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1. 	Vul de n.a.w.-gegevens en overige gegevens van uw Instelling in. 

naam instelling: 

postadres: 

postcode: 

vestigingsplaats: 

naam contactpersoon: 

telefoonnummer: 
telefaxnummer: 

e-mailadres: 

objectnummer instelling: 

bank- of girorekeningnummer: 

nummer Kamer van Koophandel: 

Vraagt u een instellingsubsidie of een 
projectsubsidie aan? Instelling 

111. 	Vul, Indien het een projectsubsidie betreft, de start- en elnddatum in: 

startdatum project: 
elnddatum project: 

IV. 	Bij welke directie vraagt u subsidie? 14g  
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dl'  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

! 	Aanvraagformulier t.b.v. een subsidieverlening 

V. 	Vul het navolgende schema volledig in. 

ri 

.4"Z 

( 

(1) 

activiteit 

(2) 

begrote lasten 

(3) 

begrote eigen 
bijdrage 

(4) 

begrote overige 
baten 

(5) 

gevraagde 
subsidie 

A. Keuzegesprekken 
bij onbedoelde 
zwangerschap 

B. Hulpverlening aan 
onbedoeld 
zwangere vrouwen 

€357110 

€976516 

€283472 

€775154 

€73638 

€201362 

CO 

CO 

CO 

CO 

C.  

D.  

E.  

CO €275000 €1058626 €1333626 

F.  
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8. 
€785312 €976516 €871683 personeel 

materieel 

overig 

€871683 €785312 €976516 

€613251 €775154 €674858 
eigen bijdrage 

overige baten 

€775154 €674858 €613251 

€196825 €201362 €172061 

€73638 €91218 €86237 

Toelichting begroot 
t 

begroot gerealiseerd 
t + 1 	 t-1 

A. 

personeel €416336 €357110 €381921 

materieel 

overig 

€416336 €357110 €381921 

eigen bijdrage 
€325118 €283472 €295684 

overige baten 

€325118 €283472 €295684 
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VI. 	Licht op de pagina's drie t/m vijf kernachtig per activiteit de begroting toe. 
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D. 

personeel 

materieel 

overig 

CO CO CO 

eigen bijdrage 

overige baten 

CO CO CO 

CO CO CO 

CO CO CO 

CO CO CO 

CO CO CO 

k

irf' Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

ti 	Aanvraagformulier t.b.v. een subsidieverlening 

	

begroot 	 begroot gerealiseerd 

	

t 	 t + 1 	 t-1 Toelichting 
••••••-- 

C. 

personeel 

materieel 

overig 

eigen bijdrage 

overige baten 

Doc. 1 
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F. 

personeel 

materieel 

overig 

CO CO CO 

eigen bijdrage 

overige baten 

CO CO CO 

CO CO CO 

CO CO CO 

CO CO 

CO CO CO 

CO 

rjmAnaisntsvrireavaang7okrsmgeau"lideher'dtibevtlijneeennspsortubsidieverlening 

	

begroot 	 begroot gerealiseerd 

	

t 	 t + 1 	 t-1 Toelichting 

E. 

personeel 

materieel 

overig 

eigen bijdrage 

overige baten 
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A. 
Toelichting begrotingsposten 

1 - Het voeren van keuzegesprekken 
1.1 Het zorgdragen voor een telefoondienst met gespecialiseerde maatschappelijk 
werkers. (0,67 fte = 1.000 uur) 
1.2 Het zorgdragen voor e-mailhulpverlening door gespecialiseerde maatschappelijk 
werkers. ( 0,18 fte = 275 uur) 
1.3 Het zorgdragen voor een 7-daagse telefonische bereikbaarheid, mede mogelijk 
gemaakt door de inzet van opgeleide vrijwilligers onder begeleiding van een professionele 
achterwacht. ( 0,49 fte = 728 uur) 
1.4 Het houden van spreekuren in de grote plaatsen zoals Almere, Amsterdam, 
Amersfoort, Den Haag, Dordrecht, Ede, Eindhoven, Friesland, Groningen, Goes, Holten, 
Maastricht, Rotterdam, Zwolle. ( 1,13 fte = 1.688 uur) 
1.5 Het leggen van goede contacten met potentiële verwijzers zoals huisartsen, 
gezondheidscentra, AMW, medewerkers abortusklinieken, Fiom, BJZ, verloskundigen, 
GGD, etc. ( 0,23 fte = 350 uur) 

2 - Het overdragen van methodiek van keuzegesprekken 
2.1 Het aanbieden van trainingen aan hulpverleners in opleiding zoals artsen, 
verpleegkundigen, verloskundigen, maatschappelijk werkers, enz.) ( 0,05 fte 80 uur) 

Doc. 1 
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al Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

l 	Aanvraagformulier t.b.v. een subsidieverlening 

VII. 	Beschrijf hierna de activiteiten en welke resultaten behaald gaan worden. 
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A. 
Beschrijving beoogde activiteiten 

1. Het voeren van keuzegesprekken 
1.1 Het zorgdragen voor een telefoondienst met gespecialiseerde maatschappelijk 
werkers. 
1.2 Het zorgdragen voor e-mailhulpverlening door gespecialiseerde maatschappelijk 
werkers 
1.3 Het zorgdragen voor een 7-daagse telefonische bereikbaarheid, mede mogelijk 
gemaakt door de inzet van opgeleide vrijwilligers onder begeleiding van een professionele 
achterwacht. 
1.4 Het houden van spreekuren in de grote plaatsen zoals Almere, Amsterdam, 
Amersfoort, Den Haag, Dordrecht, Ede, Eindhoven, Friesland, Groningen, Goes, Holten, 
Maastricht, Rotterdam, Zwolle. 
1.5 Het leggen van goede contacten met potentiële verwijzers zoals huisartsen, 
gezondheidscentra, AMW, medewerkers abortusklinieken, Fiom, BJZ, verloskundigen, 
GGD, etc. 

2. Het overdragen van methodiek van keuzegesprekken 
2.1 Het aanbieden van trainingen aan, hulpverleners in opleiding zoals artsen, 
verpleegkundigen, verloskundigen, maatschappelijk werkers, enz.) 

Beschrijving beoogde resultaten 

1. Het voeren van keuzegesprekken 

2. Het overdragen van de methodiek keuzegesprekken 

Doc. 1 
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B, 
Toelichting begrotingsposten 

1. Begeleiding van cliënten die na het keuzegesprek besloten hebben de zwangerschap uit 
te dragen. 
1.1 Het zorgdragen voor een telefoondienst met gespecialiseerde maatschappelijk werkers. 
( 2,01 fte = 3.000 uur) 
1.2 Het houden van spreekuren in de grote plaatsen zoals Almere, Amsterdam, Amersfoort, 
Den Haag, Dordrecht, Ede, Eindhoven, Friesland, Groningen, Goes, Holten, Maastricht, 
Rotterdam, Zwolle. ( 3,27 fte = 4.883 uur) 
1.3 Door het (eventueel) doen van huisbezoeken. ( 0,78 fte = 1.160 uur) 
1.4 Door telefonisch contact, e-mail hulpverlening en andere vormen van digitale 
hulpverlening ( 0,53 fte = 785 uur). 

2. Begeleiding van cliënten die na prenatale screening besloten hebben de zwangerschap 
van een gehandicapt kind uit te dragen 
2.1 Het houden van spreekuren in de grote plaatsen zoals Almere, Amsterdam, Amersfoort, 
Den Haag, Dordrecht, Ede, Eindhoven, Friesland, Groningen, Goes, Holten, Maastricht, 
Rotterdam, Zwolle. ( 0,12 fte = 180 uur) 
2.2 Door het (eventueel) doen van huisbezoeken ( 0,03 fte = 40 uur) 
2.3 Door telefonisch en e-mail hulpverlening ( 0,03 fte = 40 uur) 

3. Het begeleiden bij en het zoeken naar residentiële hulpverlening voor jonge (a.s.) 
moeders en hun baby, o.a. het Siriz huis, gastgezinnen en andere vormen van opvang. 
3.1 Het onderhouden van een bestand gastgezinnen waardoor tijdelijk onderdak bij 
gezinnen mogelijk is. ( 0,03 fte = 40 uur) 
3.2 Coachende gesprekken met de cliënt om haar te motiveren voor residentiële hulp. 
( 0,05 fte = 80 uur) 
3.3 Begeleiding van cliënten bij het zoeken naar de meest passende vorm van residentiële 
hulp. ( 0,08 fte = 120 uur) 
3.4 Het samenwerken met het VBOK-huis in Gouda. ( 0,11 fte = 160 uur) 
3.5 Het samenwerken met andere instellingen voor (jeugd) hulpverlening en opvang. 
( 0,16 fte = 240 uur) 

4. Het bieden van nazorg waardoor recidive zoveel mogelijk wordt voorkomen. 
4.1 Individuele nazorgtrajecten. ( 0,10 fte = 150 uur) 
4.2 Samenwerking met alle regionale organisaties m.b.t. jonge moeders. ( 0,08 fte = 120 
uur) 	 • 
4.3 Samenwerking met organisaties voor opvoedingsondersteuning. ( 0,10 fte = 150 uur) 
4.4 Het aanvragen van CIZ indicatie namens cliënten. ( 0,04 fte = 60 uur) 
4.5 In de bijscholing van de maatschappelijk werkers speciale aandacht voor het project 
hechting moeder-kind. ( 0,04 fte = 60 uur) 
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B. 
Beschrijving beoogde activiteiten 

1.1 Het zorgdragen voor een telefoondienst met gespecialiseerde maatschappelijk 
werkers. 
1.2 Het houden van spreekuren in de grote plaatsen zoals Almere, Amsterdam, 
Amersfoort, Den Haag, Dordrecht, Ede, Eindhoven, Friesland, Groningen, Goes, Holten, 
Maastricht, Rotterdam, Zwolle. 
1.3 Door het (eventueel) doen van huisbezoeken. 
1.4 Door telefonisch contact, e-mail hulpverlening en andere vormen van digitale 
hulpverlening 
2.1 Het houden van spreekuren in de grote plaatsen zoals Almere, Amsterdam, 
Amersfoort, Den Haag, Dordrecht, Ede, Eindhoven, Friesland, Groningen, Goes, Holten, 
Maastricht, Rotterdam, Zwolle. 
2.2 Door het (eventueel) doen van huisbezoeken 
2.3 Door telefonisch en e-mail hulpverlening 
3.1 Het onderhouden van een bestand gastgezinnen waardoor tijdelijk onderdak bij 
gezinnen mogelijk is. 
3.2 Coachende gesprekken met de cliënt om haar te motiveren voor residentiële hulp. 
3.3 Begeleiding van cliënten bij het zoeken naar de meest passende vorm van residentiële 
hulp. 
3.4 Het samenwerken met het VBOK-huis In Gouda. 
3.5 Het samenwerken met andere instellingen voor (jeugd) hulpverlening en opvang. 
4.1 Individuele nazorgtrajecten. 
4.2 Samenwerking met alle regionale organisaties m.b.t. jonge moeders. 
4.3 Samenwerking met organisaties voor opvoedingsondersteuning. 
4.4 Het aanvragen van CIZ indicatie namens cliënten. 
4.5 In de bijscholing van de maatschappelijk werkers speciale aandacht voor het project 
hechting moeder-kind. 

