF for .NET v8.0.0.40 (Build 27146) 
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Materieel 
	

21.066,0(1  

••• 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

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

Begroot 
bedrag Activiteit: B 	 Toelichting begrotingsposten 

€ 	237.114,00 
Specificatie van de personeelskosten en kernachtige omschrijving 
Totale personele kosten 

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de personeelskosten 
Personele kosten bestaan uit: salarissen, s c. lasten, overige personeelskosten, extern en vrijwilligers. 
Totale formatie op online begeleiding is 3,4 fte. 

Zie bijgevoegd sub,sidieoverzicht instellingssubsidie Stichtinb Siriz 2018 voor een preciezere verdeling. 

Specificatie van de materieel kosten en kernachtige omschrijving 
Totale materiële kosten 

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de materieelkosten 
De overige directe kosten bestaan uit: publiciteits- en communicatiekosten, huisvestingskosten, kantoor 
kosten en overige directe kosten. 

Zie bijgevoegd subsidieoverzicht instellingssubsidie Stichting Siriz 2018 voor een preciezere verdeling. 
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Personeel (uren x tarief per functieniveau) 



Overige kosten / kosten derden 186.620,00 

Activiteit: B 	 Toelichting begrotingsposten Begroot 
bedrag 

Specificatie van de overige kosten / kosten derden en kernachtige omschrijving 
Toerekening kosten eigen organisatie 

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de overige kosten 
De overige kosten betreffen de kosten van:de eigen organiáatie en bestaan uit 'kosten Beheer en 
Administratie' en uitvoeringskosten. Deze vorden verdeeld over de activiteiten op basis van FTE per 
activiteit. 

Eigen bijdrage (eigen middelen van uw instelling) 
	

0,00 
Specificatie van de eigen bijdrage 
Eigen bijdrage 

Bijdragen derden 	 0,00 
Specificatie van de bijdragen derden 
Bijdragen derden 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

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

Activiteit nummer: C Individuele specialistische begeleiding 

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

Beschrijving van de met de activiteit na te streven doelstellingen, resultaten of producten 
Zie bijgevoegd activiteitenplan Stichting Siriz 2018. 
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Personeel (uren x tarief per functieniveau) 452.693,00 

Activiteit: C 	 Toelichting begrotingsposten Begroot 
bedrag 

Specificatie van de personeelskosten en kernachtige omschrijving 
Totale personele kosten 

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de personeelskosten 
Personele kosten bestaan uit: salarissen, sic. lasten, overige personeelskosten, extern en vrijwilligers. 
Totale formatie op offline begeleiding is 6,70 fte. 

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

Materieel 	 58.903,0*  
Specificatie van de materieel kosten en kernachtige omschrijving 
Totale materiële kosten 

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de materieelkosten 
De overige directe kosten bestaan uit: publiciteits- en communicatiekosten, huisvestingskosten, kantoor 
kosten en overige directe kosten. 

Zie bijgevoegd subsidieoverzicht instellingssubsidie Stichting Siriz 2018 voor een preciezere verdeling. 
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Activiteit: C 	 Toelichting begrotingsposten 

Overige kosten / kosten derden 

Begroot 
bedrag 

370.104,00 
Specificatie van de overige kosten / kosten derden en kernachtige omschrijving 
Toerekening kosten eigen organisatie 

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de overige kosten 
De overige kosten betreffen de kosten van !de eigen organisatie en bestaan uit 'kosten Beheer en 
Administratie' en uitvoeringskosten. Deze Worden verdeeld over de activiteiten op basis van FTE per 
activiteit. 

Specificatie van de eigen bijdrage 
Eigen bijdrage 

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

Eigen bijdrage (eigen middelen van uw instelling) 0,00 

[-K; nE)refc),r,d,  
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Model A: Activiteitenplan per activiteit (beschrijving van de onderscheiden activiteiten) 
Bijlage bij Aanvraag Subsidieaanvraag 

Activiteit nummer: D Projecten 

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

Beschrijving van de met de activiteit na te streven doelstellingen, resultaten of producten 
Zie bijgevoegd activiteitenplan Stichting Siriz 2018. 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

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

Begroot 
bedrag Activiteit: D 	 Toelichting begrotingsposten 

Personeel (uren .x tarief  per  functieniveau) € 	3.916.300,00 
Specificatie van de personeelskosten en kernachtige omschrijving 
Totale personele kosten 

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de personeelskosten 
De benodigde mankracht zal grotendeels Otern worden ingekocht, daarnaast wordt extra personeel 
aangetrokken. 

In dit bedrag wordt een totale integrale prijs aangegeven. 

Een overzicht vat de verschillende projecten met benodigd'bedrag wordt weergegeven in het 
activiteitenplan ptichting  Siriz 2018. 

Q, 01 Materieel 
Specificatie van de materieel kosten en kernachtige omschrijving 
Totale materiële kosten 

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de materieelkosten 
De overige directe kosten als publiciteits- en communicatiekosten, huisvestingskosten, kantoor kosten en 
overige directe kosten maken deel uit van het bedrag genoemd onder personeel. Een overzicht van de 
verschillende projecten met benodigd bedrag wordt weergegeven in het activiteitenplan Stichting Siriz 
2018. 
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• 

0,00 Overige kosten / kosten derden 

0,00  Eigen bijdrage (eigen middelen van uw instelling) 

0,00 Bijdragen derden 

Activiteit: D 	 Toelichting begrotingsposten Begroot 
bedrag 

Specificatie van de overige kosten / kosten derden en kernachtige omschrijving 
Toerekening kosten eigen organisatie 

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de overige kosten 
Doordat het voornamelijk externe medewe0<ers betreffen zin de kosten van de eigen organisatie, 
bestaand uit 'kosten Beheer en Administratie' en uitvoering kosten, niet aan deze activiteit toegerekend. 

Specificatie van de eigen bijdrage 
Eigen bijdrage 

Specificatie van de bijdragen derden 
Bijdragen derden 
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0,00 Februari 	485.508,00 0,00 	 0,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

2018 
Jaar T 

2019 
Jaar T+1 

2020 
Jaar T+2 

2021 	 2022 	 2023 
Jaar T+3 	Jaar T+4 	 Jaar T+5 Maand 

Maart 	485.508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

April 485.508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 
Mei 	 485.50840 	 0,00 0,00 0,00 	 0,00 	 0,00 1 
Juni 	 485.508,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00 0,00 0,00 

Juli 485.503,00 0,00 0,00 0,00 	 0,00 	 0,00 

Augustus 485.508,00 0,00 0,00 0,00 

September 485.508,0Q, 0,00 0, 48 0,00 0,00 0,00 

Oktober 	485.508,00 0,00 0,00 0,00 	 0,00 	 0,00 

November 	485.508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totaal 	5.826.100,00 	 0,00 0,00 0,00 0,00 	 0,00 

Januari 485.508,00 0,00 0,00 0,00 	 0,00 

0,00 

0,00 

December 	485.512,00 

0,00 

0,00 0,00 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Model C Liquiditeitsprognose 	 Bijlage bij formulier subsidieaanvraag 

Er wordt van uit gegaan dat de liquiditeitsbehoefte gelijkmatig over het jaar is verdeeld. 
Indien dit niet het geval is, dient u de liquiditeitsprognose in deze bijlage te vermelden. 
In de toelichting dient u aan te geven waarom afwijking van het standaardpatroon gewenst is. 

Toelichting 

Voorkomen van liquiditeitsknelpunten. 
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Siriz 
bij onbedoelde zwangerschap 

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) 
t.a.v. Team subsidies VWS 
Postbus 20350 
2500 EJ 's-GRAVENHAGE 

Datum 	 Kenmerk 	 Onderwerp 
29 december 2017 	RZ/JP/GW/20171229 	Aanvraag voor subsidienr. 326649 

relatienr. 1293572, verplichtingnr. 560031904 

Geachte heer, mevrouw, 

Hierbij ontvangt u onze subsidieaanvraag voor 2018, subsidienummer 326649, voor de 
Stichting Siriz. 

De aanvraag is digitaal via uw subsidieportaal ingediend, inclusief het activiteitenplan en 
het subsidieoverzicht voor 2018. 

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 2018. 

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

Met vriendelijke groet 

Ronald A. Zoutendijk MBA msw, 
bestuurder 

0  preventie e ondersteuning 0 zorg 

Postbus 559, 3800 AN Amersfoort 1 Arnhemseweg 23, 3811 NN Amersfoort 1 033 460 50 70 1 infoesiriz.nl 1 www.siriz.ni  1 NLO6 RABO 014 626 7508 
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Ronald Zoutendijk, 
bestuurder 

!Woord vooraf 
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Amersfoort, 28 december 2017 

66 Er is de afgelopen jaren door een groot aantal organisaties in het sociaal domein al veel gedaan voor de doelgroep onbedoeld 
zwangeren en jonge ouders. Deze groep verdient echter onze blijvende inzet. Siriz wil daarin samenwerken met ketenpartners 
om zodoende tot een toereikend aanbod te komen. 

De gezamenlijke ambities van veldpartijen hebben zich vertaald in de notitie 'Preventie, ondersteuning en zorg bij 
onbedoelde/ongewenste (tiener)zwangerschap Deze notitie is op 29 mei 2017 door Fiom, de Taskforce100Z, Rutgers 
en Siriz aan de bewindslieden van VWS aangeboden. Bij de totstandkoming van die notitie zijn de volgende partijen 
betrokken: Altra, ASK Kliniek, Babyhuis, CSGNN/Stimezo Groningen, Fiom, GGD Hollands Noorden en 
GGD Hart voor Brabant, JSO, KNOV, Leger des Heils, MEE, Moviera, NCJ, NGvA, NVOG, Rutgers, SeksHAG/NHG, Sense NL, 
Siriz, Timon, UgynHAG en Vrelinghuis. 

In de brief van 21 juni 2017 heeft voormalig staatssecretaris Van Rijn de Tweede Kamer geïnformeerd over het besluit dat het 
subsidiebedrag voor 2017 voor Siriz ook in 2018 voor Siriz beschikbaar is. Daarenboven is in het Regeerakkoord 2017-2021 
'Vertrouwen in de toekomst'vastgelegd dat de regering inzet op de preventie van en ondersteuning bij onbedoelde (tiener) 
zwangerschappen, aan de hand van de agenda opgesteld door een brede coalitie van veldpartijen. Er wordt een landelijk 
aanbod voor individuele ondersteuning en keuzehulp ingericht, met landelijke financiering. Voor preventie van, en 
ondersteuning bij, onbedoelde zwangerschap is € 53 miljoen extra beschikbaar gedurende deze kabinetsperiode. 

Dit activiteitenplan van Siriz heeft betrekking op het jaar 2018 en geeft een doorkijkje naar de daarop volgende jaren. Het 
activiteitenplan sluit aan op de eerdergenoemde notitie'Preventie, ondersteuning en zorg bij onbedoelde/ongewenste 
(tiener)zwangerschap' en geeft een beeld van de rol die Siriz hierin wil spelen vanuit haar visie en missie voor de doelgroep 
onbedoeld zwangeren en jonge ouders. Het plan is mede tot stand gekomen door vele in- en externe gesprekken, zoals met 
cliënten, vrijwilligers, werknemers, toezichthouders en ketenpartners. 99 
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Introductie: het probleem in kaart 
1.1 Onbedoelde zwangerschap en jong 
ouderschap 
Een onbedoelde zwangerschap is vaak een heftige 
ervaring voor de zwangere, haar partner en hun 
omgeving. De keuzes waar de vrouw en haar partner 
voor staan — het voldragen of afbreken van de 
zwangerschap, het zelf opvoeden of het afstand 
doen van hun kind — kunnen grote impact hebben 
op het leven van alle betrokkenen. Goede 
ondersteuning en begeleiding bij het maken van 
deze keuzen is dan ook van groot belang vindt ook 
de Nederlandse bevolking Wen vinden verschillende 
politieke partijen [21. 

Juist omdat het zulke ingrijpende keuzen zijn, is het 
van even groot, of misschien wel groter belang, dat 
aandacht wordt besteed aan goede voorlichting over 
seksualiteit en zwangerschap, etc. Op preventie gerichte 
aandacht wordt besteed aan goede voorlichting over 
voorlichting kan ervoor zorgen dat minder vrouwen 
voor deze lastige beslissingen komen te staan. 
Tegelijkertijd pleit het ook voor de juiste 
ondersteuning en begeleiding wanneer vrouwen wél 
geconfronteerd worden met een onbedoelde 
zwangerschap. 

1.2 Hoe groot is het probleem? 
Hoeveel onbedoelde en ongewenste zwangerschappen 
er exact in Nederland voorkomen is niet goed vast te 
stellen. Wel kan op basis van gegevens uit enquêtes 
en gegevens van huisartsenpraktijken en abortus-
klinieken een schatting worden gemaakt van het aantal 
vrouwen dat hiermee te maken krijgt. Onderzoek laat 
zien dat in Nederland een op de vijf vrouwen ooit 
onbedoeld zwanger is geweest; 68% van deze 
zwangerschappen was ook ongewenst [3,41. 

• Per jaar worden bij de huisarts 16 meldingen per 
10.000 vrouwen gedaan van ongewenste 
zwangerschappen. 

• Het betreft 9,6% van het totale aantal 
zwangerschappen waarvoor de huisarts 
geconsulteerd wordt. 

• Het aantal vrouwen dat voor een ongewenste 
zwangerschap de huisarts consulteert, is het 
hoogst in het westen van Nederland en in de 
grote steden [5,61.  

Het aantal tienermoeders is in Nederland nog nooit zo 
laag geweest en behoort tot de laagste in de wereld. 
In 2016 kregen 1.492 tieners in Nederland een kind. 
Dat waren er opnieuw minder dan een jaar eerder. Het 
aantal tienermoeders per duizend 15- tot 20-jarige 
meisjes was in Nederland het laagst van alle EU-landen. 
De meeste tieners die moeder werden in 2016 waren 18 
of 19 jaar, een klein deel (95 meisjes) was 16 jaar of 
jonger toen hun kind geboren werd [71. Het is 
belangrijk aandacht te houden voor het voorkomen van 
onbedoelde zwangerschappen om deze lage cijfers te 
behouden en de dalende trend voort te zetten [81. 

De abortusaantallen in Nederland zijn ook een 
indicatie voor het aantal onbedoelde zwangerschappen 
in Nederland. In 2015 werden 26.916 zwangerschaps-
afbrekingen (abortus en overtijdbehandeling) uitgevoerd 
bij vrouwen die in Nederland woonden. Dit betekent een 
lichte stijging (1,5%) in het aantal zwangerschaps-
afbrekingen, die vooral bij vrouwen ouder dan 25 
zichtbaar is. Het aantal afbrekingen bij tiener-
zwangerschappen daalt al enige jaren (3.079 in 2015; 
daling van 3% t.o.v. het voorgaande jaar). 

De meeste zwangerschapsafbrekingen vonden plaats 
bij vrouwen in de leeftijd van 25 tot 30 jaar. Het aantal 
zwangerschapsafbrekingen in de leeftijd van 15 tot 45 jaar 
was in 2015 8,6 per 1000 vrouwen. 

De groep vrouwen die herhaaldelijk voor een abortus 
kiest, blijft groot. Zo heeft een derde van de 
behandelde vrouwen eerder een abortusbehandeling 
ondergaan. Van de vrouwen die koos voor 
zwangerschapsafbreking ging 28% zonder verwijzing 
naar de abortuskliniek. Verwijzingen kwamen in de 
meeste gevallen (56%) van de huisarts [91. 

Wat de gegevens van abortusklinieken betreft, geldt 
dat hierin ook de zwangerschapsafbrekingen 
aangeboren afwijkingen worden meegenomen (bij 
zwangerschappen die in eerste instantie niet 
onbedoeld of ongewenst waren) en dat hierin de 
onbedoelde/ongewenste zwangerschappen die niet 
worden afgebroken, ontbreken. 
Op jaarbasis kiezen tussen de 15 en 25 vrouwen voor 
de optie afstand ter adoptie [101. 

Activiteitenplan Siriz 2018 
Pagina 5 van 42, Introductie: het probleem in kaart 



Doc. 149 

1.3 Wie loopt het meeste risico? 
Een onbedoelde zwangerschap komt vaker voor bij 
laagopgeleide dan bij hoogopgeleide vrouwen [11], 
maar hoogopgeleide vrouwen kiezen bij een 
onbedoelde zwangerschap vaker voor abortus [12]. 
Dit kan te maken hebben met het feit dat hoog-
opgeleiden vaker dan laag- en middelbaar opgeleiden 
geen vaste partner hebben [13]. Bij allochtone 
vrouwen, en dan met name bij vrouwen 
met een Surinaamse achtergrond, komt een 
onbedoelde zwangerschap vaker voor dan bij 
autochtone vrouwen [14]. 

Recent bleek uit cijfers van het CBS dat er een stijging 
van het aantal tienermoeders is onder de groep 
'overig niet-westers. De oorzaak hiervan is 
hoogstwaarschijnlijk de recente toestroom van 
asielzoekers. Zo werden 92 meisjes met een Syrische 
en 40 met een Somalische achtergrond vorig jaar 
moeder. Dat waren respectievelijk 43 en 19 op de 
1000 tienermeisjes met die migratieachtergrond. 

Hieruit blijkt dat met name nieuwkomers en 
migrantengroepen kwetsbaar zijn als het gaat om 
seksuele gezondheid. Bij asielzoekers komen 
tienerzwangerschappen relatief vaak voor. Daarnaast 
kiezen vrouwen die kort na aankomst in Nederland 
zwanger worden, vaker dan andere vrouwen in 
Nederland, voor een abortus. Naarmate vrouwen 
langer in Nederland verblijven komen tiener-
zwangerschappen en abortus minder vaak voor [15]. 

Bepaalde groepen jongeren [16] lopen meer risico op 
een onbedoelde zwangerschap, bijvoorbeeld omdat 
ze niet consequent gebruikmaken van voorbehoeds-
middelen, te weinig kennis hebben van seksualiteit 
en voorbehoedsmiddelen, of beperkte toegang 
hebben tot informatie hierover, dan wel over 
beperkte gezondheidsvaardigheden beschikken [17]. 

Groepen waarbij dit meer dan gemiddeld het geval 
is, zijn jongeren met een Turkse of Marokkaanse 
achtergrond, jongeren met een Surinaamse of 
Antilliaanse achtergrond, laagopgeleide jongeren, 
laaggeletterde jongeren, jongeren met negatieve 
jeugdervaringen, jongeren met lichte verstandelijke 
beperkingen en asielzoekers [18]. 

Acht procent van de jongens en zes procent van de 
meisjes gebruikt geen anticonceptie bij de eerste 
geslachtgemeenschap. Jongeren krijgen veelal 
informatie over seksualiteit op school. Jongeren 
geven te kennen dat de informatie op school vooral 
gaat over anticonceptie, voortplanting, soa's en hiv. 
Kennis over seksuele grensoverschrijding, seksuele 
diversiteit, seksueel plezier en seks in de media 
missen zij. Ook ontbreekt aandacht voor 
vaardigheden [19]. 