Beschrijving beoogde resultaten 

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

2. Begeleiding van cliënten die na prenatale screening besloten hebben de zwangerschap 
van een gehandicapt kind uit te dragen 

3. Het begeleiden bij en het zoeken naar residentiële hulpverlening voor jonge (a.s.) 
moeders en hun baby, o.a. het Siriz huis, gastgezinnen en andere vormen van opvang. 

4. Het bieden van nazorg waardoor recidive zoveel mogelijk wordt voorkomen. 

Doc. 1 
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c. 
Beschrijving beoogde activiteiten 

Beschrijving beoogde resultaten 
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Aanvraagformulier t.b.v. een subsidieverlening 

D. 
Toelichting begrotingsposten 
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Aanvraagformulier t.b.v. een subsidieverlening 

D, 

Beschrijving beoogde activiteiten 

Beschrijving beoogde resultaten 
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Toelichting begrotingsposten 
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E. 
Beschrijving beoogde activiteiten 

Beschrijving beoogde resultaten 
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F. 
Toelichting begrotingsposten 
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Aanvraagformulier t.b.v. een subsidieverlening 

F. 

Beschrijving beoogde activiteiten 

Beschrijving beoogde resultaten 
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Datum 	11-12
1411"1 

 nn 
0.2.e 

20-09-2010 

. e. 

IIGINEEL 

Functie 
Bestuurder 

Achternaam en 
voorletters 

van 
Veelen 

Plaats 

Amersfoort 

• 

Doc. 1 
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	Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

II 	Aanvraagformulier t.b.v. een subsidieverlening 

VIII. 	Egalisatiereserve (uitsluitend voor instellingssubsidies!) 

Aangevraagde instellingssubsidie: 

Stand egalisatiereserve: (zie toelichting bij vraag VIII)  

€275000 

0% 

' IX 	Bevoorschotting 
Wenst u af te wijken van het standaard bevoorschottingschema? Nee 

Indien Ja download het formulier: "Formulier 

X 	Ondertekening 
	 bijlage liquiditeitsbegroting" en vul dit inl 

Het bestuur, dan wel een namens het bestuur gevolmachtigde, verklaart kennis te hebben genomen van de 
geldende wet- & regelgeving op basis waarvan betreffende subsidie wordt aangevraagd en verklaart deze 
subsidieaanvraag juist en volledig te hebben ingevuld. 

Volmacht 
conform KvK 

nee, voeg 
volmacht toe. 

Bijlage 1 (optioneel) 	bevoorschottingsschema 
Bijlage 2 (optioneel) 	project-, programma- en/of beleidsplan 

Ruimte voor op- en/of aanmerkingen van aanvrager: 

In 2010 is de organisatiestructuur van de VBOK gewijzigd. Vanaf 2011 worden de 
hulpverleningsactiviteiten uitgevoerd door de nieuw opgerichte Stichting Siriz. Siriz 
vraagt daarom nu de subsidie 2011 aan i.p.v. de VBOK. 

18 



3 8  SEP 2010 

nre,,+ 
10.2.e 

e-mail: info@a0Ln2  
internet: www.vbok.nl  
ING 258 57 80 
KvK 405 30 980 
BTW nummer: 
NL003108764 B01 

Arnhemseweg 23 
Postbus 559 
3800 AN Amersfoort 
telefoon: (033) 460 50 70 
hulplijn: 
0900 - 202 10 88 
(7dgn/week, C 0,05/min) 
fax: (033) 461 59 01 	 CBF1 ANSI 

AANTEKENEN 
	 VBOK 	 OMA DM. 

VOOR 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport 
T.a.v. de directie Bedrijfsvoering afdeling Subsidies, kamer B 909 
Postbus 16006 
2500 BA DEN HAAG 

Datum 	: 29 september 2010 
Referentie : JV/mm/2010-236 
Uw kenmerk : SP/24390/2009 
Subsidienr. : 317593 
Objectnr. 	: 0219954 
Verplicht. nr. : 1592 

Geachte heer / mevrouw, 

Hierbij ontvangt u het aanvraagformulier ten behoeve van subsidieverlening voor de 
afdeling Hulpverlening van Stichting Siriz, voorheen de VBOK. Het aanvraagformulier 
bevat een activiteitenplan en de daarbij behorende (activiteiten)begroting van de 
afdeling Hulpverlening voor 2011. 

Wij vertrouwen erop dat deze subsidieaanvraag volledig is, conform de bepalingen 
zoals gesteld in uw brief van 27 augustus 2010. Graag zijn wij bereid tot het geven 
van nadere toelichting. Wij zien uit naar een voorspoedige afhandeling van deze 
aanvraag. 

Conan vin veeren 
alc r een•dirdcfeur 

'11\IEEL 

Bijliggen: 
• Aanvraagformulier t.b.v. een subsidieverlening. Incl. activiteitenplan en 

begroting 
• Personele onderbouwing aangevraagde subsidie 2011 
• Statuten Stichting Siriz 
• Kopie inschrijving Kamer van Koophandel 

De VBOK, dé organisatie waar moeder, vader en ongeboren kind gelijkwaardig betrokken worden in voorlichting en hulpverlening 
bij onbedoelde en/of ongewenste zwangerschap en na zwangerschapsverlies. 

10/DC/1 



activiteit Kosten Aantal uren Aantal fte Gevraagde 
subsidie 

Eigen 
bijdrage 

Overige 
baten 

16-9-2010 
Doc. 3 _ 	Stichting Siriz (voorheen VBOK) 

AMERSFOORT 

Onderbouwing aangevraagde subsidie 2011 

Subsidienr. 	: 317593 
Objectnr. 	: 0219954 
Verplicht. nr. : 1592 

A. Keuzegesprekken bij onbedoelde zwangerschap 

A.1 Het voeren van keuzegesprekken 

	

1.1 	Tiet zorgdragen voor een telefoondienst met gespecialiseerde maatschappelijk werkers. 

	

1.2 	Het zorgdragen voor e-mailhulpverlening door gespecialiseerde maatschappelijk 

	

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

	

1.4 	Het houden van spreekuren In de grote plaatsen zoals Almere, Amsterdam, Amersfoort, 
Den Haag, Dordrecht, Ede, Eindhoven, Friesland, Groningen, Goes, Holten, Maastricht, 
Rotterdam, Zwolle. 

1.5 Het leggen van goede contacten met potentiële verwijzers zoals huisartsen, 
gezondheidscentra, AMW, medewerkers abortusklinieken, Fiom, BJZ, verloskundigen, 
GGD, etc. 

A.2 Het overdragen van methodiek van keuzegesprekken 
2.1 Het aanbieden van trainingen aan hulpverleners in opleiding zoals artsen, 

verpleegkundigen, verloskundigen, maatschappelijk werkers,enz.).  _ 	 _ 

0,67 
0,18 

0,49 

1,13 

0,23 

0,05 

1.000 
275 

728 

1.688 

350 

80 

E 86.667 
E 23.833 

E 63.093 

€ 146.250 

E 	30.333 

E 6.933 

€ 68.796 
€ 18.919 

€ 50.083 

€ 116.092 

€ 24.078 

€ 5.504 

E 

€ 

E 

€ 17.871 
€ 4.915 

€ 13.010 

€ 30.157 

€ 6.255 

€ 1.430 

2,76 'E Totaal keuzegesprekken  4.121  € 357.110  € 283.472  € 73.638 
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activiteit 
Kosten Aantal uren Aantal fte 

Gevraagde 
Subsidie 

Eigen 
bijdrage 

Overige 
baten 

16-9-2010 
Doc. 3 Stichting Siriz (voorheen VBOK) 

AMERSFOORT 

Onderbouwing aangevraagde subsidie 2011 

Subsidienr. 	: 317593 
Objectnr 	: 0219954 
Verplicht.nr. : 1592 

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

B.1 Begeleiding van cliënten die na het keuzegesprek besloten hebben de zwangerschap uit te dragen. 
1.1 	Het zorgdragen voor een telefoondienst met gespecialiseerde maatschappelijk werkers. 
1.2 	Het houden van spreekuren in de grote plaatsen zoals Almere, Amsterdam, Amersfoort, 

Den Haag, Dordrecht, Ede, Eindhoven, Friesland, Groningen, Goes, Holten, Maastricht, 
Rotterdam, Zwolle. 

1.3 	Door het (eventueel) doen van huisbezoeken. 
1.4 	Door  telefonisch contact, e-mail hulpverlening en andere vormen van digitale  
Methodiek 

Door een systeem gerichte benadering toe te passen van 5-15 gespreken per cliënt, door 
gesprekken met de (aanstaande) vaders, door contacten met de ouders van de 
aanstaande moeder. etc. 
Onderzocht wordt welke outreachende technieken ingezet kunnen worden om moeilijk te 
motiveren jongeren toch vast te houden in de begeleiding, dit geldt ook voor allochtone 
ionaeren. 
Het ontwikkelen en implementeren van een methodiek rondom de moeder-kind-hechting 
bil risicogroepen 

B.2 Begeleiding van cliënten die na prenatale screening besloten hebben de zwangerschap van een 
gehandicapt kind uit te dragen 
2.1 	Het houden van spreekuren in de grote plaatsen zoals Almere, Amsterdam, Amersfoort, 

Den Haag, Dordrecht, Ede, Eindhoven, Friesland, Groningen, Goes, Holten; Maastricht, 
Rotterdam, Zwolle. 

2.2 	Door het (eventueel) doen van huisbezoeken 
2.3 	Door telefonisch en e-mail hulpverlening 
Methodiek 

Door een systeem gerichte benadering toe te passen van 5.15 gespreken per cliënt, door 
gesprekken met de (aanstaande) vaders, door contacten met de ouders van de 
aanstaande mneder. efn. 

B.3 Het begeleiden bij en het zoeken naar residentiële hulpverlening voor jonge (a.s.) moeders en hun 
baby, o.a. het Siriz huis, gastgezinnen en andere vormen  van opvang. 
3.1 	Het onderhouden van een bestand gastgezinnen waardoor tijdelijk onderdak bij gezinnen 

!mogelijk is. 
3.2 	'Coachende gesprekken met de cliënt om haar te motiveren voor residentiële hulp. 
3.3 	Begeleiding van cliënten bij het zoeken naar de meest passende vorm van residentiële 
3.4 	,Het samenwerken met het VBOK-huis in Gouda. 
3.5 	Het samenwerken met andere instellingen voor (jeugd) hulpverlening en opvang. 

B.4 Het bieden  van nazorg waardoor recidive zoveel mogelijk wordt voorkomen. 
4.1 	rindividuele nazorgtrajecten. 
4.2 	Samenwerking met alle regionale organisaties m.b.t. jonge moeders. 
4.3 	(Samenwerking met organisaties voor opvoedingsondersteuning. 
4.4 	fHet aanvragen van CIZ indicatie namens cliënten. 
4.5 	ln de bijscholing van de maatschappelijk werkers speciale aandacht voor het project 

!hechting moeder-kind. 
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Geachte mevrouw 1°2"e  

In antwoord op uw verzoek van 16 november jl doe ik u hierbij het activiteitenplan 
2011 van de afdeling Hulpverlening toekomen. 

Mochten er nog vragen zijn dan horen wij dat graag. 

Bijlage : 
• activiteitenplan 2011 afdeling Hulpverlening 
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Activiteitenplan 2011 afdeling hulpverlening Siriz 

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

De VBOK heeft in 2010 een werkstichting Siriz opgericht. In deze stichting 
Siriz zijn alle werkzaamheden van de VBOK ondergebracht. Vanaf 1 
oktober 2010 voert de VBOK voor haar werkzaamheden de naam Siriz. 

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

'Siriz is ervan overtuigd dat vanaf de conceptie nieuw leven bestaat. Het 
ongeboren leven heeft er recht op om zich verder te ontwikkelen en ter 
wereld te komen. De verantwoordelijkheid voor het ongeboren leven ligt 
bij de vrouw die het draagt en bij de man die het verwekte. Siriz kan en 
wil die verantwoordelijkheid niet van hen overnemen, maar wil hen beiden 

ill helpen die verantwoordelijkheid te dragen, als zij daarbij moeite 
ondervinden. 
In de dialoog met de samenleving in het algemeen, en met jongeren in 
het bijzonder, wil Siriz werken aan een maatschappelijk klimaat waarin 
men de waarde van pril ongeboren leven inziet en de eigen 
verantwoordelijkheid voor dit leven erkent en wil dragen.' 

In 2011 zal de afdeling hulpverlening van Siriz haar aandacht vooral 
richten op de volgende activiteiten: 

De twee gesubsidieerde kernactiviteiten:  

1. Keuzegesprekken bij onbedoelde zwangerschap voor (a.s.) moeder 

2. Hulpverlening aan onbedoeld zwangere vrouwen en meisjes en de 
(a.s.) vader. (Siriz wil de komende jaren een groei van 5 % 
realiseren) 

Voor de 	wee kerntaken ordt de reguliere instellingssubsidie 
aangev 
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Ze zijn door VWS aangemerkt s prioriteite . Siriz heeft hier speciale 
expertise op ontwikkeld. Deze t 	en worden onderaan dit 
verslag nader toegelicht. *1 

Daarnaast heeft Siriz nog andere standaard activiteiten:  

3. Keuzegesprekken en hulpverlening rondom prenatale screening 

4. Hulpverlening en advies aan het netwerk rondom de jonge a.s. 
moeder (ouders, school, etc.) 

5. Postabortus Hulpverlening 

6. Hulpverlening bij het verwachten van een kind met een handicap of 
beperking 

7. Hulpverlening bij afstand ter adoptie 

8. Ketensamenwerking 
a. intensivering samenwerking met eerstelijns werkers in het 

kader van de hulpverlening 
b. samenwerking met andere instellingen om de ketenvorming 

verder inhoud te geven 

9. Deskundigheidsbevordering 

Deze punten zijn voorwaarden om de overige kerntaken goed uit te 
voeren. Voor deze kernactiviteiten wordt nu geen instellingssubsidie 
aangevraagd. 

Overige activiteiten vanuit het werkplan 2011: 

10. 	Ontwikkelen van vaderhulpverlening 

11. 	Samenwerking met 2e  lijns hulpverlening, betreffende GGZ en 
LVG-hulpverlening 
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12. Kwaliteit- en deskundigheidsbevordering m.b.t. 
migrantenhulpverlening, eergerelateerd geweld en 
jongerencultuur. Tevens wordt gewerkt aan een 
professionaliseringstraject voor vrijwilligers 

13. Verder uitbreiden en professionaliseren van de digitale 
hulpverlening 

14. Professionaliseren gastgezinnen 

15. Uitbreiding van hulpposten in Friesland en Drenthe 

De afdeling hulpverlening werkt met professionele, geregistreerde 
maatschappelijk werkers vanuit de doelstelling van Siriz, met 
inachtneming van de code voor maatschappelijk werk. Zij verleent hulp 
aan een ieder die een beroep op haar doet en waarbij de hulpvraag 
binnen de grenzen van de hulpverlening valt. 

Daarnaast heeft Siriz ook nog andere activiteiten, zoals de residentiële 
hulpverlening (jonge moeder opvanghuis in Gouda en gastgezinnen), 
preventie, educatie en voorlichting (op scholen). 

Toelichting op de kerntaken 1 en 2 (*1) 

De hulpverlening bij keuzegesprekken:  
De hulpverlening gebeurt telefonisch (7 dagen per week), per email of 
face—to-face. In dat laatste geval wordt geprobeerd om binnen een week 
een afspraak in te plannen op een hulppost bij de cliënt in de buurt. 
De maatschappelijk werkers werken met een speciale keuzemethodiek en 
(uiteraard) volgens de beroepscode van het maatschappelijk werk. Er 
wordt samengewerkt met andere betrokken hulpverleningsinstanties en 
met andere personen vanuit het netwerk. 
Siriz draagt deze methodiek over aan andere professionals als hier vraag 
naar is. 
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Hulpverlening aan onbedoeld zwangere vrouwen en meisjes en de a.s.  
vader:  
De hulpverlening gebeurt telefonisch (7 dagen per week), per email of 
face-to-face. In dat laatste geval wordt een afspraak ingepland op een 
hulppost bij de cliënt in de buurt. Wanneer het methodisch gezien 
belangrijk is om een huisbezoek in te plannen, gebeurt dat. Het aantal 
gesprekken in een hulpverleningstraject varieert van 1-15. Siriz verleent 
tot maximaal tot een jaar na de geboorte van de baby hulp. 
Er wordt systeemgericht gewerkt met verschillende methodieken die 
relevant zijn voor deze doelgroep en (uiteraard) volgens de beroepscode 
van het maatschappelijk werk. Siriz besteedt veel aandacht aan de 
(psychosociale) zwangerschapsbegeleiding, om zo de moeder-kind 
hechting te bevorderen. Ook na de geboorte wordt aandacht besteed aan 
de hechting tussen moeder en kind. 
Indien dit voor de hulpverlening noodzakelijk blijkt, wordt er outreachend 
gewerkt. 
Wanneer het nodig is, verwijst Siriz de cliënt door naar residentiële 
vormen van hulpverlening, zoals gastgezinnen of een opvanghuis voor 
jonge moeders. Dit kan het Siriz-huis zijn, maar ook andere 
opvanghuizen. 
Bij een plaatsing van een cliënte in een gastgezin of opvanghuis blijft de 
ambulante hulpverlening bestaan, als aanvulling op de residentiële 
(bijvoorbeeld als plaatser, of als gastgezinbegeleider). 

Na afloop van het ambulante hulpverleningstraject, worden nazorg 
gesprekken aangeboden aan de cliënt. 
Na afloop van de residentiële hulpverlening wordt ook altijd een nazorg 
traject ingezet. Dit nazorg traject wordt soms door de ambulante 
hulpverlening van Siriz waargenomen en soms door externe instanties. 
Er wordt altijd intensief samengewerkt met andere betrokken (jeugd) 
hulpverleningsinstanties en met andere personen vanuit het netwerk. 
Deze methodiek wordt overgedragen aan andere professionals als hier 
vraag naar is. 
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Uit: Strategisch Beleidsplan Onveranderde doelen — nieuwe wegen: 

4. Hoofdthema's 
4.1 professionalisering en kwaliteitsborging 
De afgelopen jaren heeft de VBOK zich met goede resultaten ingezet om haar producten te 
professionaliseren. We zullen op dat pad verder gaan. De VBOK wil medewerkers uitdagen 
zich te ontwikkelen en hun talenten optimaal te benutten ten behoeve van de organisatie. Van 
medewerkers verwachten wij dat ze zich daartoe inzetten. 
Kwaliteit is een onderwerp waarvoor voorturend aandacht zal zijn. Evalueren, verbeteringen 
doorvoeren en borgen dienen een cyclisch karakter te hebben zodat werken aan kwaliteit een 
voortdurend karakter heeft. Alleen dan zijn we in staat een betrouwbare organisatie te zijn 
voor samenwerkingspartners, financiers, onze achterban en —niet in de laatste plaats— voor 
onze cliënten. Daarom zal de VBOK uiterlijk in 2012 zijn gecertificeerd volgens HKZ-
normen (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). 
Ook in de bedrijfsvoering is het noodzakelijk dat we verder professionaliseren. Een belangrijk 
sturingsinstrument zijn cijfers. Gegevens over aantallen hulpvragers, bezoekers aan 
hulpposten, het aantal met voorlichting bereikte leerlingen, bezoekers aan onze website en 
dergelijke moeten voortdurend gevolgd worden. Deze managementinformatie dient adequaat, 
betrouwbaar en tijdig geleverd te worden. Een systeem daartoe zal worden opgezet en 
geïmplementeerd. 

4.2 kerntaken 
De VBOK heeft hoge ambities. In een samenleving waar dertigduizend vrouwen per jaar 
zodanige nood door een ongewenste zwangerschap ervaren dat zij kiezen voor abortus, wil de 

)
1VBOK alle mogelijkheden benutten om hen te ondersteunen. Via die weg willen we immers 
longeboren kinderen de kans geven zich te ontwikkelen en geboren te worden! We willen ons 
daarom met overtuiging richten op onze kerntaken: hulpverlening en voorlichting. Daarvoor 
hebben we alle beschikbare middelen en energie nodig. Alles wat we daarnaast doen dient in 
het teken te staan van versterking van deze kerntaken, alles wat daaraan niet of onvoldoende 
bijdraagt leidt van ons kerndoel af en zal afgestoten worden. 