Begeleiding van anticonceptiegebruik, met name 
voor hoogrisicogroepen, schiet tekort [20]. 
Beroepskrachten in het sociale domein zijn minder 
toegerust om jongeren te begeleiden bij het thema 
anticonceptie en kinderwens en dit thema is 
onvoldoende ingebed in opleidingen van 
aankomende beroepskrachten [21]. 
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1.4 Wat zijn de gevolgen? 
De meeste vrouwen ervaren het nemen van een 
beslissing over een onbedoelde zwangerschap als 
emotioneel ingrijpend, ook als ze al vrij snel weten 
wat ze willen [22]. Voor sommige vrouwen is de 
periode van een onbedoelde zwangerschap de 
moeilijkste periode van hun leven, en de beslissing 
over het al dan niet afbreken van de zwangerschap een 
van de moeilijkste die ze ooit hebben moeten nemen [23]. 

Een (onbedoelde) zwangerschap op jonge leeftijd 
is ingrijpend. Voor veel meisjes is de zwangerschap 
onverwacht. Ze ervaren het als een grote schok en 
vaak is er veel angst. Niet alleen voor wat hen te 
wachten staat gedurende de zwangerschap en 
daarna, maar ook voor de reactie van familie en 
anderen in de omgeving. Veel meisjes ervaren 
gevoelens van schuld of schaamte omdat ze op 
jonge leeftijd zwanger zijn geworden [24]. Zwangere 
meisjes staan voor een lastige keuze: de 
zwangerschap uitdragen of afbreken. Beide keuzen 
kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor 
vrouwen en hun partners op emotioneel en 
lichamelijk gebied, waarvan ze zowel op lange als 
korte termijn last kunnen hebben [25]. 

In 2016 kregen 1.492 tieners in Nederland een kind; 
iets minder dan in 2015 toen er 1.570 kinderen 
geboren werden bij moeders in de leeftijd tot 20 jaar. 
Vrouwen die jong moeder worden - voor hun 20e 
levensjaar - hebben over het algemeen moeite om 
onderwijs te (blijven) volgen en/of werk te zoeken en 
te houden. Deze jonge moeders beschikken veelal 
nog niet over een startkwalificatie, wat het vinden 
van werk moeilijk maakt. Dit heeft gevolgen voor hun 
inkomen, wat bijdraagt aan problemen bij het vinden 
van een geschikte woning. 

Ruim een derde van de vrouwen die een abortus 
heeft meegemaakt heeft nooit last van deze keuze [26]. 
Vrouwen die gekozen hebben voor het afbreken van 
de zwangerschap kunnen echter last krijgen van spijt, 
lichamelijke en emotionele klachten en relationele 
spanningen. Dit geldt met name voor vrouwen die 
vooraf twijfelden over de keuze voor een abortus en 
voor vrouwen die zich onder druk gezet voelden door 
anderen om voor een abortus te kiezen [27]. Bij een op 
de zeven vrouwen die kiezen voor het afbreken van 
de zwangerschap, vindt deze keuze plaats onder druk 
van hun partner, familie of andere naasten [28]. Een op 
de zes vrouwen die een abortus heeft ondergaan was 
achteraf niet tevreden over deze keuze [29]. 

Abortusklinieken willen meer aandacht kunnen 
besteden aan maatschappelijke, praktische en 
psychosociale counseling bij onbedoelde en 
ongewenste zwangerschap en aan het terugdringen 
van herhaalde abortussen. Zij willen hiertoe 
samenwerken met gespecialiseerde organisaties, 
zoals Siriz. Hiervoor ontbreekt op dit moment echter 
financiering. Daarnaast is het wenselijk de 
anticonceptievoorlichting van de abortusklinieken 
anders te organiseren, zodat deze voorlichting meer 
vrouwen bereikt [30]. 
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1.5 Kwetsbare jonge (aanstaande) ouders 
Kwetsbare jonge (aanstaande) ouders hebben meer 
ondersteuning nodig bij het (aanstaande) ouderschap. 
Het gaat hierbij om jongeren uit de (gesloten) 
jeugdzorg zonder stabiel netwerk, om voortijdig 
schoolverlaters, jongeren met schulden, zwerfjongeren, 
jongeren met een lichtverstandelijke beperking en 
(alleenstaande) minderjarige vreemdelingen 
(asielzoekers en statushouders). 

Deze kwetsbare jongeren ervaren problemen op 
verschillende levensgebieden. Zo hebben ze vaak 
een bijzondere thuissituatie, gedragsmoeilijkheden 
of specifieke leerbehoeften. Deze jongeren hebben 
hierdoor sowieso extra aandacht nodig, maar een 
ongeplande zwangerschap vereist zeker bij deze 
groep (aanvullende) specifieke en specialistische 
begeleiding. 

Door het bieden van deze begeleiding kan 
verergering van problematiek bij deze jongeren zelf 
worden voorkomen, maar kan ook voorkomen 
worden dat problemen overgedragen worden op 
de volgende generatie. De kinderen van kwetsbare 
jongeren hebben bijvoorbeeld een hoger risico 
om slachtoffer van kindermishandeling te worden; 
niet zozeer vanwege de leeftijd van de ouders, maar 
vanwege de problemen waar deze kwetsbare 
jongeren mee te maken hebben [311. 
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2  De huidige aanpak 
Gelukkig gebeurt er al veel ter preventie van, en 
ondersteuning bij, onbedoelde zwangerschap. Er 
zijn kenniscentra die beroepskrachten ondersteunen, 
zoals Rutgers en Fiom. Er zijn uitvoerders van 
preventie, ondersteuning en zorg zoals de GGD'en, 
grootstedelijke Fiom-teams en bijvoorbeeld Timon 
en het Leger des Heils. Met betrekking tot de 
keuzebegeleiding hebben ook abortusklinieken en 
huisartsen een belangrijke rol. 

In dit Activiteitenplan presenteren wij het aanbod 
van Siriz van preventie van en ondersteuning bij 
onbedoelde zwangerschap. 

2.1 Dit is Siriz 
Siriz heeft ten opzichte van ketenpartners een 
onderscheidende rol. De toegevoegde waarde van 
Siriz heeft onder andere te maken met onze visie. Die 
visie is een drijvende kracht om de doelgroep zo goed 
mogelijk te helpen, maar ook om te voorkomen dat 
vrouwen onbedoeld zwanger raken. De combinatie 
van preventie, ondersteuning en zorg in één organisatie 
maakt dat er een unieke kruisbestuiving kan plaatsvinden 
tussen het voorkomen van en het ondersteunen bij 
onbedoelde zwangerschap. De kennis en ervaring wordt 
continu uitgewisseld 

Visie van Siriz 
Het ongeboren menselijk leven heeft vanaf het allereerste begin recht zich verder te ontwikkelen en 
ter wereld te komen. De primaire verantwoordelijkheid en keuze voor het uitdragen van een 
zwangerschap of het eventueel afbreken daarvan, ligt binnen wettelijke kaders, bij de moeder van het 
ongeboren kind. 

We kunnen en willen niet anders dan deze verantwoordelijkheid respecteren. niettemin gaan wij ervan 
uit dat elk menselijk leven waardevol én kwetsbaar is. Het verdient daarom bescherming en zorg. Het 
ongeboren leven in het bijzonder. Vanuit die overtuiging willen we actief bijdragen aan het terugdringen 
van het aantal abortussen en van recidive van abortussen. 

Daarbij vinden we dat ouders die bij een onbedoelde zwangerschap voor grote dilemma's en problemen 
komen te staan, recht hebben op bijzondere ondersteuning en zorg. Hierin zijn we primair gericht op 
het afwenden van een noodsituatie voor de vrouw in kwestie. Dat laat onverlet dat we vinden dat, ook 
na de keuze voor abortus, iedere ouder of ouderpaar aanspraak mag maken op onze ondersteuning. 

Missie van Siriz 
Het bereiken van een zo groot mogelijk maatschappelijk en politiek draagvlak voor bescherming van 
het ongeboren menselijk leven en het bieden van preventie, ondersteuning en zorg op het terrein van 
onbedoelde zwangerschap. 
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Siriz heeft veel expertise in de ondersteuning van 
vrouwen en mannen die worden geconfronteerd 
met een onbedoelde zwangerschap. Wij stellen ons 
ten doel deze kennis te delen met andere (zorg)-
organisaties. In dit kader verzorgen wij ook trainingen 
aan hulpverleners in opleiding, zoals verloskundigen, 
verpleegkundigen en sociaal werkers. 

Op regionaal niveau worden door de sociaal werkers 
netwerkcontacten opgezet en onderhouden. Zij 
informeren huisartsen, verloskundigen, 
instellingen voor jeugdzorg, instellingen voor 
geestelijke gezondheidszorg en andere belangrijke 
verwijzers over ons hulpaanbod. Op cliëntniveau 
wordt waar mogelijk contact gelegd met scholen 
en onderwijsinstellingen. Er wordt samengewerkt 
met schoolmaatschappelijk werkers en 
zorgcoCrdinatoren. 

Siriz kent daarenboven de volgende zorgvoorzieningen: 
• opvanggezinnen (25 plaatsen); 
• leef-/leerhuis Gouda (5 plaatsen); 
• leef-/leerhuis Groningen (6 plaatsen); 
• begeleid wonen Delft (4 plaatsen); 
• begeleid wonen Gouda (5 plaatsen). 

Voor deze zorg doet Siriz geen beroep op subsidie 
van VWS, maar op de lokale en regionale middelen in het 
kader van de Jeugdwet en de Wmo. 

Naast de eigen activiteiten heeft Siriz samen met J50 het 
landelijke programma voor primaire, secundaire en 
tertiaire preventie bij Jong Ouderschap en Onbedoelde 
Zwangerschap (JOOZ) in het leven geroepen. 

Siriz staat midden in de samenleving, met haar aanbod 
aan preventie, ondersteuning en zorg; dankzij haar 
beroepskrachten, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen en 
door bewust de samenwerking te kiezen met andere 
partijen en kennis te delen. 

2.2 Dit wil Siriz blijven doen in 2018 

Preventie 
De preventie van Siriz 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 o.a. dat jongeren zich bewust worden van hun 
wensen en grenzen op het gebied van seksualiteit. 

Siriz verzorgt op basis van de vraag van scholen 
voor primair, speciaal en voortgezet onderwijs en 
van onderwijsinstellingen voor middelbaar 
beroepsonderwijs preventielessen over onbedoelde 
zwangerschap. 

Elk jaar wordt getracht meer leerlingen te bereiken 
door de inzet van vrijwilligers te verhogen. De 
beroepskrachten krijgen hiermee meer een coachende 
rol. Om de kwaliteit van de lessen te waarborgen, 
nemen vrijwilligers jaarlijks deel aan een driedaagse 
cursus en worden zij intensief begeleid door de 
beroepskrachten. De inzet van vrijwillige preventie-
medewerkers willen we intensiveren. 

Aan een les wordt gemiddeld 4,5 uur besteed voor 
voorbereiding, uitvoering en evaluatie. Het ontwikkelen 
van nieuw materiaal en nieuwe methoden vormen 
geen onderdeel van de tijdsbesteding per lesblok, 
evenmin als het werven en selecteren van vrijwilligers. 
Om zoveel mogelijk scholen en onderwijsinstellingen te 
bereiken leveren zij een niet-kostendekkende financiële 
bijdrage voor de preventielessen. 
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Doelstelling chat: 2.900 

Doelstelling e-mail: 200 

Doelstelling WhatsApp: 400 

Doelstelling telefoon: 800 

Doelstelling ondersteuningstrajecten: 400 

Landelijke online en telefonische begeleiding 
Cliënten kunnen bij Siriz zowel telefonisch als via de 
chatfunctie, WhatsApp en per e-mail anoniem ondersteuning 
vragen, bijvorbeeld als het gaat om een onbedoelde 
zwangerschap, vragen rondom prenatale screening of 
verwerking van een abortus. Onze medewerkers analyseren 
de situatie, bieden advies en verwijzen zo nodig naar het 
individuele offline ondersteuningsaanbod. 

Onze vrijwilligers krijgen naast een uitgebreide training ook 
coaching en begeleiding. Zo krijgen de vrijwilligers onder 
andere periodiek feedback op hun chatgesprekken. Zij 
kunnen zo nodig terugvallen op beroepskrachten die op ten 
minste hbo-niveau zijn geschoold. 

Online en telefonische begeleiding bestaan in de regel uit ten 
hoogste drie contacten. De chatgesprekken zijn eenmaling, 
maar kunnen telkens opnieuw worden gestart. Een gemiddeld 
online of telefonisch ondersteuningsgesprek duurt 45 
minuten. Dit is exclusief verslaglegging en eventuele doorver-
wijzing. WhatsApp-begleiding is het meest geschikt voor de 
beantwoording van korte vragen. Over het algemeen zal een 
WhatsApp-contact bestaan uit korte berichten. Wanneer 
WhatsApp-gesprekken langer worden, dan wordt de 
hulpvrager uitgenodigd om op een andere manier contact op 
te nemen, zodat men uitgebreider te woord kan worden 
gestaan om zo beter van dienst te zijn . 

Individuele specialistische begeleiding 
Siriz biedt specialistische begeleiding aan 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 
met een zorgwekkende uitslag; 

• bij het bevallen onder geheimhouding; 
• bij het maken van een keuze voor plaatsing van 

een baby in een pleeggezin of het ter adoptie 
afstand doen van een baby; 

• als gevolg van een zwangerschapsafbreking; 
• bij het uitdragen van een zwangerschap en 

het vervullen van ouderschap op jonge leeftijd. 

De offline face-to-face begeleiding vindt plaats in diverse 
plaatsen in Nederland. Bij de hulp kan het sociaal netwerk 
worden betrokken, zoals de partner en/of de ouders. De 
procesmatige begeleiding voltrekt zich volgens bewezen 
effectieve methodieken, zoals Krachtwerk. 
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De maatschappelijke werkers zijn actief in relatief grote 
regio's, die soms meerdere provincies omvatten. Er 
wordt continu gezocht naar effectieve mogelijkheden 
om een deel van deze ondersteuning online en 
telefonisch te kunnen laten plaatsvinden. Tevens wordt 
bezien hoe ervaringsdeskundigen en vrijwilligers 
hiervoor kunnen worden ingezet. 

In de ambulante begeleidingstrajecten vinden gemid-
deld tussen de vijf en vijftien contacten plaats per 
cliënt. De gemiddelde begeleidingsduur varieert van 
ten minste 3 uur (2 sessies van 1,5 uur) voor keuzebege-
leiding tot 22,5 uur (15 sessies van 1,5 uur) voor 
begeleiding tijdens zwangerschap en bij afstandszaken. 

De preventielessen hebben ten doel het 
voorkomen afstand doen van een baby; van 
onbedoelde zwangerschap. In een aparte module, 
welke los is af te nemen, wil Siriz ook bijdragen aan 
de bewustwording van de waarde van het ongeboren 
leven. 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. 

Keuzebegeleiding 
Iedere onbedoeld zwangere vrouw die voor een 
moeilijke keuze staat omtrent haar zwangerschap 
moet een beroep kunnen doen op deskundige 
ondersteuning. 

De keuzebegeleiding van Siriz heeft ten doel om het 
vermogen van de vrouw te vergroten om haar 
situatie te overzien en te beoordelen. Zodat zij de 
verschillende mogelijkheden die zij heeft kan 
evalueren en op basis van die informatie een 
weloverwogen beslissing kan nemen [321. Vanuit de 
visie van Siriz zijn bij het nemen van weloverwogen 
beslissingen drie aandachtspunten van belang, te 
weten: 

• Het tonen van begrip voor de situatie van 
de cliënt en ondersteuning verlenen ter 
bevordering van het psychosociale welbevinden. 

• Het in kaart brengen van de (nood)situatie en het 
bieden van praktische oplossingen om de nood-
situatie te verminderen dan wel te lenigen. 

• Het met die cliënt onderzoeken van alle opties, in 
het bijzonder door het verstrekken van 
verantwoorde voorlichting over andere oplossingen 
voor de noodsituatie van de cliënt dan het afbreken 
van de zwangerschap (overeenkomstig artikel 5.1a 
van de Waz). 
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Jong ouderschap en onbedoelde zwangerschap (JOOZ) 
Het programma JOOZ voorziet in een breed platform 
van zorg-, kennis- en preventieorganisaties die actief 
zijn rond het thema (zeer) jong kwetsbaar ouderschap. 
Het programma levert een bijdrage aan een effectieve 
aanpak bij en ter voorkoming van jong ouderschap en 
onbedoelde zwangerschap op landelijk en (inter) 
gemeentelijk beleids- en bestuursniveau. Daartoe 
wordt ingezet op transformatie van primaire, secundaire 
en teriaire preventie tot een hybride aanpak waarin 
preventie, systeemgericht werken, informele en formele 
ondersteuning ingezet worden voor een veilige en 
zelfstandige toekomst voor jonge ouders en hun 
kinderen. 

Het programma JOOZ zoekt hiervoor aansluiting op 
effectieve methodieken en bewezen werkzame 
elementen en integreert de inzet van ervarings-
deskundigheid. Aanwezige expertise bij organisaties 
op het gebied van primaire, secundaire en teriaire 
preventie bij jong ouderschap en onbedoelde 
zwangerschap wordt uigewisseld, waardoor kennis 
en kunde van professionals op operationeel, tactisch 
en strategisch niveau wordt versterkt. 

Daarnaast levert het programma een bijdrage aan 
verspreiding van kennis bij specialistische organisaties 
op het gebied van preventie, ondersteuning en zorg 
naar lokale ondersteunings- en zorg(toewijzings)-
structuren (zoals huisartsen, wijk- en jeugdteams). 
Gezien de complexiteit van de situatie van veel 
kwetsbare, zeer jonge ouders en de winst die er te 
behalen valt voor moeders, kinderen en de samenleving, 
vinden wij een landelijk programma, waaraan 
verschillende organisaties zijn verbonden, van 
essentieel belang. 

2.4 Kwaliteit van de begeleiding  Doc. 149 
Als onbedoeld zwangere vrouw mag je ervan uitgaan 
dat je te allen tijde geholpen wordt door een 
kwalitatief goede hulpverlener met de juiste expertise. 
Voor Siriz is dit dan ook een randvoorwaarde voor het 
leveren van kwalitatief goede dienstverlening. De 
afgelopen jaren hebben wij hierin dan ook 
geïnvesteerd. Siriz heeft het HKZ-keurmerk 
(Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector) 
voor kwalitatief goede zorg. 

De ondersteuning gebeurt volgens de vastgestelde 
procedures van het primaire proces, effectief 
bewezen methodieken, zoals Krachtwerk en 
Socialenetwerkversterking. Protocollen worden 
cyclisch herzien. Na afsluiting van elk begeleidings-
traject wordt de cliënt gevraagd een vragenlijst te 
beantwoorden. Deze vragen gaan over de kwaliteit 
van de begeleiding. Met deze informatie ontwikkelen 
wij verbeterpunten voor het begeleidingsproces. 
Siriz rapporteert de uitkomsten. 

De sociaal 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 en maken gebruik van activiteiten op 
het gebied van deskundigheidsbevordering, zoals 
intervisie en supervisie. 

2.3 Effectiviteit van preventieve interventies 
De effectiviteit van onze preventiemethoden krijgt 
bij ons volop aandacht. In 2016 en 2017 heeft Siriz 
haar preventiemethodiek kritisch laten toetsen op 
effectiviteit. 

De effectieve methodiek omvat preventiemateriaal 
voor leerkrachten, docenten en ouders betreft een 
een lessenserie. Het trainen van vaardigheden met 
betrekking tot het vergroten van weerbaarheid 
(relaties, wensen en grenzen), seksualiteit in een 
jongerencultuur, anticonceptiegebruik en omgaan 
met een onbedoelde zwangerschap maakt onderdeel 
uit van de effectieve methodiek. 