5. Kernproducten 
5.1 hulpverlening 
5.1.1 doelgroepen en doelstelling 
De VBOK wil vrouwen én mannen ondersteunen bij het nemen van hun verantwoordelijkheid 
voor het ongeboren leven.  Daarbij is uitgangspunt dat alleen zij daarvoor verantwoordelijk 
zijn. Die verantwoordelijkheid kan bijzonder zwaar zijn. Dagelijks worden maatschappelijk 
werkers en groepsleiders geconfronteerd met schrijnende situaties. De VBOK wil de mannen 
en vrouwen die dit betreft, helpen die verantwoordelijkheid te dragen (zie hoofdstuk 3, visie). 
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Alle vrouwen die ongewenst zwanger zijn, zijn —evenals hun partner— van harte welkom als 
cliënt van de VBOK. Voor al die hulpvragers wil de VBOK klaar staan om te helpen bij het 
maken van een keuze en voor verdere ondersteuning. 
Een belangrijk deel van de hulpvragers vormen jongeren tot 25 jaar, die laag zijn opgeleid en 
van allochtone afkomst zijn. Kennis van hun leefwereld is essentieel. 
Een bijzondere doelgroep vormen jonge (aanstaande) moeders (tot 25 jaar) met ernstige 
multiple problematiek. De VBOK wil een bijdrage leveren tot een perspectiefvol leven voor 
hen én voor hun kinderen. 

Ontwikkelingen die effecten hebben op hulpvragen worden gevolgd. Waar nodig zal de 
hulpverlening hierop worden afgestemd. 

Omdat er onvoldoende relatie is met de doelstelling, ziet de VBOK vrouwen die een 
miskraam hebben meegemaakt niet langer als doelgroep. 

5.1.2 product 
Om onze doelgroepen beter te bereiken zoekt de VBOK voortdurend naar manieren die 
aansluiten bij de manier waarop zij leven en communiceren. Om jongeren beter te bereiken 
zullen de mogelijkheden voor digitale middelen in de hulpverlening optimaal worden benut. 
Bij het verlenen van hulp zal aangesloten worden bij doelgroepen uit verschillende culturen. 

De hulpverlening van de VBOK dient goed bereikbaar te zijn. In principe zal daarom in 
iedere provincie minimaal één centraal gelegen steunpunt komen (bij voorkeur in de 
provinciehoofdstad). Tegelijkertijd zal -aan de hand van cliëntaantallen- nut en noodzaak van 
enkele hulpposten worden geëvalueerd. 
Voor de afdeling ambulante hulpverlening ligt de ambitie bij een jaarlijkse groei van 
minimaal 5%. In concrete getallen betekent dit een groei van 2000 (2008) naar minimaal 
2500 (2014) hulpvragen. Deze groei dient in de eerste plaats te worden opgevangen door 
efficiencyverhoging waarbij een reëel vastgestelde caseload normatief is. 

Het opvanghuis in Gouda heeft bewezen een prima concept te zijn voor de intensieve 
hulpverlening van jonge (aanstaande) moeders (tot 25 jaar) met ernstige multiple 
problematiek. Des te schrijnender is het dat er nog zoveel meiden in Nederland zijn die in 
aanmerking voor een dergelijke voorziening zouden komen, wanneer er voldoende aanbod 
was. Daarin weigert de VBOK te berusten. De ambitie is om binnen de looptijd van dit SBP 
minstens één nieuwe voorziening te starten. Realisatie is echter afhankelijk van financiële 
mogelijkheden. Wanneer financiële belemmeringen geslecht worden, is de VBOK graag 
bereid meer initiatieven te ontplooien. 

Daarnaast wil de VBOK op kortere termijn (een) vorm(-en) van begeleid wonen starten als 
voorziening tussen residentiele opvang en 'gewoon' wonen in. Deze voorziening is bedoeld 
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voor degenen voor wie de residentiële opvang te zwaar is, maar de ambulante hulpverlening 
onvoldoende biedt. Deze voorziening draagt bovendien bij aan het beklijven van de in het 
opvanghuis aangeleerde vaardigheden en aan een kortere gemiddelde verblijfsduur in de 
residentiele voorziening(en). 
Gelet op de toename van psychiatrische- en verstandelijke beperkingen zal samenwerking 
met een (GGZ en VG-) instelling gezocht worden ten behoeve van diagnostiek en advisering. 
Grenzen in de hulpverlening bij deze cliënten zullen worden vastgelegd. Zo wordt voorkomen 
dat de VBOK zich beweegt op terreinen waar zij onvoldoende expertise heeft. 

Hulpverlening na zwangerschapsverlies door een miskraam zal de komende jaren worden 
afgebouwd. 
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Betreft: Verlening instellingssubsidie 2011 

Geacht bestuur, 

Naar aanleiding van uw subsidieaanvraag d.d. 20-09-2010, kenmerk JV/mm/2010-
236, bericht ik u het volgende. 

Hartelijk dank voor het — in aanvulling op de subsidieaanvraag - opsturen van het 
deel van uw activiteitenplan dat betrekking heeft op de activiteiten waarvoor u 
subsidie aanvraagt (uw brief van 30 november 2010, kenmerk 3V/mm/2010-328). 
Ik verzoek u dit in de toekomst bij te sluiten bij uw subsidieaanvraag zodat ik uw 
aanvraag direct gemakkelijker kan beoordelen. 

Inhoudelijke overwegingen 

In uw activiteitenplan heeft u opgenomen dat u voornemens bent in 2011 een aan-
tal activiteiten uit te voeren. 
Deze activiteiten passen binnen mijn subsidiebeleid, zoals onder andere 
neergelegd in de VWS-(ontwerp)begroting 2011 en in het rapport "Kennis, 
Innovatie & Meedoenl. 

Ik ben bereid voor 2011 subsidie te verlenen voor vorenbedoelde activiteiten. Ik 
hecht eraan, dat de activiteiten, met inachtneming van de door mij gemaakte 
kanttekeningen, worden uitgevoerd conform de door u ingediende stukken. 
Wanneer zich omstandigheden voordoen die van belang kunnen zijn voor een 
beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie dient u dit zo 
spoedig mogelijk schriftelijk aan mij mede te delen (artikel 36 van de 
Subsidieregeling VWS-subsidies). 

Toekomst instellingssubsidie Siriz  
Op dit moment wordt door het ministerie van VWS subsidie verleend aan 
verschillende organisaties die zich inzetten voor keuzegesprekken en 
hulpverlening in geval van onbedoelde zwangerschap. Begin 2011 wil ik 
inventariseren welke activiteiten het ministerie wil subsidiëren en welke 

1 Deze documenten zijn digitaal te raadplegen op www.wetten.nl  en www.rijksoverheid.nl. 
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organisatie(s) deze activiteiten het beste kan cq. kunnen uitvoeren. Dit kan 
gevolgen hebben voor uw subsidie. Ik verzoek u hier rekening mee te houden. 

Zoals u wellicht weet, is in het Regeerakkoord van het kabinet een taakstelling 
voor VWS opgenomen die ingevuld wordt met ombuigingen van subsidies. Op dit 
moment worden de uitgangspunten voor deze bezuinigingen uitgewerkt. De 
voornemens van het kabinet zullen mogelijk gevolgen hebben voor het 
subsidiebeleid. U kunt er daarom niet van uitgaan dat het subsidiebeleid 
ongewijzigd voortgezet zal worden. In verband met het voorgaande raad ik aan 
terughoudend te zijn met het aangaan van financiële verplichtingen. Het spreekt 
voor zich dat ik u van relevante ontwikkelingen op de hoogte zal houden. 

Financiële overwegingen 

U vraagt een subsidie van € 275.000,--. Ik heb op mijn begroting een bedrag van 
€ 266.504,-- gereserveerd. Ik ga ervan uit dat u het verschil binnen uw 
organisatie opvangt. 

Subsidieverlening 

Gelet op de hierboven vermelde overwegingen, verleen ik u hierbij voor het jaar 
2011 een instellingssubsidie van maximaal € 266.504,--. 
In uw aanvraag heeft u een eigen bijdrage opgenomen van € 1.058.626,--. Ik ga 
ervan uit dat deze bijdrage gerealiseerd wordt. Bij de vaststelling van de subsidie 
zal hier te zijner tijd rekening mee worden gehouden. 

Op deze subsidie is de volgende wet- en regelgeving van toepassing: 
- de Kaderwet VWS-subsidies 
- de Subsidieregeling VWS-subsidies2  

Het subsidiebedrag is als volgt verdeeld over de gesubsidieerde activiteiten: 
- 	Keuzegesprekken bij onbedoelde zwangerschap 	€ 	71.363,-- 
- 	Hulpverlening aan onbedoeld zwangere vrouwen 	€ 	195.141,-- 

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

Ons kenmerk 
SP/39763/2010 

loongevoelig (70%) 
	

€ 	186.553,-- 
prijsgevoelig (30%) 
	

€ 	79.951,-- 

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

Overige bepalingen 

Ik wijs u er op dat uw organisatie op grond van deze subsidieverlening mogelijk is 
aan te merken als "aanbestedende dienst" in de zin van artikel 1, sub r, van het 
Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten en als zodanig gehouden 

2 Voor de meest actuele versie van de vigerende wet- en regelgeving verwijs ik u naar 
www.rijksoverheid.n1 Pagina 2 van 4 
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zou kunnen zijn aan de daarin vervatte regels voor de Europese aanbesteding van 
diensten, leveringen en werken. Voor een nadere toelichting verwijs ik u naar 
www.pianoo.nl  of www.rijksoverheid.nl  (zoekterm: Europees aanbesteden) 

Subsidievaststelling 

Binnen vier maanden na afloop van 2011 moet een aanvraag tot vaststelling van de 
subsidie worden ingediend. Voor de vorm en inhoud van deze aanvraag tot 
vaststelling verwijs ik u naar de artikelen 42 en 43 van de Subsidieregeling VWS-
subsidies. 

In dit geval betekent dit dat de verantwoordingsstukken uiterlijk 1 mei 2012 in 
mijn bezit moeten zijn. 

U ontvangt tijdig nadere informatie over de manier waarop de aanvraag tot 
subsidievaststelling moet worden ingediend van de directie Bedrijfsvoering, 
afdeling Subsidies. 

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

Bevoorschotting 

De bevoorschotting zal plaatsvinden door middel van maandelijkse, automatische 
overschrijvingen, conform het in artikel 34 van de Subsidieregeling VWS-subsidies 
weergegeven bevoorschottingsschema, onder vermelding van: 67-7336-1293572-
685861-11 

De voorschotten zullen worden overgemaakt op uw rekeningnummer 146267508. 

AWB-procedure 

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

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

Ons kenmerk 
SP/39763/2010 

Pagina 3 van 4 



Doc. 5 

Het bezwaarschrift wordt ondertekend door de indiener en bevat: 
• de naam en het adres van de indiener, 
• de dagtekening, 	 Ons kenmerk 
• een omschrijving van het bestreden besluit, bijvoorbeeld door vermelding 	SP/39763/2010 

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

• de gronden van het bezwaar. 

Ik verzoek u bij alle correspondentie omtrent deze subsidie uw objectnummer 
1293572, subsidienummer 318044 en verplichtingennummer 685861-11 te 
vermelden. 

Hoogachtend, 

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

Mw. C.L. Goebel 

Pagina 4 van 4 
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2 7 SEP 2011 

Siriz 
bij onbedoelde zwangerschap 	 hulp • voorlichting • opvang 

AANTEKENEN 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport 
T.a.v. de directie Bedrijfsvoering afdeling Subsidies, kamer B 909 
Postbus 16006 
2500 BA DEN HAAG 

Datum 	: 26 september 2011 
Referentie : JV/mm/2011-195 
Uw kenmerk : SP/46167/2011 
Subsidienr. : 319356 
Objectnr. 	: 1293572 
Verplicht. nr. : 685861 

Geachte heer / mevrouw, 

Hierbij ontvangt u het aanvraagformulier ten behoeve van subsidieverlening voor de 
afdeling Hulpverlening van Stichting Siriz. Het aanvraagformulier bevat een 
activiteitenplan en de daarbij behorende (activiteiten)begroting van de afdeling 
Hulpverlening voor 2012. 

Wij vertrouwen erop dat deze subsidieaanvraag volledig is, conform de bepalingen 
zoals gesteld in uw brief van 2.september 2011. Graag zijn wij bereid tot het geven 
van nadere toelichting. Wij zien uit naar een voorspoedige afhandeling van deze 
aanvraag. 

Met 6rienrieliike orni:!t 
10.2.e 

• Jo a 	n Veéten 	_ 
di c éur-bestduder 

Bijlagen: 
• Aanvraagformulier t.b.v. een subsidieverlening. Incl. activiteitenplan en 

begroting 
• Personele onderbouwing aangevraagde subsidie 2012 
• Statuten Stichting. Siriz 
• Kopie inschrijving Kamer van Koophandel 



Kosten activiteit Overige 
baten 

Aantal uren Aantal fte Eigen 
bijdrage 

Gevraagde 
subsidie 

A. Keuzegesprekken bij onbedoelde zwangerschap 

A.1 Het voeren van keuzegesprekken 

	

1.1 	Het zorgdragen voor een telefoondienst met gespecialiseerde maatschappelijk werkers. 

	

1.2 	Het zorgdragen voor e•mailhulpverlening door gespecialiseerde maatschappelijk werkers. 

	

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

	

1.4 	Het houden van spreekuren in Almere, Amsterdam, Amersfoort, Den Haag, Dordrecht, Ede, Eindhoven, 
Drachten, Groningen, Goes, Holten, Rotterdam, Zwolle. 

	

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

A.2 Het overdragen van methodiek van keuzegesprekken 

	

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

Onderbouwing aangevraagde subsidie 2012 

Subsidienr. 	: 319356 
Objectnr. 	: 1293572 
Verplicht.nr. : 685861 

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

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

	

1.1 	Het zorgdragen voor een telefoondienst met gespecialiseerde maatschappelijk werkers. 

	

1.2 	Het houden van spreekuren in Almere, Amsterdam, Amersfoort, Den Haag, Dordrecht, Ede, Eindhoven, 
Drachten, Groningen, Goes, Holten, Rotterdam, Zwolle. 

	

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

	

1.4 	Door het (eventueel) doen van huisbezoeken. 

	

1.5 	Het zorgdragen voor e-mailhulpverlening door gespecialiseerde maatschappelijk werkers.  
8.2 Begeleiding zwangerschap waarbij een beperking bij het kind is geconstateerd. 

	

2.1 	'Het houden van spreekuren In Almere, Amsterdam, Amersfoort, Den Haag, Dordrecht, Ede, Eindhoven, 
Drachten, Groningen. Goes, Holten, Rotterdam. Zwolle. 

	

2.2 	Door het (eventueel) doen van huisbezoeken 

	

2.3 	Door telefonisch en e-mail hulpverlening 
B.3 Het begeleiden bij en het zoeken naar residentiële hulpverlening voor jonge (a.s.) moeders en hun baby, o.a. het Siriz 

huis, gastgezinnen en andere vormen van opvang. 

	

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

	

3.2 	Coachende gesprekken met de cliënt om haar te motiveren voor residentiële hulp. 

	

3.3 	Begeleiding van cliënten bij het zoeken naar de meest passende vorm van residentiële hulp. 

	

3.4 	Het samenwerken met Siriz Opvang Gouda. 

	

3.5 	Het samenwerken met andere instellingen voor (Jeugd) hulpverlening en opvang. 
B.4 Het bieden van nazorg waardoor recidive zoveel mogelijk wordt voorkomen. 

	

4.1 	individuele nazorgtrajecten. 

	

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

	

4.3 	Samenwerking met organisaties voor opvoedingsondersteuning. 

	

4.4 	Het aanvragen van CIZ Indicatie namens cliënten. 

	

4.5 	In de bijscholing van de maatschappelijk werkers wordt speciale aandacht gegeven aan het project 
!hechting moeder-kind. 
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Activiteitenplan 2012 afdeling hulpverlening Siriz 

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

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

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

In 2012 zal de afdeling hulpverlening van Siriz haar aandacht vooral richten op de volgende 
activiteiten: 

De twee gesubsidieerde kernactiviteiten:  

1. Keuzegesprekken bij onbedoelde zwangerschap voor (á.s.) moeders en vaders 
2. Hulpverlening aan onbedoeld zwangere vrouwen en meisjes en de (a.s.) vaders. 

(Siriz wil de komende jaren een groei van 5 % realiseren) 

Voor deze twee kerntaken wordt de reguliere instellingssubsidie aangevraagd. 
Ze zijn door VVVS aangemerkt als prioriteiten. Siriz heeft hier speciale expertise op 
ontwikkeld. Deze twee punten worden onderaan dit verslag nader toegelicht. *1 

Daarnaast biedt de afdeling Hulpverlening van Siriz nog andere standaard activiteiten:  

3. Keuzegesprekken en hulpverlening rondom prenatale screening 

4. Hulpverlening en advies aan het netwerk rondom de jonge a.s. moeder (ouders, 
school, etc.) 

5. Postabortus Hulpverlening 

6. Hulpverlening bij het verwachten van een kind met een handicap of beperking 

7. Hulpverlening bij afstand ter adoptie 

8. Ketensamenwerking 
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a. intensivering samenwerking met eerstelijns werkers in het kader van de 
hulpverlening (bij een steeds groter deel van onze cliënten worden we 
geconfronteerd met een steeds ernstig wordende problematiek waardoor 
intensief samenwerken noodzakelijk is) 

b. samenwerking met andere instellingen om de ketenvorming verder inhoud te 
geven 

9. Deskundigheidsbevordering 

Deze punten zijn voorwaarden om de overige kerntaken goed uit te voeren. Voor deze 
kernactiviteiten wordt nu geen instellingssubsidie aangevraagd. 

Overige activiteiten vanuit het werkplan 2012:  

10. Samenwerking met 2e  lijns hulpverlening, betreffende GGZ en 
LVG-hulpverlening 

11. Kwaliteit- en deskundigheidsbevordering m.b.t. migrantenhulpverlening, 
eergerelateerd geweld en jongerencultuur. Tevens wordt gewerkt aan een 
professionaliseringstraject voor vrijwilligers 

12. Verder uitbreiden en professionaliseren van de digitale hulpverlening; met name het 
aanbieden van hulpverlening via Chat. Door middel van hulpverlening via Chat wil Siriz 
beter aansluiten bij de breedte van onze doelgroep; we richten ons hiermee met name 
op jongeren, hoger opgeleiden, allochtonen, zorgmissers en zorgmijders. 

12. Professionaliseren gastgezinnen 
Siriz beschikt over een gastgezinnenbestand waar voor de kortdurende opvang van 
cliënten gebruik gemaakt kan worden. Er is een goede spreiding over Nederland. Er 
zijn gastgezinnen beschikbaar voor de diverse typen cliënten. 

13. Uitbreiding van hulpposten Zodat wij in elke provincie aanwezig zijn. 

De afdeling hulpverlening werkt met professionele, geregistreerde maatschappelijk werkers 
vanuit de doelstelling van Siriz, met inachtneming van de code voor maatschappelijk werk. 
Zij verleent hulp aan een ieder die een beroep op haar doet en waarbij de hulpvraag binnen 
de grenzen van de hulpverlening valt. 

Daarnaast heeft Siriz ook nog andere activiteiten, zoals de residentiële hulpverlening (jonge 
moeder opvanghuis in Gouda en gastgezinnen), preventie, educatie en voorlichting (op 
scholen). 
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Toelichting op de kerntaken 1 en 2 (*1) 

De hulpverlening bij keuzegesprekken:  
De hulpverlening gebeurt telefonisch (7 dagen per week), per email of face—to-face. In dat 
laatste geval wordt geprobeerd om binnen een week een afspraak in te plannen op een 
hulppost bij de cliënt in de buurt. 
De maatschappelijk werkers werken met een speciale keuzemethodiek en (uiteraard) 
volgens de beroepscode van het maatschappelijk werk. Er wordt samengewerkt met andere 
betrokken hulpverleningsinstanties en met andere personen vanuit het netwerk. 
Siriz draagt deze methodiek over aan andere professionals als hier vraag naar is. 

Hulpverlening aan onbedoeld zwangere vrouwen en meisjes en de a.s. vader:  
De hulpverlening gebeurt telefonisch (7 dagen per week), per email of face—to-face. In dat 
laatste geval wordt een afspraak ingepland op een hulppost bij de cliënt in de buurt. 
Wanneer het methodisch gezien belangrijk is om een huisbezoek in te plannen, gebeurt dat. 
Het aantal gesprekken in een hulpverleningstraject varieert van 1-15. Siriz verleent tot 
maximaal tot een jaar na de geboorte van de baby hulp. 
Er wordt systeemgericht gewerkt met verschillende methodieken die relevant zijn voor deze 
doelgroep en (uiteraard) volgens de beroepscode van het maatschappelijk werk. Siriz 
besteedt veel aandacht aan de (psychosociale) zwangerschapsbegeleiding, om zo de 
moeder-kind hechting te bevorderen. Ook na de geboorte wordt aandacht besteed aan de 
hechting tussen moeder en kind. 
Indien dit voor de hulpverlening noodzakelijk blijkt, wordt er outreachend gewerkt. 
Wanneer het nodig is, verwijst Siriz de cliënt door naar residentiële vormen van 
hulpverlening, zoals gastgezinnen of een opvanghuis voor jonge moeders. Dit kan Siriz 
Opvang zijn, maar ook andere opvanghuizen. 
Bij een plaatsing van een cliënte in een gastgezin of opvanghuis blijft de ambulante 
hulpverlening bestaan, als aanvulling op de residentiële hulpverlening (bijvoorbeeld als 
plaatser, of als gastgezinbegeleider). 