Na een pilot begin 2018 wordt de preventieve 
interventie ter beoordeling ingediend bij het Centrum 
Gezond Leven van het RIVM. 
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3  Verbeteringen 
In Nederland houden verschillende partijen zich bezig 
met seksualiteit, onbedoelde zwangerschap en jong 
ouderschap. 
De gemotiveerde en deskundige inzet van al deze 
partijen is noodzakelijk om onbedoelde 
zwangerschappen waar mogelijk te voorkomen en 
adequate ondersteuning te bieden bij jong 
ouderschap. Uit verschillende onderzoeken, maar ook 
uit geluiden uit het veld en de politiek, blijkt dat door 
deze partijen de komende jaren een tandje bijgezet 
moet worden op het gebied van inzicht in de behoefte, 
aandacht voor hoogrisicogroepen, het bereiken van 
vrouwen en hun partners, de inzet van informele zorg 
en samenwerking tussen veldpartijen. 

Siriz en Fiom [32] zijn de experts op het gebied van 
specialistische maatschappelijke en psychosociale 
zorg bij onbedoelde zwangerschappen. Om de 
kwaliteit en continuiteit van hulp bij onbedoelde 
zwangerschap te kunnen waarborgen, moet deze 
begeleiding op landelijk niveau beschikbaar zijn. 
Financiële investeringen zijn onzes inziens 
noodzakelijk op verschillende vlakken om de 
ondersteuning van en zorg voor onbedoeld 
zwangere vrouwen verder te verbeteren en het 
verlagen van het aantal abortussen in Nederland 
gerealiseerd te krijgen. In dit Activiteitenplan 
stellen wij verschillende verbeteringen voor 
waarmee Siriz in 2018 aan de slag wil. 

3.1 Verbetering A: meer inzicht in vraag en 
aanbod 
Er is behoefte aan meer inzicht in hoe het huidige 
aanbod van begeleiding zich verhoudt tot de vraag 
naar deze begeleiding. Daarnaast zijn er verschillende 
begeleidingsvormen waar gebruik gemaakt van kan 
worden - denk aan peer-to-peer begeleiding of online 
preventie en ondersteuning -, waarvan onvoldoende 
helder is wat nu goed werkt voor welke vrouwen (en 
hun eventuele partners). Onderzoek naar zowel de 
behoeften van de doelgroep als de effectiviteit van 
verschillende aanpakken helpt niet alleen Siriz, maar 
ook de andere partijen in het veld hulp en 
ondersteuning te bieden die past bij de vraag en 
effectief is. 

3.2 Verbetering B: extra aandacht voor 
hoogrisicogroepen 
Uit het rapport van de Inspectie van het Onderwijs 
'Omgaan met seksualiteit en seksuele diversiteit, een 
beschrijving van het onderwijsaanbod op scholen' [33] 
blijkt dat scholen nog niet altijd voldoende 
structurele aandacht geven aan seksualiteit en 
seksuele diversiteit binnen hun onderwijs. Met name 
in het mbo mag meer aandacht komen voor seksuele 
weerbaarheid en seksuele diversiteit. Voormalig 
Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel 
Geweld tegen Kinderen, Corinne Dettmeijer, stelt dat 
seksuele voorlichting op school een belangrijke manier 
is om seksueel geweld tegen te gaan [34]. Volgens de 
Rapporteur kan op dit vlak nog veel worden verbeterd. 

Doc. 149 

Defence for Children, ECPAT en UNICEF onderschrijven 
dit en vragen hier in het Jaarbericht Kinderrechten [35] 
aandacht voor. Kortom, genoeg aanleiding voor actie. 
In de notitie'Preventie, ondersteuning en zorg bij 
onbedoelde/ongewenste (tiener) zwangerschap' [36] wordt 
door de veldpartijen gepleit voor een verhoogde inzet 
van preventie (primair, secundair en tertiair). Aandacht 
voor hoogrisicogroepen en implementatie in het 
onderwijs is daarbij belangrijk. 

De jeugd van Nederland verdient het om op een 
goede manier voorbereid te worden in hun leven 
op de thema's seksualiteit, seksuele weerbaarheid en 
relatievorming. Dit is specifiek van waarde voor 
jongeren waarbij het risico op een onbedoelde 
zwangerschap hoog is, zoals jongeren in de 
(gesloten) residentiële jeugdzorg, leerlingen van 
het (voortgezet) speciaal onderwijs en het praktijk-
onderwijs, deelnemers in het mbo-niveau 1 en 2, 
jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking, 
migranten, asielzoekers, statushouders, illegalen, 
gezinnen met meervoudige problemen en dak- en 
thuislozen. 

De preventie van Siriz draagt hieraan bij. Het bespreekt 
bij uitstek onderwerpen die passen bij de kerndoel-
onderdelen seksualiteit en seksuele diversiteit van 
scholen. 

Jongeren in (gesloten) residentiële jeugdzorg 
Recent promotieonderzoek (Krabbendam, 2016) [37] 
toont aan dat 40% van de jonge vrouwen die in 
gesloten jeugdzorg heeft gezeten een abortus heeft 
ondergaan. Een derde van de jongvolwassen vrouwen 
uit dit onderzoek had een kind of was zwanger. De 
jonge vrouwen met een kind functioneerden slecht. 
Zij hadden minder vaak een diploma, leefden vaker 
van een uitkering en hadden meer last van een 
depressie. Deze jonge vrouwen kenden vaak 
psychiatrische, psychosociale en maatschappelijke 
problemen en hadden daardoor al moeite om voor 
zichzelf te zorgen. De kans dat gedragsproblemen op 
de volgende generatie overgebracht worden is 
daarmee zeer groot. De auteur pleit daarom voor het 
voorkomen van zwangerschappen als onderdeel van 
de behandeling en begeleiding van meisjes in de 
gesloten jeugdinstelling. 

Asielzoekers 
Het aantal jongeren en adolescenten in een 
asielprocedure is toegenomen. In het onderzoek 
'Voorlichting, hulp en opvang aan tienermoeders' [38] 
wordt gewezen op de noodzaak van voldoende 
aandacht voor seksuele voorlichting en zorg bij 
onbedoelde zwangerschap. Nieuwkomers en erkende 
vluchtelingen hebben een verhoogd risico op 
onbedoelde zwangerschap. Zij worden onvoldoende 
bereikt met seksuele voorlichting [39]. 
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3.3 Verbetering C: vergroten van bereik 
Siriz bereikt al veel vrouwen die te maken krijgen 
met een ongeplande zwangerschap of jong 
ouderschap. Toch zien wij dat er ook nog veel 
vrouwen (en mannen) zijn die onvoldoende de weg 
weten te vinden naar ons of die via onze huidige 
kanalen niet bereikt worden. Om aan te sluiten bij de 
steeds verdere digitalisering van de samenleving en 
de belevingswereld van jongeren, vinden wij het 
van belang om in 2018 in te zetten op het vergroten 
van ons online aanbod van zowel preventie als zorg 
en ondersteuning. Daarnaast willen wij ook via 
train-de-trainer trajecten het aantal jongeren dat bereikt 
wordt vergroten en aandacht besteden aan het 
vergroten van de bekendheid van ons aanbod. 
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3.5 Verbetering E: samenwerking versterken 
Naast Siriz bieden verschillende andere organisaties 
zorg, ondersteuning en preventieactiviteiten rondom 
seksualiteit, onbedoelde zwangerschap en jong 
ouderschap. Wij zijn van mening dat om vrouwen en 
jongeren optimaal te kunnen ondersteunen en 
informeren, samenwerking tussen alle betrokken 
organisaties noodzakelijk is. Zoals eerder aangegeven, 
heeft Siriz hierin het voortouw genomen, door samen 
met JSO het landelijke programma voor preventie 
bij Jong Ouderschap Onbedoelde Zwangerschap 
(JOOZ) op te richten. In 2018 willen wij de 
samenwerking binnen JOOZ, maar ook met 
abortusklinieken en andere veldpartijen, verder 
uitwerken en versterken. 

3.4 Verbetering D: inzetten op informele zorg 
Tienermoeders, jongeren die in de residentiële 
jeugdzorg gewoond hebben en jonge vaders; ze 
geven allemaal aan behoefte te hebben aan hulp 
en ondersteuning door jongeren die hetzelfde 
meegemaakt hebben. Naast de inzet van 
beroepskrachten, wil Siriz zich in 2018 dan ook richten 
op het vergroten en versterken van de inzet van 
ervaringsdeskundigen. JONG OUDERSCHAP 
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Om er zorg voor te dragen dat Siriz juist die informatie, 
hulp en ondersteuning biedt die het beste aansluit 
bij de problemen die er spelen rondom onbedoelde 
zwangerschap en jong ouderschap, wil Siriz in 2018 
inzetten op onderzoek dat hierin meer inzicht zal 
bieden. Dit onderzoek draait om vragen zoals: weet 
Siriz de vrouwen en mannen te bereiken die de hulp 
het meest nodig hebben? Werkt een bepaalde 
methodiek voor alle doelgroepen of vereisen 
bepaalde doelgroepen een andere aanpak? Zo ja, 
welke aanpak leent zich dan voor welke doelgroep? 

4.1 Onbedoelde zwangerschap bij vrouwen 
van 20 tot 30 jaar 
Siriz wil vanuit haar visie bijdragen aan het 
terugdringen van abortussen. Naast dat dit past bij 
onze visie, zien we ook de grote impact die een 
abortus heeft en willen we, evenzo door oud-minister 
Schippers geformuleerd [37], helpen voorkomen dat 
abortus als het ware als een anticonceptiemiddel 
wordt gebruikt. De leeftijdscategorie waarin het 
meest gekozen wordt voor een zwangerschaps-
afbreking zijn vrouwen in de leeftijd van 20-30 jaar. 

Een groot deel hiervan valt in de eerder genoemde 
hoogrisicogroepen. Een ander deel zijn studenten in 
het hoger onderwijs. Ook abortusklinieken signaleren 
dat deze groep steeds vaker bij een abortuskliniek te 
zien is, ondanks dat het risico op een onbedoelde 
zwangerschap hoger is onder lager opgeleiden, dan 
onder hoger opgeleiden. 

Er is weinig bekend over de oorzaken van het grote 
aantal abortussen bij vrouwen van 20 tot 30 jaar oud. 
Informatie over de attitude t.a.v. abortus bij deze 
doelgroep, seksueel gedrag en anticonceptiegebruik is 
zeer beperkt beschikbaar. Wij willen dan ook in 2018 
een verkennend onderzoek uit laten voeren naar de 
meningen, percepties en het gedrag van vrouwen in 
deze leeftijdscategorie, als input voor een te ontwikkelen 
interventie gericht op preventie. 

De eerste fase van dit onderzoek bestaat uit literatuur-
studie en oriëntatie. In deze fase worden, op basis 
van de literatuur en gesprekken met experts uit het 
veld, de exacte onderzoeksvragen vastgesteld en 
wordt een vragenlijst opgesteld. Ook wordt een 
klankbordgroep opgericht, die in elke fase van het 
onderzoek meekijkt en meedenkt, om de kwaliteit 
van het onderzoek en de bruikbaarheid van de 
resultaten te vergroten. 

Voor deze klankbordgroep worden experts op het 
gebied van seksualiteit, onbedoelde zwangerschap 
en anticonceptie gebruik uitgenodigd. 

In de tweede fase wordt de ontwikkelde vragenlijst 
getest en waar nodig aangepast. Vervolgens wordt 
de vragenlijst uitgezet bij een online panel, waarmee 
data wordt verzameld bij een voor de Nederlandse 
populatie representatieve groep vrouwen van 20 
tot 30 jaar. Qua representativiteit wordt met name 
gelet op opleidingsniveau, etniciteit, geografische 
spreiding en mate van stedelijkheid. 

De derde fase van het onderzoek bestaat uit data-
analyse en het schrijven van een rapportage, waarin 
zowel de resultaten van het vragenlijstonderzoek als 
van de literatuurstudie worden meegenomen. Hierin 
wordt ook aandacht besteed aan wat de bevindingen 
betekenen voor mogelijke interventies gericht op het 
voorkomen van onbedoelde zwangerschap en 
abortus onder deze specifieke groep vrouwen. 
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4.2 Behoefteonderzoek naar specialistische 
keuzebegeleiding 
Dat vrouwen en hun eventuele partners die te maken 
krijgen met een onbedoelde zwangerschap gebruik 
kunnen maken van specialistische keuzebegeleiding 
is relatief onbekend of de aanwezige kennis is 
onvolledig, zowel bij cliënten als bij beroepskrachten, 
zoals huisartsen, sociaal werkers en medewerkers 
van abortusklinieken. Daardoor komt het aantal 
vrouwen dat jaarlijks gebruik maakt van keuze-
begeleiding door een van bovengenoemde 
professionele organisaties (waarschijnlijk) niet 
overeen met de werkelijke omvang van de vraag 
naar ondersteuning bij keuzeproblematiek. Daarnaast 
is er nog onvoldoende in beeld waaraan vrouwen met 
een vraag over het al dan niet afbreken van hun 
zwangerschap precies behoefte hebben, welke 
subgroepen (met specifieke behoeften) er te 
onderscheiden zijn en welke methoden en 
effectief zijn. Het wetenschappelijke en publieke 
debat over hulp bij het maken van een keuze bij 
onbedoelde zwangerschap is sterk gepolitiseerd, 
waardoor het moeilijk is om beschikbare publicaties 
op waarde te schatten. Er is dus behoefte aan meer 
meer inzicht in hoe het huidige aanbod van keuze-
begeleiding zich verhoudt tot de vraag naar deze 
begeleiding. 

In de notitie 'Preventie, ondersteuning en zorg bij 
onbedoelde of ongewenste zwangerschap' [38] geven de 
veldpartijen te kennen dat het noodzakelijk is om een 
behoefteonderzoek uit te voeren naar de keuze-
begeleiding bij een onbedoelde zwangerschap. Siriz 
acht dit noodzakelijk voor VWS om een gefundeerd 
besluit te kunnen nemen over de verdere financierings-
en implementatiestructuur van deze vorm van 
specialistische begeleiding. Siriz wil dit onderzoek in 
afstemming met de grootstedelijke Fiom-teams in 
Amsterdam, Den Haag en Utrecht en de GGD'en in 
2018 laten uitvoeren door een onafhankelijke partij. 
Het behoefteonderzoek is erop gericht om zowel het 
aanbod van keuzebegeleiding in kaart te brengen als 
de vraag die onbedoeld zwangere vrouwen en hun 
partners hebben naar dergelijke begeleiding, om 
zodoende tot een afgewogen beleidskeuze te kunnen 
komen. 
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De volgende vragen dienen in ieder geval te worden 
beantwoord in dit behoefteonderzoek: 

• Wat is de aard en omvang van keuze-
begeleiding door de verschillende 
aanbieders in Nederland? 

• Wat zijn overeenkomsten en verschillen? 
• Hoe groot is de omvang van de (manifeste 

en latente) vraag naar keuzebegeleiding bij 
de doelgroep? 

• Waar hebben vrouwen met een vraag om 
keuzebegeleiding behoefte aan; hoe willen 
zij geholpen worden? 

• Zijn er bewezen effectieve methoden voor 
keuzebegeleiding beschreven in de 
internationale literatuur? Hoe verhouden deze 
methoden zich tot het Nederlandse aanbod? 

• Wat is er nodig om het aanbod effectief te krijgen? 
• Welk implementatie- en financieringsmodel past 

bij invoering van een bewezen effectief stelsel? 
• Bestuurlijke en juridische componenten van het 

huidige en het gewenste Nederlandse model 
moeten hiervoor in beeld worden gebracht. 

De eerste fase van het onderzoek betreft het in kaart 
brengen van het huidige aanbod van keuzebegeleiding. 
Zoals vermeld voorzien naast Siriz, de Fiom-teams in 
Amsterdam, Den Haag en Utrecht en het merendeel 
van de Centra voor Seksuele Gezondheid van de 
GGD'en in keuzehulp voor onbedoeld zwangere 
vrouwen. Gezien het belang van het onderwerp en het 
feit dat veldpartijen een gezamenlijke notitie opgesteld 
hebben voor het Ministerie van VWS, genaamd 
'Preventie, ondersteuning en zorg bij onbedoelde of 
ongewenste (tiener)zwangerschap' [39], wordt 
aangenomen dat deze instanties bereid zijn aan het 
onderzoek deel te nemen. 

Om dit commitment daadwerkelijk te verkrijgen, zal in 
een vroegtijdig stadium met de desbetreffende 
organisaties de opzet en het belang van het behoefte-
onderzoek worden besproken. Ook een selectie van de 
abortusklinieken en ziekenhuizen die zwangerschaps-
afbrekingen mogen uitvoeren, zullen worden betrokken 
om te beoordelen in hoeverre er aandacht besteed wordt 
aan keuzebegeleiding. 
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In de loop van 2018 willen wij toewerken naar de 
uitbreiding van preventieactiviteiten voor hoogrisico-
groepen, met name voor jongeren in de (gesloten) 
residentiële jeugdzorg en asielzoekers. Ook willen 
wij programma's ontwikkelen en uitvoeren op het 
terrein van begeleiding en scholing van leerkrachten 
bij het thema seksualiteit, seksuele weerbaarheid en 
relatievorming (train-de-trainerconcept) en willen 
we onderzoek doen naar de haalbaarheid en 
effectiviteit van de inzet van online modulen voor 
preventieactiviteiten in het onderwijs. 

Uitgangspunt bij de ontwikkeling van nieuwe 
interventies is meer gebruik maken van blended 
methodieken, zodat de interventies vrij beschikbaar 
zijn en de impact wordt vergroot. Ten slotte willen we, 
aansluitend op het eerder genoemde onderzoek naar 
seksualiteit en abortus onder 20- tot 30-jarigen 
een interventie gericht op jongeren uit het hoger 
onderwijs ontwikkelen. 

5.1 Hoogrisicogroepen 
In de notitie'Preventie, ondersteuning en zorg bij 
onbedoelde of ongewenste zwangerschap' wordt 
door de veldpartijen het belang onderstreept van 
effectieve voorlichting gericht op het voorkomen van 
onbedoelde zwangerschap op jonge leeftijd. Helaas 
worden hoogrisicogroepen nog onvoldoende bereikt. 
De hoogrisicogroepen zijn door de veldpartijen 
gedefinieerd als: 

• jongeren in de (gesloten) residentiële 
jeugdzorg; 

• leerlingen van het (voortgezet) spreciaal 
onderwijs; 

• deelnemers in het mbo, niveau 1 en 2; 

• jongeren met een (lichte) verstandelijke 
beperking; 

• migranten, asielzoekers, statushouders, 
illegalen; 

• gezinnen met meervoudige problemen; 

• dak- en thuislozen. 

Siriz geeft reeds voorlichtingslessen aan jeugdigen 
in het (voortgezet) speciaal onderwijs, het 
leerwegondersteunend en het praktijkonderwijs 
en aan deelnemers in het middelbaar onderwijs op 
de niveaus 1 en 2 (zie hoofdstuk 2). 

Daarnaast wil Siriz graag in 2018 voor de volgende 
hoogrisicogroepen specifieke preventiemethodieken 
ontwikkelen, zodat deze groepen effectief bereikt 
worden: 

• jongeren in de (gesloten) residentiëlejeugdzorg;  

In de daaropvolgende jaren oriënteert Siriz zich op 
eventuele andere doelgroepen die extra, specifieke 
aandacht vereisen. 

5.2 Preventie- en ondersteuningsactiviteiten voor 
jongeren in de residentiële jeugdhulp, jeugd-
bescherming en jeugdreclassering 
In de residentiële jeugdzorg is de afgelopen jaren 
seksueel grensoverschrijdend gedrag en het 
tegengaan van seksueel misbruik onder de aandacht 
geweest. Onder andere is het Vlaggensysteem 
aangepast voor de residentiële jeugdzorg. Uit 
onderzoek [40] naar het Vlaggensysteem blijkt dat dit 
goed werkt om zowel door begeleiders en ouders als 
door cliënten zelf grenzen aan te geven. In ditzelfde 
onderzoek wordt echter ook aangegeven dat het van 
belang is om deze methode om te zetten in een 
geïntegreerd aanbod. Andere onderdelen van dit 
geïntegreerde aanbod zijn het bespreekbaar maken van 
onbedoelde zwangerschap, de implicaties die dit met 
zich meebrengt en het voorkomen hiervan. De 
modelvisie van Rutgers in opdracht van de Dienst 
Justitiële Instellingen van het Ministerie van Justitie 
en Veiligheid [41] beschrijft de verantwoordelijkheid van 
deze instellingen om gedegen beleid te ontwikkelen op 
het thema seksualiteit. Uit het veld bereiken ons echter 
signalen dat het huidige aanbod nog niet voldoet aan de 
behoeften van jeugdzorgorganisaties en van jongeren zelf. 

De kennis en ervaring die Siriz heeft opgedaan door 
het bieden van opvang aan jonge moeders, met een 
aanpak die sterk lijkt op de werkwijze binnen de 
residentiële jeugdzorg, maakt dat Siriz goed inzicht 
heeft in de dagelijkse realiteit van jeugdzorgorganisaties 
maar ook in de ervaringen van de professionals die 
hier werken. Deze kennis en ervaring gecombineerd 
met de aanwezige preventiemethodieken maakt dat 
Siriz zich (mede)verantwoordelijk voelt om passende 
activiteiten gericht op jongeren in de residentiële 
preventiejeugdzorg te ontwikkelen, specifiek op het 
thema onbedoelde zwangerschap. Samenwerken met 
andere organisaties en instellingen staat hierbij voorop. 

Een vernieuwende vorm van preventie is het inzetten 
van ervaringsdeskundigheid. Voor het ontwikkelen 
van preventieactiviteiten in de residentiële jeugdzorg 
willen we mogelijkheden gaan verkennen. Ervarings-
deskundigen die zelf in een residentiële setting hebben 
verbleven, geven namelijk te kennen dat ze graag het 
onderwerp seksualiteit en onbedoelde zwangerschap 
hadden willen bespreken. Bij voorkeur niet met een 
beroepskracht, maar met iemand op hun eigen niveau, 
waarbij schaamte en mogelijk wantrouwen geen rol 
speelt. Siriz wil in 2018, ook buiten de preventie-
activiteiten, meer gebruik maken van ervarings-
deskundigen en vrijwilligers, omdat wij van mening 
zijn dat dit toegevoegde waarde heeft op de inzet van 
beroepskrachten (zie ook hoofdstuk 7). 
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Samenwerking 
Siriz wil hierin onder andere samenwerken met iHUB. 
Dit is het ontwikkelplein voor sociale vraagstukken 
van jongeren en ouders, waarin Altra, Horizon, De 
Nieuwe Kans en De Opvoedpoli hun krachten hebben 
gebundeld. iHUB organiseert op initiatief van Siriz in 
2018 een rondetafelgesprek met diverse ketenpartners 
om het onderwerp onbedoelde zwangerschap in de 
(gesloten) jeugdzorg verder te bespreken. 

Fasering 
In fase 1 wordt een stuurgroep ingericht en 
gefaciliteerd waarvoor alle organisaties worden 
uitgenodigd die preventie en/of ondersteuning bij 
onbedoelde zwangerschap en jong ouderschap 
bieden aan jongeren in de residentiële jeugdzorg. 

In fase 2 vindt deskresearch plaats. Het gaat hierbij om 
inzicht te krijgen in het thema (onbedoelde) 
zwangerschap bij deze specifieke doelgroep, te weten: 

• Inventariseren wat er bekend is over hoe 
deze jongeren aankijken tegen onderwerpen 
als seksualiteit en zwangerschap, jong 
ouderschap en man-vrouwverhoudingen. 

• Inzicht in de mate waarin (onbedoelde) 
zwangerschap onder jongeren in de 
(gesloten) jeugdzorg voorkomt. 

• Inzicht in bruikbare elementen van 
beschikbare interventies. 
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In fase 3 wordt inzicht verkregen in de behoefte die 
die jongeren in de (gesloten) jeugdzorg en beroeps-
krachten, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers hebben 
ten aanzien van preventie van en ondersteuning bij 
onbedoelde zwangerschap en jong ouderschap door: 

• te zoeken naar samenwerkingspartners en 
ervaringsdeskundigen en vrijwilligers die 
contact hebben met jongeren in de jeugd-
zorg (in samenwerking met de stuurgroep). 

• gezamenlijke methodiekontwikkeling, mede 
op basis van interviews met jongeren, 
beroepskrachten, ervaringsdeskundigen en 
vrijwilligers in de (gesloten) jeugdzorg. 

In fase 4 wordt onderzoek gedaan naar de aansluiting 
van vraag en aanbod van preventie in de (gesloten 
jeugdzorg) en worden de methodieken verder ontwikkeld 
op basis van: 

• suggesties voor de huidige preventie voor en 
ondersteuning van deze jongeren (aandachts-
punten, te bespreken onderwerpen, werkwijzen); 

• suggesties voor de ontwikkeling van materialen 
en werkvormen voor deze jongeren; 
Wensen inventariseren voor de verdere 
betrokkenheid van de jongeren in de (gesloten) 
jeugdzorg bij de ontwikkeling van interventies. 

In fase 5 worden materialen voor preventie- en 
ondersteuningsactiviteiten ontwikkeld, in afstemming 
met de doelgroep. In fase 6 wordt een pilot van de 
nieuwe methodiek uitgevoerd in een aantal jeugdzorg-
locaties. In fase 7 worden de methodiek en de materialen 
bijgesteld op basis van de uitkomsten van de pilot. 
Hierna zullen de producten beschikbaar zijn en via diverse 
kanalen uitgezet worden. 

In 2018 zullen we de interventie ontwikkelen en de 
daaropvolgende jaren wordt de interventie getest 
in pilots en vervolgens geimplementeerd. 
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5.3 Preventieactiviteiten voor asielzoekers 
In 2016 en 2017 is onderzoek gedaan naar de 
behoeften van asielzoekers bij onbedoelde 
zwangerschap [42]. Conclusie uit dit onderzoek is dat er 
nog veel onduidelijk is over de mate waarin 
(onbedoelde)zwangerschap voorkomt bij asielzoekers, 
met name bij de huidige groep vluchtelingen. Wel 
is bekend dat abortussen en tienerouderschap 
aanzienlijk vaker voorkomen onder asielzoekers (zie 
ook hoofdstuk 1). 

Asielzoekers en vluchtelingen met een verblijfs-
vergunning hebben een hoger risico op ongunstige 
zwangerschapsuitkomsten, bepaalde chronische 
ziekten en psychische problemen dan andere inwoners 
van Nederland. De verhoogde risico's hebben te 
maken met hun achtergrond en de omstandigheden 
in het gastland. Dat blijkt uit het proefschrift van 
Simone Goosen van het AMC en GGD GHOR Nederland [43]. 
Hierin doet zij aanbevelingen om de gezondheid van 
asielzoekers en vluchtelingen te verbeteren. Na dit 
onderzoek is het Ondersteuningsprogramma 
Gezondheid Statushouders opgezet. Dit programma 
ondersteunt tot 1 mei 2018 gemeenten bij de integrale 
aanpak van gezondheid en het welbevinden van 
statushouders. Het bestaat uit de volgende 
onderstaande deelprogramma's: 

• Een praktisch ondersteuningsprogramma 
waarbinnen gemeenten vraaggericht worden 
ondersteund door regiocoOrdinatoren bij het 
organiseren van een integrale, samenhangende 
en preventieve aanpak rondom welzijn en 
gezondheid van nieuwkomers in het reguliere 
welzijns- en gezondheidsbeleid. 

• Een kennisdelingsprogramma van gemeenten 
en zorgprofessionals waarbinnen ervaringen, 
goede voorbeelden en kennis gedeeld en gebord 
worden. Regiocoiirdinatoren hebben een actieve 
rol in het verspreiden en ophalen van deze 
praktische kennis. Een van de thema's die binnen 
dit programma aan bod komt is seksuele 
gezondheid en reproductieve gezondheid. 

Uit het kennisdelingsprogramma blijkt dat in het 
ondersteuningsprogramma weinig aandacht is voor 
onbedoelde zwangerschap en de effecten hiervan. 
GGD GHOR Nederland geeft te kennen dat er binnen 
deze programma's weinig mogelijkheid is om gedegen 
onderzoek te doen naar werkbare interventies en het 
ontwikkelen van interventies. 

Aanwezige interventies 
Rutgers werkt aan de vertaling van de website zanzu.be, 
waarbij op een zeer laagdrempelige manier en met 
veel beeld het thema seksualiteit onder de aandacht 
wordt gebracht. Ook wordt de interventie Wijzer in 
de Liefde aangepast voor asielzoekers en statushouders. 
Het is echter de vraag of de groep kwetsbare asielzoekers, 
met een groter risico op een onbedoelde zwangerschap 
met bovenstaande interventies voldoende worden bereikt. 

Siriz heeft veel ervaring in het aansluiten op 
diverse doelgroepen in cultuur, religie en 
levensovertuiging. Vanuit gevoeligheid voor, kennis 
van en ervaring met superdiversiteit kunnen wij 
gemakkelijk acteren met diverse etnisch-culturele 
groeperingen. Siriz wil daarom haar expertise ten 
aanzien van vluchtelingen en statushouders vergroten 
en haar preventie en ondersteuning daarop aanpassen. 

Met de preventie-activiteiten willen we voorkomen dat 
asielzoekers onbedoeld zwanger worden. Bij de 
ondersteuning gaat om het voorkomen van hechtings-
en opvoedproblemen, door de aanstaande ouders te 
ondersteunen tijdens de zwangerschap, zowel praktisch 
als met opvoedings- en ontwikkelingsondersteuning. 
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In fase 4 wordt onderzoek gedaan naar de aansluiting 
van vraag en aanbod van preventie bij asielzoekers en 
het verder ontwikkelen van de methodiek. Het gaat 
hierbij om de volgende aspecten: 

• suggesties voor de huidige preventie voor 
de doelgroep (aandachtspunten, te 
bespreken onderwerpen, werkwijzen). 

• suggesties voor de ontwikkeling van 
materialen en werkvormen voor de doelgroep. 

• wensen inventariseren voor de verdere 
betrokkenheid asielzoekers bij de ontwikkeling 
van interventies. 

In fase 5 worden, in afstemming met de doelgroep, 
materialen ontwikkeld voor preventieactiviteiten. 
In fase 6 wordt een pilot van de nieuwe methodiek 
uitgevoerd in een aantal asielzoekerscentra. In fase 7 
worden de methodiek en materialen bijgesteld op 
basis van de uitkomsten van de pilot. In fase 8 wordt 
de methodiek geïmplementeerd. 

In 2018 ontwikkelen we de interventie en de 
daaropvolgende jaren wordt de interventie getest 
in een pilot en vervolgens geïmplementeerd. 

5.4 Ontwikkelen preventie-interventie voor 
studenten in het hoger onderwijs 
Er is weinig bekend over effectieve preventie- 
methoden op het gebied van seksuele gezondheid 
en het voorkomen van onbedoelde zwangerschappen 
van studenten in het hoger onderwijs. Op dit moment 
is duidelijk dat er wel veel andere thema's rondom 
seksualiteit spelen binnen studentencorpora, zoals 
groepsdruk, waarden, normen en man-vrouwverhoudingen [44]. 

Het eerdergenoemde en voor 2018 geplande 
onderzoek naar seksualiteit en onbedoelde 
zwangerschap onder 20- tot 30-jarigen is erop gericht 
beter inzicht in risicogedrag en informatiebehoeften 
van deze doelgroep te krijgen. Gebaseerd op de 
uitkomsten van dit verkennende onderzoek willen wij 
een passende preventie-interventie ontwikkelen, gericht 
op studenten in het hoger onderwijs. In het huidige 
preventie-aanbod krijgt deze groep weinig aandacht, 
mogelijk omdat onbedoelde zwangerschappen bij hoger 
opgeleiden minder vaak voorkomen. Bekend is echter dat 
hoger opgeleide vrouwen die een onbedoelde zwangerschap 
meemaken, vaker voor abortus kiezen dan lager opgeleide 
vrouwen. Een mogelijk geschikte aanpak om seksualiteit, 
anticonceptiegebruik en onbedoelde zwangerschap 
bespreekbaar te maken bij deze groep, kan een serious 
game zijn. Voor de preventie van alcoholmisbruik de 
preventie van alcoholmisbruik onder jongeren is bekend 
dat een serious game een veelbelovende, nieuwe manier 
kan zijn om jongere risicogroepen te bereiken. [45] 

Plan en fasering 
Siriz acht het noodzakelijk om verder onderzoek te 
verrichten en daaropvolgend een adequaat preventie-
en ondersteuningsaanbod te ontwikkelen. Daarbij 
hebben we ketenpartners nodig die preventie- en 
ondersteuningsactiviteiten bieden bij onbedoelde 
zwangerschap aan asielzoekers en die dit project 
steunen, bij voorkeur in de vorm van een stuurgroep. 
In dit kader is Siriz al het gesprek aangegaan met 
Pharos. 

In fase 1 wordt een stuurgroep ingericht en 
gefaciliteerd, waarvoor alle organisaties worden 
uitgenodigd die preventie en/of ondersteuning bij 
onbedoelde zwangerschap en jong ouderschap 
bieden aan asielzoekers. 

In fase 2 vindt deskresearch plaats om inzicht te 
krijgen in het thema (onbedoelde) zwangerschap bij 
asielzoekers. Ondersteuningsprogramma Gezondheid 
Statushouders, waar al kennis op dit vlak verzameld is. 
Deze fase omvat de volgende activiteiten: 

• Inventariseren wat er bekend is over hoe 
verschillende groepen asielzoekers aankijken 
tegen onderwerpen als seksualiteit en 
zwangerschap, jong ouderschap en man-
- vrouwverhoudingen. 

• De grote diversiteit aan culturele 
achtergronden en religies onder asielzoekers 
en daarmee mogelijk ook de diversiteit aan 
visies op seksualiteit en zwangerschap wordt 
hierbij nadrukkelijk meegenomen. 

• Inzicht verkrijgen in de mate waarin 
(onbedoelde) zwangerschap voorkomt onder 
asielzoekers. 

• Inzicht in beschikbare, bruikbare elementen 
van interventies. 

In fase 3 wordt inzicht verkregen in de behoefte die 
asielzoekers en beroepskrachten, ervarings-
deskundigen en vrijwilligers hebben ten aanzien van 
preventie bij onbedoelde zwangerschap en jong 
ouderschap. Deze fase bevat de volgende activiteiten: 

• Zoeken naar samenwerkingspartners en 
ervaringsdeskundigen en vrijwilligers die 
contact hebben met de doelgroep (in 
samenwerking met de stuurgroep). 

• Gezamenlijke methodiekontwikkeling, mede 
op basis van interviews met asielzoekers, 
beroepskrachten, ervaringsdeskundigen en 
vrijwilligers. 

In 2018 starten we, op basis van het in hoofdstuk 4 
beschreven onderzoek, met de ontwikkeling van de 
interventie voor studenten. Afhankelijk van de uitkomsten 
van dit onderzoek en na overleg met experts wordt 
gekozen voor ontwikkeling van een serious game of 
andere passende aanpak. De implementatie en uitrol 
van de interventie loopt door in 2019 en de 
daaropvolgende jaren. 
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Siriz bereikt al veel vrouwen die te maken krijgen met 
een ongeplande zwangerschap of jong ouderschap. 
Toch zien wij dat er ook nog veel vrouwen (en mannen) 
zijn die onvoldoende de weg weten te vinden naar 
ons of die via onze huidige kanalen niet bereikt 
worden. Om aan te sluiten bij de steeds verdere 
digitalisering van de samenleving en de belevings-
wereld van jongeren, vinden wij het van belang om 
in 2018 in te zetten op het vergroten van ons online 
aanbod van zowel preventie als zorg en ondersteuning. 
Daarnaast willen wij via train-de-trainertrajecten het 
aantal jongeren dat bereikt wordt vergroten en 
aandacht besteden aan het vergroten van de 
bekendheid van ons aanbod. 

6.1 Onderzoek en ontwikkeling online 
preventiemodulen 
Om de effectiviteit en het bereik van preventie te 
vergroten en om met de methodiek blijvende 
aansluiting te houden met de doelgroep, is het 
noodzakelijk om online-modulen voor preventie te 
ontwikkelen als aanvulling op de face-to-face 
preventieactiviteiten. 

Er zijn op dit moment met name online-modulen 
te vinden rondom anticonceptie en seksualiteit. 
Voor weerbaarheid, grenzen stellen en seksualiteit 
en liefde echter nog niet. Het online-moduleaanbod 
dat Siriz wil ontwikkelen moet aanvullend zijn op de 
thema's en modulen die reeds beschikbaar zijn van 
ketenpartners. 

Plan en fasering 
In de preventielessen die face-to-face worden 
gegeven, staat de dialoog centraal. De online-
modulen kunnen ondersteunend werken aan de 
preventielessen en kunnen ook los worden gevolgd. 
Deelnemers in de modulen krijgen, indien relevant, 
de mogelijkheid om doorverwezen te worden naar 
andere dienstverlening van Siriz en/of dienstverlening 
van partners in het sociale domein. Cliënten doen 
steeds vaker een beroep op dienstverlening via 
e-learning. Het is dan ook van belang aan te sluiten 
bij deze ontwikkeling en behoefte. 

Siriz wil de online-modulen ontwikkelen op basis 
van thema's. Net als alle andere activiteiten in het 
primaire proces is het streven van Siriz om effectief 
bewezen modulen te ontwikkelen. Wij willen deze 
modulen ontwikkelen in afstemming met de 
Nederlandse Patiënten Vereniging, Rutgers, SOA 
Aids Nederland en onderwijsorganisaties. 

In 2018 vindt het onderzoek plaats. In de jaren hierna 
worden de online-preventiemodulen ontwikkeld, 
getest en geimplementeerd. 

6.2 Ontwikkeling train-de-trainermodulen voor 
leerkrachten en docenten 
Siriz wil de eigen methodieken en interventies 
beschikbaar maken voor leerkrachten, zodat deze zelf 
met de preventiemethodieken aan de slag kunnen in 
de klas of op andere plekken. Hiervoor moeten train-
de-trainermodulen ontwikkeld worden. Hiermee 
worden leerkrachten en docenten getraind om de 
lessen over zwangerschap, seksualiteit en relaties zelf 
te geven. Het resultaat van de modulen is dat de leer-
krachten en docenten in staat zijn de interventie uit te 
voeren zoals deze bedoeld is, waarbij zij rekening houden 
met de randvoorwaarden voor succes. Een belangrijk 
aandachtspunt bij het ontwikkelen van deze trainings-
modulen is de borging van effectiviteit. 