Na afloop van het ambulante hulpverleningstraject, wordt waar nodig nazorg aangeboden. 
Na afloop van de residentiële hulpverlening wordt altijd een nazorg traject ingezet. Dit 
nazorg traject wordt soms door de ambulante hulpverlening van Siriz waargenomen en soms 
door externe instanties. 
Er wordt altijd intensief samengewerkt met andere betrokken (jeugd) 
hulpverleningsinstanties en met andere personen vanuit het netwerk. 
Deze methodiek wordt overgedragen aan andere professionals als hier vraag naar is. 
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Uit: Strategisch Beleidsplan Onveranderde doelen — nieuwe wegen: 
(2010 — 2014) 

4. Hoofdthema's 
4.1 professionalisering en kwaliteitsborging 
De afgelopen jaren heeft de Siriz zich met goede resultaten ingezet om haar producten te 
professionaliseren. We zullen op dat pad verder gaan. Siriz wil medewerkers uitdagen zich 
te ontwikkelen en hun talenten optimaal te benutten ten behoeve van de organisatie. Van 
medewerkers verwachten wij dat ze zich daartoe inzetten. 
Kwaliteit is een onderwerp waarvoor voorturend aandacht zal zijn. Evalueren, verbeteringen 
doorvoeren en borgen dienen een cyclisch karakter te hebben zodat werken aan kwaliteit 
een voortdurend karakter heeft. Alleen dan zijn we in staat een betrouwbare organisatie te 
zijn voor samenwerkingspartners, financiers, onze achterban en —niet in de laatste plaats:-
voor onze cliënten. Daarom zal Siriz uiterlijk in 2012 zijn gecertificeerd volgens HKZ-normen 
(Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). 
Ook in de bedrijfsvoering is het noodzakelijk dat we verder professionaliseren. Een 
belangrijk sturingsinstrument zijn cijfers. Gegevens over aantallen hulpvragers, bezoekers 
aan hulpposten, het aantal met voorlichting bereikte leerlingen, bezoekers aan onze website 
en dergelijke moeten voortdurend gevolgd worden. Deze managementinformatie dient 
adequaat, betrouwbaar en tijdig geleverd te worden. Een systeem daartoe zal worden 
opgezet en geïmplementeerd. 

4.2 kerntaken 
Siriz heeft hoge ambities. In een samenleving waar dertigduizend vrouwen per jaar zodanige 
nood door een ongewenste zwangerschap ervaren dat zij kiezen voor abortus, wil Siriz alle 
mogelijkheden benutten om hen te ondersteunen. Via die weg willen we immers ongeboren 
kinderen de kans geven zich te ontwikkelen en geboren te worden! We willen ons daarom 
met overtuiging richten op onze kerntaken: hulpverlening en voorlichting. Daarvoor hebben 
we alle beschikbare middelen en energie nodig. Alles wat we daarnaast doen dient in het 
teken te staan van versterking van deze kerntaken, alles wat daaraan niet of onvoldoende 
bijdraagt leidt van ons kerndoel af en zal afgestoten worden. 

5. Kernproducten 
5.1 hulpverlening 
5.1.1 doelgroepen en doelstelling 
Siriz wil vrouwen én mannen ondersteunen bij het nemen van hun verantwoordelijkheid voor 
het ongeboren leven. Daarbij is uitgangspunt dat alleen zij daarvoor verantwoordelijk zijn. 
Die verantwoordelijkheid kan bijzonder zwaar zijn. Dagelijks worden maatschappelijk 
werkers en groepsleiders geconfronteerd met schrijnende situaties. Siriz wil de mannen en 
vrouwen die dit betreft, helpen die verantwoordelijkheid te dragen (zie hoofdstuk 3, visie). 

Alle vrouwen die ongewenst zwanger zijn, zijn —evenals hun partner— van harte welkom als 
cliënt van Siriz. Voor al die hulpvragers wil Siriz klaar staan om te helpen bij het maken van 
een keuze en voor verdere ondersteuning. 
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Een belangrijk deel van de hulpvragers vormen jongeren tot 25 jaar, die laag zijn opgeleid en 
van allochtone afkomst zijn. Kennis van hun leefwereld is essentieel. 
Een bijzondere doelgroep vormen jonge (aanstaande) moeders (tot 25 jaar) met ernstige 
multiple problematiek. Siriz wil een bijdrage leveren tot een perspectiefvol leven voor hen én 
voor hun kinderen. 

Ontwikkelingen die effecten hebben op hulpvragen worden gevolgd. Waar nodig zal de 
hulpverlening hierop worden afgestemd. 

5.1.2 product 
Om onze doelgroepen beter te bereiken zoekt Siriz voortdurend naar manieren die 
aansluiten bij de manier waarop zij leven en communiceren. Om jongeren beter te bereiken 
zullen de mogelijkheden voor digitale middelen in de hulpverlening optimaal worden benut. 
Bij het verlenen van hulp zal aangesloten worden bij doelgroepen uit verschillende culturen. 

De hulpverlening van de VBOK dient goed bereikbaar te zijn. In principe zal daarom in 
iedere provincie minimaal één centraal gelegen steunpunt komen (bij voorkeur in de 
provinciehoofdstad). Tegelijkertijd zal -aan de hand van cliëntaantallen- nut en noodzaak van 
enkele hulpposten worden geëvalueerd. 
Voor de afdeling ambulante hulpverlening ligt de ambitie bij een jaarlijkse groei van minimaal 
5%. In concrete getallen betekent dit een groei van 2000 (2008) naar minimaal 2500 (2014) 
hulpvragen. Deze groei dient in de eerste plaats te worden opgevangen door 
efficiencyverhoging waarbij een reëel vastgestelde caseload normatief is. 

Het opvanghuis in Gouda heeft bewezen een prima concept te zijn voor de intensieve 
hulpverlening van jonge (aanstaande) moeders (tot 25 jaar) met ernstige multiple 
problematiek. Des te schrijnender is het dat er nog zoveel meiden in Nederland zijn die in 
aanmerking voor een dergelijke voorziening zouden komen, wanneer er voldoende aanbod 
was. Daarin weigert Siriz te berusten. De ambitie is om binnen de looptijd van dit SBP 
minstens één nieuwe voorziening te starten. Realisatie is echter afhankelijk van financiële 
mogelijkheden. Wanneer financiële belemmeringen geslecht worden, is Siriz graag bereid 
meer initiatieven te ontplooien. 

Daarnaast wil Siriz op kortere termijn (een) vorm(-en) van begeleid wonen starten als 
voorziening tussen residentiele opvang en 'gewoon' wonen in. Deze voorziening is bedoeld 
voor degenen voor wie de residentiële opvang te zwaar is, maar de ambulante hulpverlening 
onvoldoende biedt. Deze voorziening draagt bovendien bij aan het beklijven van de in het 
opvanghuis aangeleerde vaardigheden en aan een kortere gemiddelde verblijfsduur in de 
residentiele voorziening(en). 
Gelet op de toename van psychiatrische- en verstandelijke beperkingen zal samenwerking 
met een (GGZ en VG-) instelling gezocht worden ten behoeve van diagnostiek en 
advisering. Grenzen in de hulpverlening bij deze cliënten zullen worden vastgelegd. Zo wordt 
voorkomen dat Siriz zich beweegt op terreinen waar zij onvoldoende expertise heeft. 
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r6 	Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

1 	Aanvraagformulier t.b.v. een subsidieverlening 

I. 	Vul de n.a.w.-gegevens en overige gegevens van uw instelling in. 

naam instelling: 
postadres: 
postcode: 
vestigingsplaats: 

naam contactpersoon: 
telefoonnummer: 
telefaxnummer: 
e-mailadres: 

objectnummer instelling: 
bank- of girorekeningnummer: 
nummer Kamer van Koophandel: 

Vraagt u een instellingsubsidie of een 
projectsubsidie aan? Instelling 

Vul, indien het een projectsubsidie betreft, de start- en einddatum in: 

startdatum project: 
einddatum project: 

IV. 	Bij welke directie vraagt u subsidie? MO 

1 
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rd, 	 Sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en  

! 	Aanvraagformulier t.b.v. een subsidieverlening 

V. 	Vul het navolgende schema volledig in. 

(1) 

c.) 
4- 

(1) 

activiteit 

(2) 

begrote lasten 

(3) 

begrote eigen 
bijdrage 

(4) 

begrote overige 
baten 

(5) 

gevraagde 
subsidie 

A. Keuzegesprekken 
bij onbedoelde 
zwangerschap 

B. Hulpverlening aan 
onbedoeld 
zwangere vrouwen 

€196821 

€1066464 

€155032 

€840032 

€41789 

€226432 

CO 

CO 

CO 

CO 

C.  

D.  

E.  

€268221 CO €995064 €1263285 

F.  

2 



B. 

€976516 €1066464 €770713 personeel 

materieel 

overig 

€976516 €770713 €1066464 

€775154 €840032 €583735 eigen bijdrage 

overige baten 

€775154 €840032 €583735 

€201362 €226432 €186978 

Toelichting begroot 
t 

begroot gerealiseerd 
t + 1 	t-1 

A. 

personeel €357110 €196821 €327802 

materieel 

overig 

€357110 €196821 €327802 

eigen bijdrage 
€283472 €155032 €248276 

overige baten 

€283472 €155032 €248276 

€73638 €41789 €79526 

Doc. 9 

riff Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
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Aanvraagformulier t.b.v. een subsidieverlening 

Vl. 	Licht op de pagina's drie t/m vijf kernachtig per activiteit de begroting toe. 

3 
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D. 

personeel 

materieel 

overig 

CO CO CO 

eigen bijdrage 

overige baten 

CO CO CO 

CO CO CO 

CO EO CO 

CO CO CO 

CO CO CO 

r[rf Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

g 	Aanvraagformulier t.b.v. een subsidieverlening 

	

begroot 	 begroot gerealiseerd 

	

t 	 t + 1 	 t-1 
Toelichting 

C. 

personeel 

materieel 

overig 

eigen bijdrage 

overige baten 
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F. 

personeel 

materieel 

overig 

CO CO CO 

eigen bijdrage 

overige baten 

CO CO CO 

CO CO CO 

CO CO CO 

CO CO CO 

CO CO CO 

1

,\ 

 trj Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

I1  `J 	t.b.v. een subsidieverlening 

	

begroot 	 begroot gerealiseerd 

	

t 	 t + 1 	 t-1 
Toelichting 

E. 

personeel 

materieel 

overig 

eigen bijdrage 

overige baten 
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itrj )  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

1 	Aanvraagformulier t.b.v. een subsidieverlening 

VII. 	Beschrijf hierna de activiteiten en welke resultaten behaald gaan worden. 

A. 
Toelichting begrotingsposten 

1 - Het voeren van keuzegesprekken 
1.1 Het zorgdragen voor een telefoondienst met gespecialiseerde maatschappelijk 
werkers. (0,63Fte = 933 uur) 
1.2 Het zorgdragen voor e-mailhulpverlening door gespecialiseerde maatschappelijk 
werkers. (0,07Fte = 107 uur) 
1.3 Het zorgdragen voor een 7-daagse telefonische bereikbaarheid, mede mogelijk 
gemaakt door de inzet van opgeleide vrijwilligers onder begeleiding van een professionele 
achterwacht. (0,12Fte = 182 uur) 
1.4 Het houden van spreekuren in Almere, Amsterdam, Amersfoort, Den Haag, Dordrecht, 
Ede, Eindhoven, Drachten, Groningen, Goes, Holten, Rotterdam, Zwolle. 
(0,54Fte = 800 uur) 
1.5 Het leggen van goede contacten met potentiële verwijzers zoals huisartsen, 
gezondheidscentra, centra voor Jeugd en Gezin, AMW, abortusklinieken, Fiom, Bureau 
Jeugdzorg, verloskundigen, GGD, etc. (0,23Fte = 350 uur) 

2 - Het overdragen van methodiek van keuzegesprekken 
2.1 Het aanbieden van trainingen aan hulpverleners in opleiding zoals artsen, 
verpleegkundigen, verloskundigen, maatschappelijk werkers, enz. (0,05Fte = 80 uur) 

De onderbouwing van de bedragen is als bijlage bij deze subsidie-aanvraag gevoegd. 
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/6 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Aanvraagformulier t.b.v. een subsidieverlening 

A. 