Plan en fasering 
In fase 1 wordt de module ontwikkeld en beschreven, 
mede gebaseerd op het in 2017 ontwikkelde lespakket 
van Siriz. In fase 2 vindt afstemming plaats met diverse 
preventieprofessionals, zowel bij Siriz als daarbuiten. 
Op deze manier wordt een optimale interventie 
ontwikkeld met gebruik van ieders expertise. De 
leerkrachten en docenten gaan in fase 3 in twee groepen 
aan de slag met de ontwikkelde module in pilots. Doel is 
om de module op basis van ervaringen in de pilots verder 
aan te scherpen. De deelnemers aan de pilots worden 
intensief begeleid met het in praktijk brengen van de 
interventie. De geleerde praktijklessen worden verwerkt in 
de module en de verdere implementatie ervan. In fase 4 
wordt de module bijgesteld op basis van de resultaten van 
de pilots. De te hanteren materialen in deze train-de-
trainermodule worden op basis van de pilots gebruiksklaar 
gemaakt in fase 5. Gezien het belang dat leerkrachten en 
docenten daadwerkelijk aan de slag gaan met de thema's 
zwangerschap, seksualiteit en relaties zal in fase 6 
aandacht zijn voor het onder de aandacht brengen van 
de module bij leerkrachten, docenten en relevante partners 
in het onderwijs. 

Het in 2017 ontwikkelde, goed onderbouwde, lespakket 
van Siriz dient als basisinterventie voor de train-de-
trainermodule. In 2018 en 2019 worden de ontwikkelde 
train-de-trainer modulen getest, geëvalueerd en 
geïmplementeerd. 
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6.3 Ontwikkeling trajectmatige online 
en blended ondersteuning 
Om hulpverlening aan te kunnen bieden die zo 
laagdrempelig mogelijk is en een zo groot mogelijk 
bereik heeft, is het van belang om, wanneer het kan, 
online te werken. Siriz beantwoordt veel vragen via 
de chatfunctionaliteit, maar er is geen mogelijkheid 
om een vervolgafspraak te maken via de chat. 
Cliënten vragen hier wel om. Ze vinden het jammer 
dat ze niet weer geholpen kunnen worden door 
dezelfde persoon. Hierdoor wordt een groep 
hulpvragers gemist die wij wel graag wil helpen. 

Een oplossing hiervoor is het opzetten van traject-
matige chat. Op deze manier kunnen er afspraken 
gemaakt worden tussen de cliënt en de hulpverlener 
om op een bepaald tijdstip met elkaar te gaan chatten. 
Ook een blended manier van hulpverlening kan op 
deze manier ontstaan. 

Deze ontwikkeling past in de organisatieontwikkeling 
die Siriz wil maken. Laagdrempelig met diverse manieren 
om contact met de organisatie te leggen. Ook past dit bij 
de ontwikkelingen in de maatschappij en de doelgroep. 

In 2017 heeft Siriz een verkenning uitgevoerd op het 
gebruiken van online en blended ondersteuning. Siriz 
wil het bereik van de ondersteuning zo groot mogelijk 
maken. Door gebruik te maken van online (trajectmatige) 
ondersteuning wordt de drempel om hulp te vragen 
minder hoog en kunnen meer mensen geholpen worden 
die vragen hebben. In het vooronderzoek is gekeken 
naar de mogelijkheden die er zijn en de effectiviteit en 
kwaliteit van online en blended ondersteuning. In 2018 
wil Siriz aan de hand hiervan de online en blended 
ondersteuning ontwikkelen. In de jaren daarna zullen we 
pilots gaan opzetten, dit evalueren en vervolgens 
implementeren. 
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6.5 Zichtbaarheidscampagne telefonische en 
online begeleiding 
De specialistische kennis die noodzakelijk is voor 
kwalitatief goede maatschappelijke en psychosociale 
begeleiding van onbedoeld zwangere vrouwen is niet 
overal aanwezig, waardoor deze specifieke groep niet 
altijd de juiste zorg krijgt. Het is dan ook noodzakelijk 
om ervoor te zorgen dat gemeenten en lokale 
zorgaanbieders, maar ook burgers, op de hoogte zijn 
en gebruik kunnen maken van de hulp, kennis en informatie 
van niet alleen Siriz, maar ook de andere organisaties die op 
dit vlak actief zijn. 

Siriz wil in 2018 in samenwerking met de veldpartijen een 
crossmediale campagne starten om de bekendheid van de 
het beschikbare aanbod aan ondersteuning en begeleiding 
te vergroten. Wij willen ons hierbij richten op de plekken 
waar de doelgroep zich bevindt, zodat zij via diverse kanalen 
worden aangesproken door de boodschap. Dit zal zowel 
online (bijvoorbeeld via diverse sociale media) als offline 
(bijvoorbeeld via bioscoopreclame en op stations) zijn. 

Daarnaast blijft Siriz Google AdWords gebruiken om ervoor 
te zorgen dat Siriz door middel van zoveel mogelijk 
zoektermen met betrekking tot onbedoelde zwangerschap 
optimaal vindbaar is. 

Zichtbaarheid van de hulp is een blijvende noodzaak. 
Hulpzoekenden moeten ons en andere aanbieders 
weten te vinden zodat ze hulp kunnen ontvangen 
precies op het moment wanneer dit het meest nodig is. 

6.4 24-uurs bereikbaarheid online en telefonische 
ondersteuningscontacten 
Siriz biedt cliënten zowel telefonisch als via de chat- 
functie, WhatsApp en per e-mail anoniem ondersteuning, 
bijvoorbeeld als het gaat om een onbedoelde 
zwangerschap, vragen rondom prenatale screening of 
verwerking van een abortus. Deze online en telefonische 
ondersteuning vraagt om een bereikbaarheid van 24 uur per 
dag, iets wat nu nog niet het geval is. 

Door de cliëntenraad van Siriz is het vergroten van de 
bereikbaarheid van Siriz genoemd als verbeterpunt. 
Juist gedurende de avond en nacht kan behoefte aan 
ondersteuning gevoeld worden. In 2018 worden 
daarom de tijden waarop deze ondersteunings- 
vormen beschikbaar zijn verruimd. Het streven is naar 
24 uur per dag bereikbaarheid, mogelijk in samen- 
werking met Sensoor. Dit zal naar verwachting leiden 
tot een groter bereik. Om dit te kunnen realiseren wordt 
in 2018 extra geïnvesteerd in de werving en opleiding van 
vrijwilligers. 
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met de autonomie en zelfstandigheid van de jonge man. 
Als belangrijke aanbeveling komt uit het onderzoek dat 
vaders elkaar nodig hebben om steun te ervaren, om 
ervaringen uit te wisselen en informatie op te doen. 
Hiervoor is het opzetten van jongevader groepen een 
mogelijkheid. Het verdient echter nog verder onderzoek 
wat hiervoor de beste methode en aanpak zijn. 

Siriz ziet dat de jonge vaders belangrijk zijn voor het 
aanspreken van de eigen kracht van gezinnen en het 
creëren van een stevige basis voor het (toekomstige) 
kind. Op dit moment zijn geen effectief bewezen 
interventies beschikbaar specifiek voor jonge vaders. In 
2018 zet Siriz onderzoek uit naar dit thema en wordt op 
basis daarvan binnen JOOZ een interventie ontwikkeld. In 
de daaropvolgende jaren wordt de interventie getest 
door middel van een pilot en vervolgens 
geïmplementeerd. 

7.3 Vrijwilligers 
Siriz wil in 2018, zowel bij preventieactiviteiten als bij het 
verlenen van ondersteuning en zorg, vaker vrijwilligers en 
ervaringsdeskundigen inzetten. Wij zijn van mening dat 
dit een aanvulling is op de inzet van beroepskrachten. 
Vrijwilligers en ervaringsdeskundigen nemen ten 
opzichte van (jonge) aanstaande ouders een andere 
positie in dan beroepskrachten. Daarnaast kunnen zij 
ondersteuning bieden waarvoor in de professionele 
ondersteuning en zorg geen ruimte is, bijvoorbeeld als 
maatje. 

In voorgaande hoofdstukken en paragrafen is de inzet 
van vrijwilligers en ervaringsdeskundigen dan ook in 
verschillende projecten naar voren gekomen. Om ervoor 
te zorgen dat onze vrijwilligers kwalitatief goed werk 
kunnen leveren, is goede training, begeleiding en 
waardering van vrijwilligers van groot belang. Vanwege 
de voorgenomen groei in de inzet van vrijwilligers, willen 
wij in 2018 onder andere een nieuwe trainingontwikkelen 
die past bij de grotere rol van vrijwilligers in de preventie, 
ondersteuning en zorg van Siriz. Verdere professionaliser-
ing van de manier waarop bij Siriz wordt gewerkt met 
vrijwilligers en ervaringsdeskundigen draagt bij aan een 
duurzame inzet van deze groep, op een manier die 
waardevol is voor alle betrokkenen. 

Verbetering D: inzetten op informele zorg en ondersteDirning 
Tienermoeders, jongeren die in de residentiële 
jeugdzorg gewoond hebben en jonge vaders; ze 
geven allemaal aan behoefte te hebben aan hulp en 
ondersteuning door jongeren die hetzelfde 
meegemaakt hebben. Naast de inzet van 
beroepskrachten, wil Siriz zich in 2018 dan ook richten 
op het vergroten en versterken van de inzet van 
ervaringsdeskundigen en vrijwilligers. 

7.1 Tienermoedergroepen 
Uit de gesprekken met jonge moeders blijkt dat zij 
het erg belangrijk en fijn vinden om met gelijk-
gestemden en lotgenoten te spreken om elkaar zo 
te kunnen ondersteunen. Wij vinden het belangrijk 
dat jonge moeders het heft in eigen handen nemen 
en elkaar bemoedigen en ondersteunen. Siriz maakt 
op dit moment incidenteel gebruik van tienermoeder-
groepen, maar wil dit structureel gaan doen. Hiervoor 
is een bestaand handboek beschikbaar, maar dit 
handboek is toe aan vernieuwing. Met dit handboek 
kunnen ervaringsdeskundigen zelf (met 
professionele begeleiding) een tienermoedergroep 
opzetten. Het handboek moet in 2018 worden 
herzien en aangevuld worden met de huidige 
(wetenschappelijke) kennis over jonge moeders 
en wat zij nodig hebben. Deze herziening zal 
gezamenlijk met ervaringsdeskundigen gebeuren. 
Hieraan gekoppeld is de ontwikkeling van klein-
schalige online gemeenschappen waarin moeders 
elkaar kunnen ontmoeten. Daarnaast moet de werk-
zaamheid van het handboek getest worden in diverse 
organisaties. Hiervoor worden pilots ingezet in de 
daaropvolgende jaren. 

7.2 Jonge vaders 
Uit onderzoek van advies- en kenniscentrum JSO [46] 
blijkt dat er in de hulpverlening beperkte aandacht is 
voor jonge vaders. Er is een beperkt aanbod om hen 
voor te bereiden op het vaderschap en mee te nemen 
in veranderingen die gaan komen. In het magazine 
'Inzet van ervaringsdeskundigheid' [47] van het JOOZ-
congres spreekt ervaringsdeskundige Ravi zich ook 
uit over deze, naar zijn mening, 'vergeten' doelgroep. 
Ook de inzet van ervaringsdeskundigen is bij deze 
groep van grote toegevoegde waarde. 
In het inventariserende behoefteonderzoek van JSO 
is de conclusie getrokken dat jonge vaders op 
verschillende vlakken belemmeringen tot vader-
betrokkenheid ervaren. De belemmeringen spelen 
zich af op relationeel en situationeel gebied maar ook 
de thema's beeldvorming en gebrek aan kennis 
spelen een belangrijke rol. De belemmeringen kunnen 
worden beperkt door de waardevolle steun vanuit 
het netwerk en waar nodig aanvullende steun vanuit 
de hulpverlening. De ondersteuningsbehoeften die 
aan bod zijn gekomen op professioneel gebied zijn 
onder te verdelen in informatieve steun, emotionele 
steun en praktische steun. Daarbij is naar voren 
gekomen dat de ondersteuning van jonge vaders 
vooral laagdrempelig en vrijwillig moet zijn. De 
ondersteuning moet duidelijk worden aangeboden, 
maar vrijblijvend zijn zodat er rekening wordt gehouden 
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Naast Siriz bieden verschillende andere organisaties 
preventie, ondersteuning en zorg op het terrein van 
onbedoelde zwangerschap en jong ouderschap. Wij 
zijn van mening dat om vrouwen, mannen en 
jongeren optimaal te kunnen informeren en 
ondersteunen, samenwerking tussen alle betrokken 
organisaties noodzakelijk is. Zoals eerder vermeld 
heeft Siriz hierin het voortouw genomen door 
samen met JSO het landelijke programma voor 
preventie bij Jong Ouderschap Onbedoelde 
Zwangerschap (JOOZ) op te richten. In 2018 willen 
wij de samenwerking in de Taskforce JOOZ, maar 
ook met abortusklinieken en andere veldpartijen 
verder uitwerken en versterken. In dit kader zijn 
wij ook blij met de manier waarop op dit moment 
door de verschillende veldpartijen wordt gewerkt 
aan een gezamenlijke visie op de komende jaren, 
gebaseerd op een gezamenlijke ambitie. 

Het ministerie van VWS verzocht de Taskforce JOOZ 
een Transformatieagenda op te stellen rond het 
thema jong ouderschap. 
Het verzoek was om optimale positionering van 
en samenwerking tussen uitvoeringsorganisaties, 
gemeenten en het ministerie met betrekking tot de 
onderwerpen zeer jong ouderschap en preventie van 
onbedoelde zwangerschap concreet uit te werken, 
met als doel toekomstig beleid te kunnen bepalen. 

8.1 Optimalisering samenwerking 
met abortusklinieken en andere veldpartijen 
De praktijk leert ons dat meisjes 
en vrouwen die staan voor een ingrijpende 
beslissing om de zwangerschap al dan niet uit te 
dragen niet altijd beschikken over een veilig en 
stabiel sociaal netwerk in hun omgeving. Ook onze 
ervaring met chat- en WhatsApp-contacten en de 
offline ondersteuning leert ons dat in sommige 
gevallen anonimiteit gewaarborgd dient te worden 
voor de veiligheid van vrouw en het (ongeboren) kind. 
Denk hierbij aan gevallen waar sprake is van eerwraak, 
schaamte, onvoldoende of geen sociaal netwerk en 
druk van partner of familie. 

De focus van de anonieme begeleiding door abortus-
klinieken ligt echter voornamelijk op de legitimiteit van 
het besluit en de behandelopties [481. Het zorgvuldig 
afwegen van de voor- en nadelen van de opties bij een 
onbedoelde zwangerschap komt hierbij mogelijk in de 
knel. Vanuit het veld bereiken ons signalen dat dit 
versterkt wordt door een gebrek aan maatschappelijke 
en praktische ondersteuningsmogelijkheden bij 
abortusklinieken, terwijl zij natuurlijk goede zorg willen 
leveren. In dit kader geven sommige abortusklinieken te 
kennen hierin samen te willen werken met Siriz. Wij 
denken dat samenwerking met de abortusklinieken 
noodzakelijk is om iedere vrouw de juiste hulp te kunnen 
bieden. Siriz wil hieraan inhoud en vorm geven en is 
daarover reeds in overleg met veldpartijen. 

De afgelopen jaren hebben abortusklinieken gewerkt 
aan de ontwikkeling van diverse richtlijnen, waaronder 
de Richtlijn 'begeleiding van vrouwen die een 
zwangerschapsafbreking overwegen' [491. Het is dan ook 
niet voor niets dat deze richtlijn aanbeveelt om vrouwen 
te identificeren die meer professionele ondersteuning 
nodig hebben bij de besluitvorming. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om vrouwen: 

• die (lijken te) twijfelen over hun keuze 
en behoefte hebben aan keuzebegeleiding; 

• die ambivalente gevoelens hebben bij 
het besluitvormingsproces; 

• met een zwak sociaal netwerk of weinig 
tot geen steun uit hun omgeving; 

• bij wie de zwangerschap geheim moet 
blijven voor familie en vrienden; 

• bij wie dwang of drang vermoed wordt bij 
de keuze voor abortus; 

• bij wie maatschappelijke problemen ten 
grondslag liggen aan de noodsituatie van 
de vrouw; 

• die kampen met psychiatrische problematiek. 
Deze vrouwen dienen volgens de richtlijn altijd een 
verwijzing te krijgen aangeboden naar een specialistische 
hulpverlener. In de praktijk gebeurt doorverwijzen naar 
naar specialistische hulpverleners echter lang niet altijd. 

Daarnaast kan een vrouw na een abortus behoefte 
hebben aan ondersteuning bij het verwerken van de 
abortus. Daarenboven is de door de vrouw ervaren 
noodsituatie na het afbreken van de zwangerschap niet 
altijd (helemaal) weggenomen. Samenwerkingsafspraken 
tussen abortusklinieken en Siriz (als ook met de groot-
stedelijke Fiom-teams en GGD'en) kunnen hiervoor 
worden opgesteld. Vrouwen met een risico op mentale 
problemen zouden volgens Siriz altijd een doorverwijzing 
moeten krijgen naar specialistische begeleiding. Het is 
belangrijk dat ook samenwerkingsafspraken met GGZ-
instellingen worden gemaakt, zodat snel en adequaat 
gehandeld kan worden bij psychiatrische problematiek. 

Siriz stelt voor om in 2018 een plan van aanpak te 
ontwikkelen waarin een effectieve samenwerking tussen 
Siriz, de grootstedelijke Fiom-teams, GGD'en en abortus-
klinieken tot stand gebracht wordt. Dit heeft als doel om 
alle vrouwen de juiste begeleiding te bieden om een 
weloverwogen keuze te maken bij onbedoelde 
zwangerschap, als ook de gewenste begeleiding te geven 
na het maken van deze keuze - of die nu leidt tot het 
voldragen van de zwangerschap of tot een abortus. Het 
resultaat zou een vastgestelde richtlijn moeten zijn, dan 
wel samenwerkingsafspraken. In dit project kan 
desgewenst naast de samenwerking met de abortus-
klinieken ook een versterking van de samenwerking 
tussen huisartsen, GGZ-instellingen, abortusklinieken en 
Siriz plaatsvinden. Het Fiom-team Amsterdam (Alstra) en 
SeksHAG ondersteunen dit voorstel. 
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In 2018 wordt een plan van aanpak opgesteld en 
worden de afspraken voor zover mogelijk vastgesteld. 
We willen in deze periode ook een pilot opzetten om 
keuzebegeleidingin abortusklinieken aan te bieden. De 
daaropvolgendejaren ligt de focus op het borgen en 
evalueren van afspraken. 

8.2 In samenwerking herhaling van 
zwangerschapsafbrekingen tegengaan 
Niet alleen wil Siriz beter samenwerken met abor tus-
klinieken om vrouwen te ondersteunen die twijfelen over 
over het afbreken van hun zwangerschap en in een 
noodsituatie verkeren. Ook wil Siriz het aantal 
herhaalde abortussen terugdringen. 

Siriz wil in samenwerking met ketenpartners een 
plan van aanpak opstellen om recidive van 
zwangerschapsafbrekingen terug te dringen, zoals 
ook door de veldpartijen in de notitie 'Preventie, 
ondersteuning en zorg bij onbedoelde of ongewenste 
zwangerschap' [501 nodig wordt geacht. 