Beschrijving beoogde activiteiten 

1 - Het voeren van keuzegesprekken 
1.1 Het zorgdragen voor een telefoondienst met gespecialiseerde maatschappelijk 
werkers. 
1.2 Het zorgdragen voor e-mailhulpverlening door gespecialiseerde maatschappelijk 
werkers. 
1.3 Het zorgdragen voor een 7-daagse telefonische bereikbaarheid, mede mogelijk 
gemaakt door de inzet van opgeleide vrijwilligers onder begeleiding van een professionele 
achterwacht. 
1,4 Het houden van spreekuren in Almere, Amsterdam, Amersfoort, Den Haag, Dordrecht, 
Ede, Eindhoven, Drachten, Groningen, Goes, Holten, Rotterdam, Zwolle. 
1.5 Het leggen van goede contacten met potentiële verwijzers zoals huisartsen, 
gezondheidscentra, centra voor Jeugd en Gezin, AMW, abortusklinieken, Fiom, Bureau 
Jeugdzorg, verloskundigen, GGD, etc. 

2 - Het overdragen van methodiek van keuzegesprekken 
2.1 Het aanbieden van trainingen aan hulpverleners in opleiding zoals artsen, 
verpleegkundigen, verloskundigen, maatschappelijk werkers, enz. 

Beschrijving beoogde resultaten 

1 - Het voeren van keuzegesprekken 

2 - Het overdragen van methodiek van keuzegesprekken 

Zie tevens het activiteitenverslag dat als bijlage bij deze subsidie-aanvraag is gevoegd. 
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Aanvraagformulier t.b.v. een subsidieverlening 

B. 
Toelichting begrotingsposten 

1 - Begeleiding van cliënten die na het keuzegesprek besloten hebben de zwangerschap uit 
te dragen. 
1.1 Het zorgdragen voor een telefoondienst met gespecialiseerde maatschappelijk werkers. 
(1,88Fte = 2.799 uur) 
1.2 Het houden van spreekuren in Almere, Amsterdam, Amersfoort, Den Haag, Dordrecht, 
Ede, Eindhoven, Drachten, Groningen, Goes, Holten, Rotterdam, Zwolle. (4,7Fte = 7.020 
uur) 
1.3 Het zorgdragen voor een 7-daagse telefonische bereikbaarheid, mede mogelijk 
gemaakt door de inzet van opgeleide vrijwilligers onder begeleiding van een professionele 
achterwacht. (0,37Fte = 546 uur) 
1.4 Door het (eventueel) doen van huisbezoeken. (0,78Fte = 1.160 uur) 
1.5 Het zorgdragen voor e-mailhulpverlening door gespecialiseerde maatschappelijk 
werkers. (0,21Fte = 321 uur) 

2 - Begeleiding zwangerschap waarbij een beperking bij het kind is geconstateerd. 
2.1 Het houden van spreekuren in Almere, Amsterdam, Amersfoort, Den Haag, Dordrecht, 
Ede, Eindhoven, Drachten, Groningen, Goes, Holten, Rotterdam, Zwolle. (0,12Fte = 180 
uur) 
2.2 Door het (eventueel) doen van huisbezoeken (0,03Fte = 40 uur) 
2.3 Door telefonisch en e-mail hulpverlening (0,03Fte = 40 uur) 

3 - Het begeleiden bij en het zoeken naar residentiële hulpverlening voor jonge (a.s.) 
moeders en hun baby, o.a. het Siriz huis, gastgezinnen en andere vormen van opvang. 
3.1 Het onderhouden van een bestand gastgezinnen waardoor tijdelijk onderdak bij 
gezinnen mogelijk is. (0,03Fte = 40 uur) 
3.2 Coachende gesprekken met de cliënt om haar te motiveren voor residentiële hulp. 
(0,05Fte = 80 uur) 
3.3 Begeleiding van cliënten bij het zoeken naar de meest passende vorm van residentiële 
hulp. (0,08Fte = 120 uur) 
3.4 Het samenwerken met Siriz Opvang Gouda.(0,11Fte = 160 uur) 
3.5 Het samenwerken met andere instellingen voor (jeugd) hulpverlening en opvang. 
(0,16Fte = 240 uur) 

4 - Het bieden van nazorg waardoor recidive zoveel mogelijk wordt voorkomen. 
4.1 Individuele nazorgtrajecten. (0,10Fte = 150 uur) 
4.2 Samenwerking met alle regionale organisaties m.b.t. jonge moeders. (0,08Fte = 120 
uur) 
4.3 Samenwerking met organisaties voor opvoedingsondersteuning. (0,10Fte = 150 uur) 
4.4 Het aanvragen van CIZ indicatie namens cliënten. (0,04Fte = 60 uur) 
4.5 In de bijscholing van de maatschappelijk werkers wordt speciale aandacht gegeven aan 
het project hechting moeder-kind.(0,04Fte = 60 uur) 

De onderbouwing van de bedragen is als bijlage bij deze subsidie-aanvraag gevoegd. 
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! 	Aanvraagformulier t.b.v. een subsidieverlening 

B. 

Beschrijving beoogde activiteiten 

1.1 Het zorgdragen voor een telefoondienst met gespecialiseerde maatschappelijk 
werkers. 
1.2 Het houden van spreekuren in Almere, Amsterdam, Amersfoort, Den Haag, Dordrecht, 
Ede, Eindhoven, Drachten, Groningen, Goes, Holten, Rotterdam, Zwolle. 
1.3 Het zorgdragen voor een 7-daagse telefonische bereikbaarheid, mede mogelijk 
gemaakt door de inzet van opgeleide vrijwilligers onder begeleiding van een professionele 
achterwacht. 
1.4 Door het (eventueel) doen van huisbezoeken. 
1.5 Het zorgdragen voor e-mailhulpverlening door gespecialiseerde maatschappelijk 
werkers. 
2.1 Het houden van spreekuren in Almere, Amsterdam, Amersfoort, Den Haag, Dordrecht, 
Ede, Eindhoven, Drachten, Groningen, Goes, Holten, Rotterdam, Zwolle. 
2.2 Door het (eventueel) doen van huisbezoeken 
2.3 Door telefonisch en e-mail hulpverlening 
3.1 Het onderhouden van een bestand gastgezinnen waardoor tijdelijk onderdak bij 
gezinnen mogelijk is. 
3.2 Coachende gesprekken met de cliënt om haar te motiveren voor residentiële hulp. 
3.3 Begeleiding van cliënten bij het zoeken naar passende vorm van residentiële hulp. 
3.4 Het samenwerken met Siriz Opvang Gouda. 
3.5 Het samenwerken met andere instellingen voor (jeugd) hulpverlening en opvang. 
4.1 Individuele nazorgtrajecten. 
4.2 Samenwerking met alle regionale organisaties m.b.t. jonge moeders. 
4.3 Samenwerking met organisaties voor opvoedingsondersteuning. 
4.4 Het aanvragen van CIZ indicatie namens cliënten. 
4.5 In de bijscholing van de maatschappelijk werkers wordt speciale aandacht gegeven 
aan het project hechting moeder-kind. 

Beschrijving beoogde resultaten 

1 - Begeleiding van cliënten die na het keuzegesprek besloten hebben de zwangerschap 
uit te dragen. 

2 - Begeleiding zwangerschap waarbij een beperking bij het kind is geconstateerd. 

3 - Het begeleiden bij en het zoeken naar residentiële hulpverlening voor jonge (a.s.) 
moeders en hun baby, o.a. het Siriz huis, gastgezinnen en andere vormen van opvang. 

4 -  Het bieden van nazorg waardoor recidive zoveel mogelijk wordt voorkomen. 

Zie tevens het activiteitenverslag dat als bijlage bij deze subsidie-aanvraag is gevoegd. 
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Aanvraagformulier t.b.v. een subsidieverlening 

c. 
Toelichting begrotingsposten 

10 



Doc. 9 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Aanvraagformulier t.b.v. een subsidieverlening 

c. 
Beschrijving beoogde activiteiten 

Beschrijving beoogde resultaten 
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D. 
Toelichting begrotingsposten 
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t 	Aanvraagformulier t.b.v. een subsidieverlening 

D. 

Beschrijving beoogde activiteiten 

Beschrijving beoogde resultaten 

13 



Doc. 9 

k

rIrj' Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Aanvraagformulier t.b.v. een subsidieverlening 

E. 

Toelichting begrotingsposten 
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f! 	Aanvraagformulier t.b.v. een subsidieverlening 

E. 

Beschrijving beoogde activiteiten 

Beschrijving beoogde resultaten 

, 
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Ir 	Aanvraagformulier t.b.v. een subsidieverlening 

F. 

Toelichting begrotingsposten 
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Aanvraagformulier t.b.v. een subsidieverlening 

F. 

Beschrijving beoogde activiteiten 

Beschrijving beoogde resultaten 
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drf Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

`JJ  ‘ 	Aanvraagformulier t.b.v. een subsidieverlening 

VIII. 	Egalisatiereserve (uitsluitend voor instellingssubsidies!) 

Aangevraagde instellingssubsidie: 

Stand egalisatiereserve: (zie toelichting bij vraag VIII) 

IX 	Bevoorschotting 

Wenst u af te wijken van het standaard bevoorschottingschema? Nee 

Indien Ja download het formulier: "Formulier 

X 	Ondertekening 
	 bijlage liquiditeitsbegroting" en vul dit in. 

Het bestuur, dan wel een namens het bestuur gevolmachtigde, verklaart kennis te hebben genomen van de 
geldende wet- & regelgeving op basis waarvan betreffende subsidie wordt aangevraagd en verklaart deze 
subsidieaanvraag juist en volledig te hebben ingevuld. 