Doc. 149 
Het is noodzakelijk om eerst een onderzoek uit te 
voeren naar wat er over de groep vrouwen bekend is 
die meer dan één zwangerschapsafbreking heeft 
ondergaan. De NGvA voert op dit moment reeds 
dossieronderzoek uit naar kenmerken van vrouwen 
bij herhaalde abortus. Dit onderzoek biedt een 
gezamenlijke basis voor Siriz om het plan van aanpak 
uit te voeren. De abortusklinieken, de GGD'en, 
de grootstedelijke Fiom-teams en het Nederlands 
Genootschap van Abortusartsen (NGvA) worden 
betrokken bij het opstellen en het uitvoeren van 
het plan van aanpak. 

Dit plan van aanpak moet resulteren in interventies 
gericht op het terugdringen van recidive van 
abortussen. In de daaropvolgende jaren zullen de 
uitkomsten van het onderzoek verwerkt worden tot 
een pilotprogramma, gemeten en geëvalueerd 
worden en vervolgens geïmplementeerd. 
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8.3 Landelijk programma Jong Ouderschap 
Onbedoeld Zwanger 
Kwetsbare (zeer) jonge (aanstaande) ouders hebben 
te maken met een veelheid aan problemen, 
bijvoorbeeld op financieel gebied, met betrekking 
tot onderwijs, inkomen, huisvesting, (psychische) 
gezondheid, opvoeding en persoonlijke ontwikkeling. 
Tegelijkertijd zijn zij zeer gemotiveerd om zelfstandig 
hun kinderen op te voeden en zich te ontwikkelen tot 
betere ouders dan zij zelf hebben gekend. Gemeenten 
zijn verantwoordelijk voor het bieden van maatwerk 
aan jonge ouders en hun kinderen, maar slagen daar 
nog onvoldoende in. Deze constatering maakt de 
blijvende intersectorale samenwerking tussen 
uitvoeringsorganisaties, kenniscentra en koepels 
noodzakelijk. Een eerste initiatief daartoe is het 
programma JOOZ. Deze is uitgebreid met het 
opstellen van de Transformatieagenda. 

Siriz is voorstander om het landelijk programma voor 
primaire, secundaire en tertiaire preventie bij Jong 
Ouderschap Onbedoelde Zwangerschap (JOOZ) 
voort te zetten. Op verzoek van het ministerie van 
VWS heeft de Taskforce JOOZ een Transformatieagenda 
opgesteld. In dialoog met de veldpartijen en gedragen 
door een brede coalitie van uitvoerings- en kennis-
organisaties buiten de Taskforce, wordt op basis van 
de Transformatieagenda financiering gevraagd voor 
de volgende activiteiten: 

JOOZ werkt aan het verder opbouwen van een 
kennisbank met informatie over effectieve methoden 
en elementen rond de preventie van onbedoelde 
zwangerschap en begeleiding bij (zeer) jong 
ouderschap. Via diverse media, waaronder een 
nieuwsbrief, wordt theoretische en beleidsmatige kennis 
verspreid. Daarnaast ontwikkelt JOOZ in samenwerking 
met deskundigen trainingen voor professionals. 
Voorbeelden zijn: de training werken vanuit ouderschaps-
perspectief en de training gehechtheid. Onderwerpen voor 
de trainingen worden bepaald op geleide van vragen 
uit het veld. 

Maatschappelijke kostenbatenanalyse van effectief en 
meer preventief gemeentelijk beleid specifiek gericht 
op de doelgroep zeer jonge ouders. 

Actualisering van evidence en practice based inzichten 
in wat werkt voor de doelgroep zeer jonge ouders. 

Actualisering van het Startfoto-onderzoek uit 2014: welk 
effect heeft de decentralisatie en de beoogde 
transformatie van het lokale sociaal domein gehad op 
preventie, ondersteuning en zorg bij zeer jong ouderschap? 
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De Taskforce JOOZ vraagt VWS om met een aantal 
pilotgemeenten en organisaties te experimenteren om 
te ervaren wat er nodig is, wat werkt en wat kosten-
effectief is in het realiseren van een stabiele basis en 
gelijkwaardig burgerschap voor zeer jonge ouders. De 
Taskforce vraagt financiering van het ministerie van VWS 
om in de periode 2018 tot en met 2021 de volgende 
activiteiten uit te voeren: 

• Samenwerking tussen zorgorganisaties onderling en 
tussen zorgorganisaties en gemeenten, woningbouw-
corporaties, het onderwijs en werkgevers verbeteren. 

• De inzet van ervaringsdeskundigheid stimuleren. 

• Goede praktijkvoorbeelden beschrijven en delen. 

• Op lokaal en regionaal niveau relevante partijen 
verbinden in een effectieve aanpak. 

• Interventies ontwikkelen. 

• In lokale experimenten vernieuwende aanpakken 
proberen en op effectiviteit onderzoeken. 

Een concrete uitwerking van deze activiteiten is terug 
te vinden in de Transformatieagenda van de Taskforce 
JOOZ. 

8.4 Borgen en delen van praktijkexpertise 
Siriz wil zich ontwikkelen tot een organisatie die de 
samenleving breed bedient met haar expertise. Siriz 
wil daarom in de komende jaren haar opgedane 
deskundigheid en ervaring op het terrein preventie, 
ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap 
borgen en beschikbaar stellen. Dit wil zij doen door middel 
van training van haar medewerkers en van medewerkers van 
veldpartijen. Op die manier worden zij geëquipeerd om 
adequate hulp aan deze doelgroep te verlenen. Bij de 
uitvoering hiervan willen we nadrukkelijk ervarings-
deskundigen betrekken. 

Een plan van aanpak voor de borging van onze 
praktijkexpertise zal hiervoor worden opgesteld. 

Daarenboven wil Siriz in samenwerking met de partners in 
het sociale domein een bijdrage leveren aan onafhankelijke 
expertisecentra, zoals JSO en het Nederlands Jeugdinstituut. 
Dit sluit aan bij de in de notitie'Preventie, ondersteuning en 
zorg bij onbedoelde of ongewenste zwangerschap' [513 
door veldpartijen uitgesproken wens om de kennisfunctie 
met betrekking tot onbedoelde zwangerschap en jong 
ouderschap bij een onafhankelijke partij te beleggen. 
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Om in 2018 en in de jaren daarna de hiervoor 
beschreven innovaties en onderzoeken succesvol 
vorm te geven, en om preventie, ondersteuning en 
zorg van hoog niveau te kunnen blijven bieden, 
moet een aantal randvoorwaarden op orde zijn. 
Zorgdragen voor voldoende en goed geschoolde 
medewerkers is daarvan misschien wel de 
belangrijkste. Om deze medewerkers echter aan te 
kunnen trekken en te behouden en om continuïteit 
van de dienstverlening te kunnen waarborgen, is 
blijvende landelijke financiering noodzakelijk. 

9.1 Vergroten kwaliteit en deskundigheid 
Om de kwaliteit van de keuzebegeleiding aan 
onbedoeld zwangere vrouwen een impuls te 
geven, en om te waarborgen dat medewerkers 
en vrijwilligers over de juiste specialistische kennis 
beschikken, wil Siriz een Kwaliteitskader'personeel 
keuzebegeleiding onbedoeld zwangeren' ontwikkelen. 
Dit wil zij in afstemming doen met de grootstedelijke 
Fiom-teams en GGD'en. Daarin moet in ieder geval 
kwaliteitseisen worden vastgesteld, zoals opleidings-
en vaardigheidseisen: het minimale aantal gesprekken 
per jaar, de te hanteren methoden en voorlichtings-
materialen, privacy-eisen en de verwijzingsverplichtingen 
en -verantwoordelijkheden. 

Ook kan, in samenwerking met de diverse opleidingen, 
gekeken worden welke informatie en eisen de 
opleidingen in hun scholingsaanbod kunnen meenemen. 
Dit geldt bijvoorbeeld voor de opleidingen voor sociaal 
werk. 

Siriz wil haar bereik en impact vergroten onder de 
doelgroep en wil hiervoor meer gebruikmaken van 
vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. Zowel in de 
preventie, ondersteuning en zorg. In dit kader wordt ook de 
input van de vrijwilligers en ervaringsdeskundigen 
meegenomen in het beoogde Kwaliteitskader. 

9.2 Landelijke financiering 
Om de kwaliteit, beschikbaarheid en continuïteit van de 
hulp bij onbedoelde zwangerschap te kunnen waarborgen, 
moet deze hulp op landelijk niveau beschikbaar zijn en 
worden aangeboden, zoals nu ook het geval is. In de notitie 
'Gespecialiseerde keuzehulp bij ongewenste zwangerschap' 
van 12 september 2016 hebben Fiom en Siriz reeds het 
belang van onafhankelijke en landelijk beschikbare 
specialistische maatschappelijke en psychosociale zorg bij 
onbedoelde zwangerschap bij VWS onder de aandacht 
gebracht. 

Zowel de Taskforce JOOZ als de deelnemers in de expert-
meeting 'Preventie en hulp bij ongewenste (tiener) 
zwangerschap na 2017' achten het, net als Siriz, noodzakelijk 
dat de activiteiten op het terrein van keuzehulp bij 
onbedoelde zwangerschap, nazorg bij abortus, post-abortus-
hulpverlening, hulp bij afstand ter adoptie en het tegengaan 
van recidive bij abortus, gefinancieerd worden door middel 
van een landelijke subsidie. Op deze manier kan Siriz het 
beste bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen van 
de Waz. In de Waz is het volgende vastgelegd: 'Bij algemene  

maatregel van bestuur worden eisen gesteld met 
betrekking tot hulpverlening en besluitvorming, 
welke erop zijn gericht te verzekeren dat iedere 
beslissing tot het afbreken van zwangerschap met 
zorgvuldigheid wordt genomen en alleen dan 
uitgevoerd, indien de noodsituatie van de vrouw deze 
onontkoombaar maakt.' (artikel 5, lid 1, Waz). 

Verschillende leden van de Tweede kamer hebben in 
het Algemeen Overleg afbreking zwangerschap van 
de vaste commissie voor VWS, gehouden op 3 maart 
2016, te kennen gegeven dat zij het essentieel vinden 
dat niet de abortusklinieken, maar organisaties zoals de 
grootstedelijke Fiom-teams en Siriz onbedoeld zwangere 
vrouwen begeleiden en helpen bij het maken van een 
keuze. De motie van het lid Dik-Faber is aangenomen om 
op aanbeveling van de Gezondheidsraad onderzoek te 
doen naar de manier waarop zwangere vrouwen optimaal 
ondersteund kunnen worden in het maken van een keuze 
over hun zwangerschap en daarbij oog hebben voor 
specifieke doelgroepen [52]. Daarnaast heeft het Tweede 
Kamerlid Van der Staaij in zijn initiatiefnota van 8 november 
2016 onder andere voorgesteld om specialistische 
keuzehulp structureel landelijk te financieren [55]. 

De Jeugdwet en de Wmo bieden geen passend wettelijk 
kader voor specialistische maatschappelijke en pyscho-
sociale begeleiding van onbedoeld zwangere vrouwen. 
In de wetteksten wordt de verantwoordelijkheid voor 
hulp bij onbedoelde zwangerschap niet expliciet 
genoemd, terwijl dat wel het geval is in de Waz [54]. Door 
de veldpartijen [55] wordt de noodzaak gevoeld om 
specialistische maatschappelijke en psychosociale 
begeleiding van onbedoeld zwangere vrouwen landelijk 
beschikbaar te houden. 

Inmiddels is deze landelijke financiering opgenomen 
in het Regeerakkoord 2017-2021 [56]. Hierin is 
vastgelegd dat de regering inzet op de preventie van 
en ondersteuning bij onbedoelde (tiener)zwangerschappen, 
aan de hand van de agenda opgesteld door een brede 
coalitie van veldpartijen. 

Voor de verdere uitwerking hiervan werken de veld-
partijen Fiom, GGD GHOR Nederland, Taskforce JOOZ, 
Rutgers en Siriz aan een uitwerkingsplan. 
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Persoonsvolgende financiering 
Siriz kan zich voorstellen dat de landelijke financiering 
van keuzehulp bij onbedoelde zwangerschap op 
termijn kan plaatsvinden via de Waz of een andere 
wet of regeling. Het voorstel van de SGP om een 
cliëntvolgend budget in te stellen wordt door ons 
ondersteund. Op dit moment krijgen abortusklinieken 
voor ieder cliëntvolgendbudget waarop geen 
abortusbehandeling volgt, een vergoeding van rond de 
€ 100 [57]. Deze wordt betaald krachtens de subsidie-
regeling die hoort bij de Waz. De specialistische 
maatschappelijke en psychosociale begeleiding bij 
onbedoelde zwangerschap die Siriz biedt ligt in het 
verlengde van de begeleiding door abortusklinieken.  

49 Om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij oeDoc  aaa1owerkelijk 
geboden ondersteuning, zou vergoeding - net als bij 
de abortuskliniek - persoonsvolgend moeten plaats-
vinden. Deze wijze van financieren sluit naadloos aan 
bij een van de beleidsdoelstellingen van artikel 1 van 
de begroting van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
namelijk het zorgen voor keuzevrijheid bij begeleiding 
en het kunnen maken van goed geïnformeerde keuzes 
rond de geboorte [58]. De Waz biedt die mogelijkheid, 
aangezien geregeld is dat er bij algemene maatregel 
van bestuur nadere eisen gesteld kunnen worden met 
betrekking tot de hulpverlening en besluitvorming [59]. 
Alleen met landelijke financiering blijft kwalitatief 
goede hulp aan deze doelgroep gewaarborgd. 
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10  Ten slotte 



Ten slotte 
66 "Al op de terugweg naar huis [na een echo met 

zorgwekkende uitslag] besloten we Siriz te bellen, om 
even van ons af te praten. We konden al heel snel terecht. 
De maatschappelijk werker, liet ons gewoon uitpraten en 
ze liet ons zelf de beslissing nemen die we eigenlijk diep 
van binnen al genomen hadden: we gingen voor ons 
diepste verlangen, een kindje. Door maar één gesprek met 
de maatschappelijk werker van Siriz, kregen we precies het 
juiste duwtje om door te zetten wat we zelf al wilden". 

"Na een half jaar depressie zocht ik hulp bij Siriz. Ik surfte 
op het internet en chatte met een maatschappelijk werker 
van Siriz. Die gaf aan dat ik meer hulp nodig had. Dat wilde 
ik graag; we maakten een afspraak. Tijdens deze gesprekken 
spraken we over wat mij het meest triggerde om aan de 
abortus te denken. Ook gingen we in op de moeite die ik had 
met het feit dat anderen voor mij wilden beslissen over de 
zwangerschap en het eenzame gevoel dat ik had, omdat ik 
geen steun had gekregen van mijn omgeving. We bespraken 
hoe ik de abortus een plekje kon geven. Ik maakte een 
geboortekaartje en een schilderij dat ik ophing in huis. Dat 
hielp mij, maar ook mijn ouders en stiefvader verder. In het 
begin stond de abortus echt tussen mij en mijn omgeving in, 
maar langzaamaan herstelden de relaties. Daar is wel veel tijd 
overheen gegaan 
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"Het was voor mij meteen duidelijk dat ik het kindje wilde 
houden, maar ik vond het ingewikkeld hoe ik de buitenwereld 
moest vertellen over mijn zwangerschap. Verder vroeg ik me af 
hoe ik het als alleenstaande moeder moest redden. Hoe moest 
het financieel? En bij welke instanties kon ik terecht? De 
gesprekken met Siriz hielpen me om zuivere keuzes te maken. 
Ook kreeg ik praktische ondersteuning bij de voorbereiding op 
de komst van mijn kind. Het was echter geen makkelijke tijd:' 

Siriz wil en zal de doelgroep onbedoeld zwangeren niet vergeten. 
Aandacht is noodzakelijk om deze groep kwetsbare vrouwen én 
ook mannen te blijven begeleiden bij een van de ingrijpendste 
momenten van hun leven. 99 



Bijlagel Begroting voor 2018 
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Preventielessen op scholen (po, so, vo en mbo) 

Landelijke telefonische en online begeleiding 

Individuele specialistische begeleiding 

Onderzoek onbedoelde zwangerschap bij vrouwen van 20 tot 30 jaar 

stische keuzebegeleiding 

50.000 

79.000 

129.000 

1111111•111111111111 

411•11111111 
Preventie- en ondersteuningsactiviteiten voor jongeren in de jeugdzorg 

P reventieactiviteiten voor asielzoekers 

Ontwikkeling preventie-interventie voor studenten in het hoger onderwijs 

205.700 

205.700 

250.000 

1101111111011111~ 
6.1 	 Onderzoek en ontwikkeling online-preventiernodulen 

6.2 	 Ontwikkeling train-de-trainermodulen voor leerkrachten en docenten 	 43.600 

6.3 	 Ontwikkeling trajectmatige online en blended ondersteuning 	 300.000  
24-uurs bereikbaarheid online en telefonische ondersteuningscontacten 	100.000 6.4  

Zichtbaarheidscampagne landelijke telefonische en online begeleiding 

125.000 

114 000 

tn samenwerking herhaling van zwangerschapsafbrekingen tegengaan" 172.000 

.2 

7.1 	 Tienermoedergroepen 

Jonge vaders 

Vrijwilligers 

100.000 

100.000 

100.000 

1.761.300 

100.000 

Landelijk programma JOOZ 

Borging en delen van praktijkexpertise 
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Overzicht subsidieaanvraag VWS 2018 
Landelijke 

telefonische en 	Individuele 
Preventie- 	online 	specialistische 

Activiteit: 
	

lessen 	begeleiding 	begeleiding 	Projecten 	Totaal 

Personele kosten 
Salarissen 	 190.700 	144.780 	323.840 	 - 	659.320 

Sociale lasten incl. pensioen 	 52.822 	39.925 	 89.853 	 - 	182.600 
Overige personeelskosten 	 44.510 	25.000 	 39.000 	 108.510 
Externe medewerkers 	 - 	 7.909 	 3.916.300 	3.924.209 
Vrijwilligers 	 19.500 	19.500 	 39.000 

	

307.532 	237.114 	452.693 	3.916.300 	4.913.639 

Overige directe kosten 
Publiciteits- en communicatiekosten 	36.024 	6.293 	 19.403 	 61.720 
Huisvestingskosten 	 1.000 	 395 	 25.000 	 26.395 
Kantoorkosten 	 12.400 	12.954 	 14.500 	 - 	39.854 
Overige directe kosten 	 - 	 1.424 	 - 	1.424 

	

49.424 	21.066 
	

58.903 	 129.393 

Kosten eigen organisatie 
Beheer en administratie 	 135.655 	111.847 	221.814 	 - 	469.316 
Uitvoeringskosten 	 90.689 	74.773 	148.290 	 313.752 

	

226.344 	186.620 	370.104 	 - 	783.068 

Subsidie VWS 	 583.300 	444.800 	881.700 	3.916.300 	5.826.100 



/R.A. Zoutendijk 
Stg Siriz 
t.a.v. 10.2.e 
Postbus 559 
3800 AN Amersfoort 

Dienst Uitvoering 
Subsidies aan Instellingen 
(DUS-I) 

Bezoekadres: 
Parnassusplein 5 
2511 VX DEN HAAG 
www.dus-i.n1  
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

> Retouradres Postbus 16006 2500 BA Den Haag 

Datum 24-1-2018 
Betreft Ontvangst incomplete subsidieaanvraag 

Geacht bestuur, 

Op 29 december 2017 ontving ik via het subsidieportaal VWS uw aanvraag voor 
een instellingssubsidie 2018, geregistreerd onder subsidienummer 326649. 

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

Ik verzoek u uw aanvraag te completeren met: 
- Een nadere financiële cijfermatige onderbouwing van de begrotingspost 

Personeel inzake Activiteit A ad. € 307.532,-, B ad. € 237.114,-, C ad. 
€ 452.693,- en D ad. € 3.916.300,-. Voor deze posten dient u voor uw 
eigen personeel inzicht te geven in het tarief per uur  en de te 
verwachten uren  per categorie 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. Indien sprake is 
van inhuur externen dan behoeft u geen uitsplitsing te doen inzake de 
opbouw van het uurtarief. Opgemerkt dient te worden dat een 
begrotingspost als onvoorzien niet subsidiabel is. Zie hiervoor tevens de 
toelichting voor het invullen van het aanvraagformulier tot 
subsidieverlening op www.dus-i.nl. 

- Een nadere financiële cijfermatige onderbouwing van de begrotingspost 
Materieel inzake Activiteit A voor de kosten; 

• PubliCiteits en communicatiekosten ad. € 36.024,- 
• Kantoorkosten ad. € 12.400,- 

Voor deze posten dient u de opbouw inzichtelijk te maken en alle begrote 
kosten die onder deze posten vallen cijfermatig toe te lichten. Eventuele 
offertes kunnen worden meegestuurd. Opgemerkt dient te worden dat een 
begrotingspost als onvoorzien niet subsidiabel is. Zie hiervoor tevens de 
toelichting voor het invullen van het aanvraagformulier tot 
subsidieverlening op www.dus-i.nl. 

Contactpersoon 
Dienst Uitvoering Subsidies 
aan Instellingen (DUS-I) 

T 070 340 5566 (keuze VWS) 
E VWSsubsidies@minvws.nl  

Bereikbaar op werkdagen 
van 9.00 - 16.00 uur 

Ons kenmerk 
SP/88810/2018 

Relatienummer 
1293572 

Subsidienummer 
326649 

Uw brief 
29-12-2017 

Bijlagen 
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Een nadere financiële cijfermatige onderbouwing van de begrotingspost 
Materieel inzake Activiteit B voor de kosten; 

• Publiciteits en communicatiekosten ad. € 6.293,- 
• Kantoorkosten ad. € 12.954,- 
• Overige directe kosten ad. € 1.424,- 

Voor deze posten dient u de opbouw inzichtelijk te maken en alle begrote 
kosten die onder deze posten vallen cijfermatig toe te lichten. Eventuele 
offertes kunnen worden meegestuurd. Opgemerkt dient te worden dat een 
begrotingspost als onvoorzien niet subsidiabel is. Zie hiervoor tevens de 
toelichting voor het invullen van het aanvraagformulier tot 
subsidieverlening op www.dus-i.nl. 

- Een nadere financiële cijfermatige onderbouwing van de begrotingspost 
Materieel inzake Activiteit C voor de kosten; 

• Publiciteits en communicatiekosten ad. €19.403,- 
• Huisvestingskosten ad. € 25.000,- 
• Kantoorkosten ad. € 14.500,- 

Voor deze posten dient u de opbouw inzichtelijk te maken en alle begrote 
kosten die onder deze posten vallen cijfermatig toe te lichten. Eventuele 
offertes kunnen worden meegestuurd. Opgemerkt dient te worden dat een 
begrotingspost als onvoorzien niet subsidiabel is. Zie hiervoor tevens de 
toelichting voor het invullen van het aanvraagformulier tot 
subsidieverlening op www.dus-i.nl. 
Een nadere financiële cijfermatige onderbouwing van de begrotingspost 
Overige kosten/kosten derden inzake Activiteit A voor de kosten; 

• Beheer en administratie ad. € 135.655,- 
• Uitvoeringskosten € 90.689,- 

Voor deze posten dient u de opbouw inzichtelijk te maken en alle begrote 
kosten die onder deze posten vallen cijfermatig toe te lichten. Eventuele 
offertes kunnen worden meegestuurd. Opgemerkt dient te worden dat een 
begrotingspost als onvoorzien niet subsidiabel is. Zie hiervoor tevens de 
toelichting voor het invullen van het aanvraagformulier tot 
subsidieverlening op www.dus-i.nl. 
Een nadere financiële cijfermatige onderbouwing van de begrotingspost 
Overige kosten/kosten derden inzake Activiteit B voor de kosten; 

• Beheer en administratie ad. € 111.847,- 
• Uitvoeringskosten € 74.773,- 

Voor deze posten dient u de opbouw inzichtelijk te maken en alle begrote 
kosten die onder deze posten vallen cijfermatig toe te lichten. Eventuele 
offertes kunnen worden meegestuurd. Opgemerkt dient te worden dat een 
begrotingspost als onvoorzien niet subsidiabel is. Zie hiervoor tevens de 
toelichting voor het invullen van het aanvraagformulier tot 
subsidieverlening op www.dus-i.nl. 

- Een nadere financiële cijfermatige onderbouwing van de begrotingspost 
Overige kosten/kosten derden inzake Activiteit C voor de kosten; 

• Beheer en administratie ad. € 221.814,- 
• Uitvoeringskosten € 148.290,- 

Voor deze posten dient u de opbouw inzichtelijk te maken en alle begrote 
kosten die onder deze posten vallen cijfermatig toe te lichten. Eventuele 
offertes kunnen worden meegestuurd. Opgemerkt dient te worden dat een 
begrotingspost als onvoorzien niet subsidiabel is. Zie hiervoor tevens de 
toelichting voor het invullen van het aanvraagformulier tot 
subsidieverlening op www.dus-i.nl. 	 Pagina 2 van 3 
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Deze gegevens en/of stukken dienen binnen 3 weken na dagtekening van deze 
brief door mij via het subsidieportaal VWS te zijn ontvangen. 

Mocht u onverhoopt niet binnen de gestelde termijn de gevraagde informatie 
kunnen aanleveren, dan kunt u vóór het verstrijken van de termijn een schriftelijk 
verzoek tot uitstel bij DUS-I indienen. In dit verzoek vermeldt u de reden(en) voor 
het verzoek tot uitstel en de nieuw te stellen redelijke exacte termijn. Op deze 
wijze voorkomt u eventuele (financiële) consequenties als gevolg van het niet 
tijdig reageren op het verzoek de aanvraag te completeren. 

Ik verzoek u bij alle correspondentie uw subsidienummer 326649 en 
relatienummer 1293572 te vermelden. 

Heeft u vragen? 

Voor vragen over deze brief kunt u contact opnemen met de Dienst Uitvoering 
Subsidies aan Instellingen (DUS-I). De contactgegevens vindt u rechts in de 
kantlijn op pagina 1. 

Ons kenmerk 
SP/88810/2018 

Hoogachtend, 

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

J.N.M. Timmers 

Pagina 3 van 3 



Doe. 152a 

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 	 Ons kenmerk 	Relatienummer 	Subsidienummer 
12 februari 2018 	RZ/GW/180212 	1293572 	 326649 

Onderwerp 
Aanvullende informatie voor instellingssubsidie 2018 

Geachte heer, mevrouw, 

Bij dezen voorzien wij u van additionele informatie n.a.v. uw brief d.d. 24 januari 2018, 
waarin u vraagt onze subsidieaanvraag voor 2018 te completeren. Bijgevoegd bij deze 
brief zenden wij u Excelbestanden waarin de cijfermatige onderbouwing in detail wordt 
weergegeven. Onderstaand treft u een beknopte tekstuele toelichting aan met een 
verwijzing naar de desbetreffende bijlagen. 

U vraagt om een toelichting op de volgende posten: 
• Post personeel voor activiteit A (Preventie). 

o In bijlage 1 is het bedrag van € 243.522 uitgesplitst naar de verschillende 
premiesoorten en omgeslagen naar een tarief per uur. In dit uurtarief zijn geen 
overheadkosten verwerkt. De uren per categorie medewerker/functie zijn hier 
ook zichtbaar. 

o In bijlage 2 zijn de overige personeelskosten ad. € 44.510 nader gespecificeerd. 
De overige personeelskosten betreffen de reiskosten, opleidingskosten en 
loopbaanbudget. 

o In bijlage 3 zijn de kosten van vrijwilligers ad. € 19.500 nader gespecificeerd. 

• Post personeel voor activiteit B (Landelijke telefonische en online begeleiding). 
o In bijlage 4 is het bedrag van € 184.705 uitgesplitst naar de verschillende 

premiesoorten en omgeslagen naar een tarief per uur. In dit uurtarief zijn geen 
overheadkosten verwerkt. De uren per categorie medewerker/functie zijn hier 
ook zichtbaar. 

o In bijlage 5 zijn de overige personeelskosten ad. € 25.000 nader gespecificeerd. 
De overige personeelskosten betreffen de reiskosten, opleidingskosten en 
loopbaanbudget. 

o In bijlage 6 zijn de kosten externe medewerkers ad. € 7.909 nader 
gespecificeerd. 

o In bijlage 7 zijn de kosten van vrijwilligers ad. € 19.500 nader gespecificeerd. 

• Post personeel voor activiteit C (Individuele specialistische begeleiding). 
o In bijlage 8 is het bedrag van € 413.693 uitgesplitst naar de verschillende 

premiesoorten en omgeslagen naar een tarief per uur. In dit uurtarief zijn geen 
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overheadkosten verwerkt. De uren per categorie medewerker/functie zijn hier 
ook zichtbaar. 

o In bijlage 9 zijn de overige personeelskosten ad. € 39.000 nader gespecificeerd. 
De overige personeelskosten betreffen de reiskosten, opleidingskosten en 
loopbaanbudget. 

• Post personeel voor activiteit D (Projecten). 
o In bijlage 10 is het bedrag van € 3.916.300 uitgesplitst naar de verschillende 

activiteiten zoals het is uiteengezet in het Activiteitenplan 2018 dat u eerder is 
toegestuurd. Bijlage is gelijk aan bijlage 1 van het Activiteitenplan 2018. 

• Post materieel voor activiteit A (Preventie). 
o In bijlage 11 is een bedrag van € 49.424 nader gespecificeerd. De publiciteits-

en communicatiekosten vertegenwoordigen de uitgaven aan beurzen, 
evenementen en congressen waaraan Siriz deelneemt met preventieactiviteiten. 
Daarnaast zijn hier kosten opgenomen voor het ontwikkelen van lesmateriaal en 
de website om vindbaarheid en zichtbaarheid te vergroten. 

• Post materieel voor activiteit B (Landelijke telefonische en online begeleiding). 
o In bijlage 12 is een bedrag van € 21.066 nader gespecificeerd. Naast genoemde 

publiciteitskosten bestaan de kantoorkosten uit licentiekosten van het 
zorgregistratiesysteem, telefoonkosten van de landelijke hulplijn en ICT-beheer. 

• Post materieel voor activiteit C (Individuele specialistische begeleiding). 
o In bijlage 13 wordt een bedrag van € 58.903 verantwoord als publiciteits- en 

communicatiekosten, huisvestingskosten en kantoorkosten. 

• Post overige kosten/kosten derden voor activiteit A tot en met C. 
o In bijlage 14 is een bedrag van € 783.068 nader gespecificeerd. 

.Als laatste vraagt u om de opbouw van de kosten van beheer en administratie 
en de uitvoeringskosten voor 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 
Toezicht, de Raad van Bestuur, de Klachtencommissie, de Cliëntenraad, een deel 
van de kosten van het management, de kosten van (beleids- en staf) 
medewerkers die werkzaam zijn op het gebied van kwaliteit, P&O, secretariaat, 
etc. Een bedrag van € 128.624 van de kosten voor beheer en administratie is 
niet opgenomen in deze subsidieaanvraag; deze kosten neemt Siriz zelf volledig 
voor haar rekening. 
Onder de uitvoeringskosten vallen de kosten van de Ondernemingsraad, 
vrijwilligers, huisvestingskosten van het hoofdkantoor, accountantskosten, 
automatisering, afschrijvingen vaste activa en dergelijke. 
Een bedrag van € 150.000 van de uitvoeringskosten is niet opgenomen in deze 
subsidieaanvraag; deze kosten neemt Siriz zelf volledig voor haar rekening. 
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. 
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Ik hoop u door middel van deze brief voldoende te hebben geïnformeerd en zie uw 
reactie met belangstelling tegemoet. 

Mint vripnripliikp nrnpl- 

MBA MSW 
bestuurder 





Bedrag Grootboekrekening 
Nummer Omschrijving 

Kostenplaats 
Nummer Omschrijving 

5.073 
5.073 
5.073 
5.073 
5.072 
5.073 
5.073 
1.286 
1.286 
1.286 
1.286 
1.286 
1.286 
1.286 

11 	Groningen, Friesland en Drenthe 
12 	Overijssel 
13 	Utrecht 
14 	Noord-Holland en Flevoland 
15 	Zuid-Holland Noord 
16 	Zuid-Holland Zuid en Zeeland 
17 	Noord-Brabant en Umburg 
11 	Groningen, Friesland en Drenthe 
12 	Overijssel 
13 	Utrecht 
14 	Noord-Holland en Flevoland 
15 	Zuld-Holland Noord 
16 	Zuid-Holland Zuid en Zeeland 
17 	Noord-Brabant en Umburg 

44.510 

Personeelskosten - oericht vriloesteld 
6151 	Reiskosten onbelast (max. € 0,19) 
6151 	Reiskosten onbelast (max. 0,19) 
6151 	Reiskosten onbelast (max. € 0,19) 
6151 	Reiskosten onbelast (max. C 0,19) 
6151 Reiskosten onbelast (max. € 0,19) 
6151 Reiskosten onbelast (max. € 0,19) 
6151 	Reiskosten onbelast (max. C 0,19) 
6156 Opleidingskosten 
6156 Opleidingskosten 
6156 Opleidingskosten 
6156 Opleldingskosten 
6156 Opleidingskosten 
6156 Opleldingskosten 
6156 Opleldingskosten 

Totaal 
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Bijlage 2: activiteit A, uitsplitsing overige personeelskosten 
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Bijlage 3: activiteit A, vrijwilligers 

GrootboekrekenIng Bedrag Kostenplaats 
Nummer Omschrijving Nummer Omschrijving 

Totaal 19.500 

Vrilwilliaers  
6190 Wervingskosten vrijwilligers 
6191 Vrijwilligersvergoeding 
6192 Reiskosten vrijwilligers 
6193 Opleidingskosten vrijwilligers 

10 	Landelijk 
10 	Landelijk 
10 	Landelijk 
10 	Landelijk 

2.150 
12.350 

2.401) 
2.600 
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Bijlage 4: activiteit B. uitsplitsing personeelskosten 
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Totaal 25.000 

Grootboekrekening 
Nummer Omschrijving 

7151 Reiskosten onbelast (max. € 0,19) 
7156 Opleidingskosten - maatschappelijk werkers 
7156 Opleidingskosten - online en tel. hulpverlening 
7156 Opleidingskosten - deskundigheidsbevordering vrijwilligers 
7185 Loopbaanbudget 

Bedrag 

9.227 
3.773 
7.000 
5.000 
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Bijlage 5: activiteit B, overige personeelskosten 
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Bijlage 6: activiteit B, externe medewerkers 

Grootboekrekening 
Nummer Omschrijving 

7187 Inhuur extern optimaliseren online en tel. hulpverlening 

Bedrag 

7.909 

Totaal 7.909 



Grootboekrekening Bedrag Kostenplaats 
Nummer Omschrijving Nummer Omschrijving 

Totaal 19.500 

Vrijwilligers  
7190 	Wervingskosten vrijwilligers 
7191 	Vrijwilligersvergoeding 
7192 	Reiskosten vrijwilligers 
7193 	Opleidingskosten vrijwilligers 

10 	Landelijk 
10 	Landelijk 
10 	Landelijk 
10 	Landelijk 

2.150 
12.350 
2.400 
2.600 
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Bijlage 7: activiteit B, vrijwilligers 
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Bijlage 9: activiteit C, overige personeelskosten 

Grootboekrekening 
Nummer Omschrijving 

7151 Reiskosten onbelast (max. C 0,19) 
7151 Reiskosten onbelast (max. C 0,19) 
7151 Reiskosten onbelast (max. C 0,19) 
7151 Reiskosten onbelast (max. C 0,19) 
7151 Reiskosten onbelast (max. C 0,19) 
7151 Reiskosten onbelast (max. C 0,19) 
7151 Reiskosten onbelast (max. C 0,19) 
7151 Reiskosten onbelast (max. C 0,19) 
7151 Reiskosten onbelast (max. C 0,19) 
7151 Reiskosten onbelast (max. C 0,19) 
7156 Opleidingskosten 
7156 Opleidingskosten 
7156 Opleidingskosten 
7156 Opleidingskosten 
7156 Opleldingskosten 
7156 Opleidingskosten 
7156 Opleidingskosten 
7156 Opleidingskosten 
7156 Opleidingskosten 
7156 Opleidingskosten  

Kostenplaats  

	

Nummer 	Omschrijving 

	

14 	Noord-Holland en Flevoland 

	

16 	Zuid-Holland Zuid en Zeeland 

	

17 	Noord-Brabant en Limburg 

	

11 	Groningen, Friesland en Drenthe 

	

15 	Zuid-Holland Noord 

	

16 	Zuid-Holland Zuid en Zeeland 

	

12 	Overijssel 

	

14 	Noord-Holland en Flevoland 

	

17 	Noord-Brabant en Limburg 

	

13 	Utrecht 

	

14 	Noord-Holland en Flevoland 

	

16 	Zuid-Holland Zuid en Zeeland 

	

17 	Noord-Brabant en Limburg 

	

11 	Groningen, Friesland en Drenthe 

	

15 	Zuid-Holland Noord 

	

16 	Zuid-Holland Zuid en Zeeland 

	

12 	Overijssel 

	

14 	Noord-Holland en Flevoland 

	

17 	Noord-Brabant en Limburg 

	

13 	Utrecht 

Bedrag 

1.618 
797 
797 
531 

2.826 
2.657 
1.449 

531 
797 

1.884 
2.926 
1.441 
1.441 

961 
5.110 
4.804 
2.620 

961 
1.441 
3.406 

Totaal 	 39.000 
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Bijlage 10 Begroting voor 2018 

Activiteitenplan Strir 2018 
Pagina 41 van 42, Bijlage 1: begroting voor 2018 



Totaal 49.424 

Grootboekrekening 
Nummer Omschrijving 

Beurskosten 
Beurskosten 
Beurskosten 
Beurskosten 
Advertenties 
Website-onderhoud 
Online preventie 
Google Adwords 
Mailings portokosten 
Overige PR-kosten 
Overige PR-kosten 
Overige PR-kosten 
Drukwerk / Folders 

62100 
62101 
62002 
62003 
61000 
61000 
61000 
61000 
61000 
62100 
61002 
61000 
61000 

Kostendrager 

Studentenevenementen 
Congressen 

Beurs Onderwijsdag 
Beurs NOT 

Voorlichtingslessen 
Voorlichtingslessen 
Voorlichtingslessen 
Voorlichtingslessen 
Voorlichtingslessen 

Studentenevenementen 
Promotiemateriaal 
Voorlichtingslessen 
Voorlichtingslessen 

Bedrag 

3.500 
2.100 

500 
2.100 
3.074 

750 
2.400 
4.800 

500 
1.000 
1.000 

10.500 
3.800 

6011 
6011 
6011 
6011 
6020 
6031 
6031 
6032 
6042 
6090 
6090 
6090 
6091 

Nummer Omschrijving 

36.024 

6201 Huurkosten 
6332 	Licentiekosten 

61000 	Voorlichtingslessen 
61000 	Voorlichtingslessen 

1.000 
12.400 
13.400 
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Bijlage 11, activiteit A materieel 



Totaal 21.066 

Grootboekrekening 
Nummer Omschrijving 

7020 Advertenties online en offline 
7032 Google Adwords 
7091 Drukwerk / Folders 
7201 Huurkosten 
7303 Telefoonkosten hulplijn 
7330 ICT-beheer ontwikkeling techniek 
7332 Licentiekosten Regas 
7411 Contributies 
7439 Kosten certificering 

Bedrag 

2.900 
3.129 

264 
395 

3.000 
6.000 
3.954 

105 
1.318 
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Bijlage 12: activiteit B, materieel 
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Bijlage 13: activiteit C, materieel 

Grootboekrekening 
Nummer Omschrijving 

Bedrag 

7020 Advertenties online en offline 
7032 Googie Adwords 
7091 Drukwerk / Folders 
7201 Huisvestingskosten 
7332 Licentiekosten Regas 

7.403 
11.750 

250 
25.000 
14.500 

Totaal 58.903 
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Bijlage 14, uitsplitsing beheer & administratie en uitvoeringskosten 

Activiteit A-B-C 

Beheer en 	Uitvoerings- 
administratie 	kosten 

Personele kosten 
Raad van Bestuur, managementteam, kwaliteit, P&O, secretariaat etc. 
Vrijwilligerszaken, ondernemingsraad 
Verzekeringen, Arbo en telefonie 
Externe kosten 

Publiciteit en communicatiekosten 

Overige kosten 
interne kwaliteit en toezicht (Cliëntenraad, RvT, Klachtencommissie) 
Externe controle en advies 
Contributie en abonnementen 
Afschrijvingen en bankkosten 

HufwestinpkOSten 
kuur pand en onderhoud 

Kantoorkosten 
Automatisering, porti en vracht, ICT-beheer, licentiekosten 
implementatie EPD, CRM, Kenniscentrum, social intranet e.d. 

Deel niet te financieren via VVV5 instellingssubsidie 

Verdeling kosten eigen organisatie 

fte 
Uitvoeringskosten 

fre 
Beheer en Administratie 

	

604.242 
	

37.000 
14.600 
70.189 

	

52.668 
	

66.000 

	

656.910 	187.789 

12.200 

	

56.160 	7.360 
12.708 

	

950 	1.075 
55.000 

	

69.818 	63.435 

	

2.808 	122.300 

	

7.435 	74.700 
309.000 

	

7.435 	383.700 

	

-128.624 	-150.000 

	

608.347 
	

619.424 

B&A 	Preventie 	Ordine 	Offline 	Kenniscentrum 	Zorg 	Totaal 
5,81 	4,13 	3,41 	6,76 	 2,33 	 5,79 	28,23 

127.493 	90.689 	74.773 	148.290 	51.193 	126.986 	619.424 

	

4,13 	3,41 	6,76 	 2,33 	 5,79 	22,42 

	

135.655 	111.847 	221.814 	76.575 	189.949 	735.840 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Van: 10.2.e 
Verzonden: maandag 12 februari 2018 11:14 
Aan: 10." @siriz.nl' 
CC: 10." 	, @siriz.nl' 
Onderwerp: Incomplete subsidieaanvraag 326649 

Geachte heer 10.2.6 

Dank voor uw reactie op de incompleetbrief ontvangen op 12 februari 2018. 

Helaas kan uw aanvraag nog niet in behandeling worden genomen omdat deze 
niet compleet is. 

Ik verzoek u uw aanvraag te completeren met: 
• Een nadere toelichting op de begrotingspost overige kosten/kosten derden 

voor Activiteit A t/m C; 
Beheer en administratie € 469.316,- (A t/m C) 
Uitvoeringskosten € 313.752,- (A t/m C) 
De door u ingediende onderbouwing sluit niet aan op de door u begrote 
bedragen vermeldt in het aanvraagformulier tot subsidieverlening. 

Deze gegevens en/of stukken dienen binnen 2 weken  na dagtekening van deze 
e-mail door mij te zijn ontvangen via het subsidieportaal onder vermelding van uw 
subsidienummer 326649 en relatienummer 1293572. 

Bij voorbaat dank voor uw reactie, 

Met vriendelijke groet, 

10.2.e 

Dienst Uitvoering 
Subsidies aan Instellingen 
(DUS-I) 

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

Contactpersoon 
(Naam contactpersoon) 

T 070 340 5566 (keuze VWS) 
E VWSsubsidies@minvws.nl  

Bereikbaar op werkdagen 
van 9.00 - 16.00 uur 

Ons kenmerk 
SP/89077/2018 

Relatienummer 
1293572 

Subsidienummer 
326649 

Uw brief 
(Datum en/of kenmerk) 

10.2.e 	1  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1 
Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I)1 Adviseur subsidies 1 
Parnassusplein 51 2511 Vl DEN HAAG 1 
Postbus 20350 1 2500 El DEN HAAG 1 
1 11?.2fé,©minvws.n1 1 www.dus-i.n1 1 

10.2e 

Pagina 1 van 1 
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Staatssecretaris VWS 

\v, 	 f" \AL 

c/ek,4- r 	- 

t Cj h L, 

Deadline: zsm 

nota 
(ter beslissing) subsidie Siriz 2018 

1 	Aanleiding voor deze nota 
De subsidie aan Siriz voor 2018 is nog niet afgerond, mede vanwege de lo-
pende staatssteundiscussie en het traject rondom onbedoelde (tie-
ner)zwangerschappen vanuit het regeerakkoord. Eerder heeft u hiervoor ook 
een nota ter beslissing ontvangen (document is bijgevoegd), de onderhavige 
nota bouwt daar op voort. Voor het traject onbedoelde (tie-
ner)zwangerschappen ontvangt u separaat een nota. 

2 	Beslispunten, advies en mogelijk alternatief 
Beslisount:  Gaat u akkoord met het niet verlenen van subsidie aan Siriz op 
onderdelen die verboden staatssteun opleveren? 

Advies  is om geen subsidie te verlenen op onderdelen die verboden 
staatssteun opleveren. 

Alternatief 1 is om de subsidie deels te verlenen, waarbij VWS aangeeft vanaf 
1 januari 2019 geen onderdelen meer te subsidiëren die verboden 
staatssteun opleveren. 

Alternatief 2 is om de subsidie geheel te verlenen zoals Siriz voorstelt, 
waarbij VWS net als bij alternatief 1 aangeeft vanaf 1 januari 2019 geen 
onderdelen meer te subsidiëren die verboden staatssteun opleveren. 

3 Toelichting 
De subsidie aan Siriz in 2018 is nog niet afgerond. Wel staat er €1.500.000 
gereserveerd op de begroting. 

In 2017 subsidieerde VWS Siriz op het gebied van onbedoelde 
tienerzwangerschappen voor: preventielessen op scholen, telefonische en 

Kenmerk 
1300398-173774 -DMO 

Bijiage(n) 
2 

Pagina 1 van 4 

Directie Maatschappelijke 
Opvang 
Team C 

Ontworpen door 
00,2e 
Beleidsmedewerker 

T (070)-340 
M ( 31)110.2.e 
110.2.e 1@minvws.ni  

Datum Document 
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online begeleiding, offline keuzehulpgesprekken en een gedeelte 
kennisontwikkeling. In de bijlage zijn de bedragen per onderdeel opgenomen, 
evenals de bedragen voor de subsidieaanvraag in 2018. 

Behalve de activiteiten met betrekking tot kennisontwikkeling, zijn de 
activiteiten waarvoor Siriz in 2017 subsidie heeft ontvangen economische 
activiteiten. Deze activiteiten worden immers ook door anderen aangeboden 
onder commerciële condities. De subsidie aan Siriz leverde daarom verboden 
staatssteun op. We hebben hier in meerdere gesprekken met Siriz de 
afgelopen jaren over gesproken. De subsidieaanvraag voor 2018 bevat 
dezelfde activiteiten als voor 2017 met dien verstande dat Siriz geen subsidie 
meer aanvraagt voor kennisontwikkeling. Daarnaast vraag Siriz meer subsidie 
voor de andere (economische) activiteiten. Over de subsidieaanvraag voor 
2018 heeft inmiddels meerdere keren overleg plaatsgevonden met Siriz (met 
name over staatssteun). Dit is de reden dat de subsidie voor 2018 nog niet is 
verleend. Daarnaast is de subsidie nog niet verleend vanwege het opstarten 
van het traject onbedoelde (tiener)zwangerschappen. 

We adviseren u de subsidie af te keuren  Siriz kan dan wel een nieuwe 
aanvraag indienen die wel aan de staatssteunregels voldoet. Zij hebben in de 
afgelopen maanden al meerdere ideeën hiervoor aangedragen die 
hoogstwaarschijnlijk wel kunnen. We adviseren om de subsidieaanvraag af te 
keuren. Reden voor dit advies is drieledig: 
1) Zo voldoen we aan de staatssteunregels van de ADR. 
2) Zo benadelen we andere organisaties niet die al eerder zijn afgebouwd op 
onderdelen waar Siriz nog wel subsidie voor ontvangt. 
3) Dit past beter in het brede beleid dat we de komende jaren gaan inzetten , 
rondom onbedoelde (tiener)zwangerschappen, waarbij we bijvoorbeeld 
inzetten op keuzehulpgesprekken via de GGD met onder andere 
ondersteuning vanuit Siriz. 

We geven wel een alternatief (1). De reden hiervoor is dat het subsidiejaar 
2018 al bezig is. Daarnaast is richting Siriz niet op alle vlakken even duideliLk 
Gecommuniceerd dát VWS de subsidie afkeurt. Bij de keuze voor dit 
alternatief bestaat er wel een reële kans concurrenten een 
klachtprocedure bij de Europese Commissie of een procedure bij de nationale 
rechter starten. Als u het wenselijk vindt om de subsidie toch deels te 
verlenen, kunt u dit per onderdeel van de subsidie verschillend bekijken. Het 
totaalbedrag komt dan neer op €995.726: 

• Preventie op scholen €521.726: zelfde bedrag financieren als in 2017 
en aankondigen dat dit deel van de subsidie volledig wordt afgebouwd 
in 2019. VWS creëert oneerlijke concurrentie en verleent staatssteun 
door één partij in de markt wel te financieren en andere partijen niet. 
Tijdens gesprekken hebben we Siriz al vermeld dat we dit onderdeel 
af zullen bouwen. 

• Telefonische en online hulpverlening €474.000: zelfde bedrag 
financieren als in 2017 en idem aankondigen dat dit deel van de 
subsidie voleldig wordt afgebouwd. 2018 is dan een overgangsjaar: 
hoe regelen we de telefonische en online hulpverlening vanaf 1 
januari 2019 zonder staatssteun te verlenen. 

• Offline keuzehulpgesprekken CO: In de subsidieverlening voor 2017, 
heeft VWS al opgenomen dit onderdeel volledig af te zullen bouwen 
vanaf 1 januari 2018 in verband met staatsteun. 

Directie Maatschappelijke 
Opvang 
Team C 

Kenmerk 
1300398-173774-DM0 
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Kennisontwikkeling CO: In 2017 vroeg Siriz hiervoor €300.00 aan. In 
de nieuwe aanvraag CO. VWS kan geen subsidie verlenen als een 
organisatie deze niet aanvraagt. 
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ontvangen. Hierover zijn al contacten geweest. VWS heeft aangegeven 
positief te staan tegenover een aantal activiteiten. Het gaat dan om 
activiteiten rondom kennisontwikkeling. 

Alternatief 2 is om de subsidie in 2018 te verlenen zoals Siriz voorstelt. Siriz 
vraagt voor 2018 geen subsidie meer voor kennisontwikkeling, maar nog wel 
voor preventielessen op scholen, telefonische en online begeleiding en offline 
keuzehuipgesprekken (zie bijlage). 

De subsidiebedragen die Siriz voor 2018 aanvraagt zijn significant hoger dan 
in 2017. VWS heeft in de vele gesprekken die zijn gevoerd, geenszins de 
indruk gegeven bereid te zijn deze hogere bedragen te subsidiëren. 

Directie Maatschappelijke 
Opvang 
Team C 

Kenmerk 
1300398-173774-DM0 

4 Draagvlak politiek 
pn gnP• vnlnen finanriprinn Siriz nn riP voet 

buiten reiloMjdte 

5 	Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie 
Van belang is om goed aan te blijven sluiten bij de gesprekken met 
veldpartijen en hen dezelfde boodschap mee te geven. 

6 	Financiële en personele gevolgen 
nvt 

7 	Juridische aspecten haalbaarheid 

Een aantal algemene uitgangspunten op juridisch subsidie vlak:  
- Een bestuursorgaan hoeft niet meer subsidie te verlenen dan voorgaande 
jaren, behalve in het geval hierover toezeggingen zijn gedaan. 
- Subsidie die voor meer dan drie jaar achtereen voor min of meer dezelfde 
activiteiten is verstrekt kan verminderd of beëindigd worden, met 
inachtneming van een redelijke termijn. Deze termijn is afhankelijk van het 
geval, maar gemiddeld genomen wordt voor een significante verlaging van de 
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subsidie een termijn van een half jaar aangehouden. 
- Dit betekent dat een subsidieontvanger in ieder geval een half jaar van te 
voren op de hoogte moet zijn van de subsidievermindering. 
- Als subsidie niet wordt aangevraagd kan deze ook niet verstrekt worden. 

8 	Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen) 
Nota is afgestemd met PG en W3Z. 

9 	Gevolgen administratieve lasten 
nvt 

10 Toezeggingen 
nvt 

11 Fraudetoets 
nvt 

Directie Maatschappelijke 
Opvang 
Team C 

Kenmerk 
1300398-173774-DMO 

[10.2.e 
(Senior) Beleidsmedewerker 

Bijlage: bedragen bij subsidieaanvraag Siriz 

In 2017 financierde VWS Siriz als volgt: 
Preventielessen op scholen: 	€521.726 
Offline keuzehulpgesprekken: 	€236.000 
Online en telefonische hulp: 	€474.000 
Kennisontwikkeling: 	 €299.063 

Siriz vraagt voor 2018 als volgt subsidie aan: 
Preventielessen op scholen: 	€583.300 
Offline keuzehulpgesprekken: 	€444.800 
Online en telefonische hulp: 	€881.700 
Kennisontwikkeling: 	 €0 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Minister VWS 
cc Staatssecretaris  

Deadline: 13-04-2018 Directie Maatschappelijke 
Ondersteuning 
Team C 

Ontworpen door 
110.2.e 
Beleidsmedewerker 

T (070)-340 
M (31)-11=0.2.e 
(10,2.e -:@minvws.n1 

Datum Document 
12 april 2018 

Kenmerk 
1329228.175582-DMO 

Bijiage(n) 
1 

1 	Aanleiding voor deze nota 
Op 10 april jl. spraken DMO en de PG de staatssecretaris over de 
subsidieverlening aan Siriz in 2018 (zie nota hiervoor in de bijlage). 
Aangezien de subsidie ongeoorloofde staatssteun bevat en daarmee leidt tot 
onrechtmatige uitgave op uw begroting, is hier ook een besluit van u 
gewenst. 

2 	Beslispunten, advies en mogelijk alternatief 

Gaat u akkoord met bet verlenen van de subsidie aan Siriz2018 zoals 
de staatssecretaris besloten heeft?  

Advies is om hiermee akkoord te gaan. 
Hiermee voldoet u aan de beginselen van behoorlijk bestuur, hoewel de 
subsidie onrechtmatig is wegens ongeoorloofde staatssteun. 

3 	Samenvatting en conclusies 
Siriz is een organisatie die zich inzet voor vrouwen(en partners van) die on-
bedoeld zwanger raken. We hebben voor u kort een tijdlijn gemaakt, inclusief 
advies van WJZ: 

• 2014: SGP en CU dienen amendement in op de begrotingsbehande-
ling. In plaats van €230k, ontvangt Siriz tot en met 2017 €1,5M. 

• Juni 2017: staatssecretaris van Rijn schrijft in TK brief dat subsidie 
€1,5M voor Siriz ook in 2018 beschikbaar is. Dit gaat om de hoogte 
van het bedrag, dus geldt niet direct voor exact dezelfde activiteiten. 

• 4 okt 2017: gesprek Siriz, DMO, PG en WJZ. VWS vertelt hen dat ze 
aanspraak kunnen maken op €1,5M. Echter, dat de activiteiten aan-
gepast moeten worden zodat ze zich goed verhouden tot staatssteun. 
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In 2017 waren de activiteiten niet staatssteunproof, de aanvraag voor 
2018 was dat ook niet. 

• 14 dec 2017: de staatssecretaris herhaalt tijdens begrotingsbehande-
ling dat Siriz aanspraak kan maken op €1,5M. 

• 29 dec 2017: Siriz dient een aanvraag in van €6M. Dit uit eigen be-
weging op basis van hun beeld middelen regeerakkoord (€15M onbe-
doelde zwangerschappen). 

• Jan 2018: Vraag aan Siriz om een nieuw voorstel. 
• Feb 2018: VWS ontvangt nieuw voorstel. 
• Maart/april 2018: WJZ adviseert de staatssecretaris de subsidie deels 

te verlenen (€1M) ondanks staatssteungevoeligheid. Reden hiervoor 
is behoorlijk bestuur (incl artikel 4:51 Awb; redelijke termijn): in een 
al lopend subsidiejaar een partij dwingen af te bouwen, is volgens 
WJZ geen behoorlijk bestuur. 
Advies van PG en DMO in nota aan staatssecretaris om subsidie niet 
toe te kennen is gebaseerd op ongeoorloofde staatssteun. Alternatief 
van PG en DMO is het voorstel van WJZ (€1M). 

• 10 apr 2018: De staatssecretaris besluit de middelen voor €1M te wil-
len toekennen. Over de resterende €500k, gaat hij met Siriz in ge-
sprek. Verder is 2018 het laatste jaar dat Siriz op deze activiteiten 
subsidie ontvangt. Siriz krijgt dit te horen in de subsidieverlening, zo-
dat zij 2018 kunnen gebruiken als overgangsjaar om hun organisatie 
eventueel anders in te richten. 

Directie Maatschappelijke 
Ondersteuning 
Team C 

Kenmerk 
1329228-175582-DMO 

4 Draagvlak politiek 
CU en SGP volgen de subsidie aan Siriz al jaren op de voet. 

5 	Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie 
nvt 

6 	Financiële en personele gevolgen 
nvt 

7 	Juridische aspecten en haalbaarheid 
Zoals genoemd gaat het niet volledig afbouwen van Siriz in tegen de 
staatssteunregels. Dat betekent dat de subsidie voor 2018 vanuit 
staatssteunoptiek onrechtmatig zal zijn. Omdat we inmiddels, na vele 
gesprekken gevoerd te hebben met Siriz, al in het lopende subsidiejaar zitten, 
beletten de beginselen van behoorlijk bestuur om dit jaar al de subsidie 
volledig af te bouwen. Als een eventuele staatssteunklacht bij de Europese 
Commissie of een procedure bij de nationale rechter gegrond wordt geacht, 
zal het Europese recht boven het nationale recht gaan en zal alsnog de 
verboden staatssteun teruggevorderd moeten worden. 

8 	Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen) 
Afgestemd met WJZ en PG. 

9 	Gevolgen administratieve lasten 
nvt 

10. Toezeggingen 
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nvt 	 Directie Maatschappelijke 
Ondersteuning 

11. Fraudetoets 
	 Team C 

nvt 
	

Kenmerk 
1329228-175582•DMO 

Beleidsmedewerker 
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