Bijlage 1 (optioneel) 	bevoorschottingsschema 
Bijlage 2 (optioneel) 	project-, programma- en/of beleidsplan 

Ruimte voor op- en/of aanmerkingen van aanvrager: 

18 
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Inhoudelijke beleidstoets 

10. 	Passen de voorgenomen activiteiten binnen het vigerend beleid? 	Ja 

20 a Licht toe op welke wijze de aanvraag past binnen het vigerend beleid 
In het verleden is ervoor gekozen om de activiteiten van Siriz op het gebied van 
'keuzegesprekken bij onbedoelde zwangerschap voor (a.s.) moeders en vaders' en 
'hulpverlening aan onbedoeld zwangere vrouwen en meisjes en de (a.s.) vaders' te 
subsidiëren. 
In 2012 zal grondig worden doorgelicht in hoeverre (onderdelen van) deze activiteiten nog 
steeds passen binnen het vigerende beleid van het huidige kabinet. Deze doorlichting kan 
consequenties hebben voor de verleende subsidie vanaf 2013. 

b. Zijn de voorgenomen activiteiten inhoudelijk akkoord 	 Ja 
c. Wat voegt aanvraag toe aan realisatie beleidsdoelstelling in relatie tot 

reeds verleende subsidies? 
Het wordt ingeschat dat de activiteiten van Siriz aanvullend zijn op andere activiteiten 
uitgevoerd of gesubsidieerd door de overheid. De bovenstaande doorlichting die in 2012 
zal plaatsvinden zal verdere aandacht aan dit aspect besteden. 

d. Zijn de aard en omvang per voorgenomen activiteit beschreven? 	Ja 
e. Is er sprake van een redelijke verhouding tussen de doelstelling 

Activiteiten en kosten? 	 Ja 
f. Indien projectsubsidie: Zijn de begrote activiteiten eerder gesubsidieerd? 	nvt 
g. Zijn er eigen bijdragen en overige baten opgenomen in de begroting? 	Ja 
h. Indien g = nee: Waarom niet? 

VerantwoordingsArrangement? 	 
(zie volgende bladzijde voor de arrangementen waaruit gekozen kan worden) 

Is er voldoende zekerheid om een vast bedrag te verlenen voor de 
subsidiëren activiteiten 	 nvt 

j. 	Is er sprake van bijzondere risico's? 

30 	Welke wettelijke grondslag is van toepassing op de subsidieverlening? 
(deze vraag hoeft niet beantwoord te worden, wordt vooraf ingevuld) 

40a. Wordt egalisatiereserve>10% betrokken bij beoordeling subsidieaanvraag? 	nvt 
(Uitsluitend voor structurele subsidies) 

b. Indien 4a = ja: 	Welke consequentie wordt er aan verbonden? 

c. Indien 4a = nee: 	Nadere onderbouwing luidt: 

50a. Wordt gebruik gemaakt van de hardheidsclausule?' 	 nee 
b. 	Indien 5a = ja: Waarvoor en met welke motivering? Voeg daarbij het advies van WJZ toe 

60. 	Is er sprake van staatssteun? Zo ja, neem dan contact op met de coordinator staatssteun. 
(WJZ) 	 nee 

Paraaf: 

De minister kan indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, artikelen buiten toepassing laten of daarvan afwijken 



Verantwoordings-
arrangement 
code 

Voorwaarde Omschrijving verantwoordings-
arrangement 

De noodzakelijke 
bijlagen, die moeten 
worden ingediend 

Wordt nadat de prestatie is geleverd, 
zonder voorafgaande verlening direct 
vastgesteld. 

'1.Direct vastellen' < C 25.000 N.v.t. 

Wordt op aanvraag vastgesteld op het 
bij de verlening vermelde bedrag. 
Wordt op aanvraag vastgesteld op een 
bedrag maal het aantal prestatie-
eenheden (p*q). 
Wordt op aanvraag vastgesteld op 
basis van de totale werkelijke kosten -
/- totale werkelijke bijdragen derden -
/- totale begrote eigen bijdrage. 
Wordt op aanvraag vastgesteld op een 
bedrag maal het aantal prestatie-
eenheden (p*q). 
Wordt op aanvraag vastgesteld op 
basis van de werkelijke kosten -/-
werkelijke bijdragen derden -/-
begrote eigen bijdrage. 

'2a.Verleend vast 
bedrag' 

'2b.P*Q' 
Van € 25.000 
tot € 
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`2c.WKV' 

'3a.P*Q' 

'3b.Klassiek' 

Project-
subsidies 
vanaf 
€ 125.000 

Wordt op aanvraag vastgesteld op een 
bedrag maal het aantal prestatie-
eenheden (p*q). 
Wordt op aanvraag vastgesteld op het 
bij de verlening vermelde bedrag. 

Bijlage waarin de 
gerealiseerde Q wordt 
gespecificeerd. 
Geen wijziging huidige 
procedure. 

'4a.P*Q' 

'4b.Klassiek' 

Instellings-
subsidies 
vanaf 
€ 125.000 

N.v.t. 

Bijlage waarin de 
gerealiseerde Q wordt 
gespecificeerd. 
Bijlage WKV (Werkelijke 
Kosten Verklaring) 

Bijlage waarin de 
gerealiseerde Q wordt 
gespecificeerd. 
Geen wijziging huidige 
procedure. 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Retouradres Postbus 20350 2500 Ei Den Haag 

Het bestuur van de 
Stg Siriz 
Postbus 559 
3800 AN Amersfoort 

79 NIS mi 
Datum 
Betreft 	Taakstelling subsidies 

Geacht bestuur, 

Met mijn brief van 30 juni 2011, PG/JFB 3.071.196, heb ik u geïnformeerd over de 
nieuwe Kaderregeling VWS-subsidies en over de maatregelen waartoe ik heb 
besloten ter invulling van de subsidietaakstelling. Hierbij informeer ik u over de 
concrete gevolgen voor de subsidiëring van uw instelling. 

De maatregelen 
Uit het Regeer- en Gedoogakkoord volgt voor mijn departement een 
subsidietaakstelling. Gelet op de ontwikkeling van de zorguitgaven heeft het 
kabinet onlangs in het kader van de Voorjaarsbesluitvorming besloten tot een 
aanvullende subsidietaakstelling. Wat betreft de subsidies die op grond van de 
Kaderregeling VWS-subsidies worden verstrekt, zijn tegen die achtergrond de 
volgende maatregelen getroffen: 

er worden geen subsidies meer verstrekt van minder dan € 125.000. Op deze 
hoofdregel wordt slechts voor enkele beleidsterreinen een uitzondering 
gemaakt; 
instellingssubsidies vanaf € 125.000 worden in de jaren 2012 tot en met 2015 
elk jaar structureel gekort met 1,5% (in totaal 6%) van het bedrag van de 
instellingssubsidie die ten behoeve van het jaar 2011 is verleend. Op deze 
hoofdregel wordt slechts voor enkele instellingen een uitzondering gemaakt; 
nader te bepalen instellingssubsidies van meer dan € 125.000 krijgen een 
hogere korting of worden zelfs beëindigd teneinde in totaal een bezuiniging van 
€ 17 miljoen te realiseren. Deze laatste maatregel is aanleiding geweest de 
prioriteiten van mijn subsidiebeleid te heroverwegen. 

Uw situatie 
Met mijn brief van 21 december 2010, SP/39763/2010 heb ik uw instelling op 
grond van de Subsidieregeling VWS-subsidies een subsidie verleend van 
€ 266.504,- voor de activiteiten: Keuzegesprekken bij onbedoelde zwangerschap 
en Hulpverlening aan onbedoeld zwangere vrouwen. 

Deze instellingssubsidie bedraagt, rekening houdend met de overheidsbijdrage in 
de arbeidskostenontwikkeling (OVA) voor 2011 à 3,11% over het loongevoelige 
deel van de instellingssubsidie, € 125.000 of meer. De heroverweging van de 
prioriteiten van mijn subsidiebeleid heeft niet geleid tot het opleggen van een 
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hogere korting dan in totaal 6% van deze instellingssubsidie. 

Vervolg 
Op de voor 2011 verleende instellingssubsidie is de Subsidieregeling VWS-
subsidies nog van toepassing. Wat betreft de vaststelling van die instellingssubsidie 
verandert er in procedureel opzicht dan ook niets. Uiterlijk 1 mei 2012 dient u op 
de gebruikelijke wijze een aanvraag in voor de vaststelling van de 
instellingssubsidie voor het jaar 2011. 

Als gevolg van mijn besluit kan er voor de onderhavige activiteiten in 2012, 2013 
2014 en 2015 en verder ten hoogste een instellingssubsidie van € 262.506,-
(2012), € 258.509,- (2013), 254.511,- (2014) en € 250.514,- (2015 en verder) 
worden verstrekt. Volledigheidshalve merk ik op dat het bedrag van de 
instellingssubsidie nog verhoogd kan worden in verband met de jaarlijkse 
overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (OVA). 

Per 1 juli 2011 is de Subsidieregeling VWS-subsidies vervangen door de 
Kaderregeling VWS-subsidies. Deze nieuwe kaderregeling is van toepassing op de 
instellingssubsidie voor het jaar 2012. Om voor subsidie in aanmerking te komen, 
moet worden voldaan aan de kaderregeling. Mijn besluit heeft qua werkwijze geen 
gevolgen voor de manier waarop de instellingssubsidie voor 2012 en verder wordt 
verstrekt. Binnen de normale termijn van de Kaderregeling VWS-subsidies kunt u 
een aanvraag indienen. Uiteraard dient u bij het opstellen van de begroting en het 
activiteitenplan wel rekening te houden met bovenvermeld besluit. 

Tot slot 
Een belanghebbende kan tegen een besluit bezwaar maken op grond van artikel 
7:1 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit kan door een bezwaarschrift in te 
dienen bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, t.a.v. Directie 
Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag. 
De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De 
termijn vangt aan met ingang van de dag volgend op de dag waarop het besluit is 
gedagtekend. 

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

het zaaknummer, briefkenmerk en datum of door bijvoeging van een kopie van 
het besluit, 
de gronden van het bezwaar. 

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

102.e  

Mw. dr. M.C.H. Donker 

Directoraat Generaal 
Volksgezondheid 
Publieke Gezondheid 
Jeugdgezondheid en 
Financieel Beleid 

Kenmerk 
PG/]FB 3.076.799 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

3800 AN Amersfoort> Retouradres Postbus 90460 2509 LL Den Haag 

Het bestuur van de 
Stg Siriz 
Postbus 559 
3800 AN Amersfoort 

Datum 	30 juni 2011 
Betreft 	nieuwe regels en taakstelling subsidies 

Geacht bestuur, 

U heeft een subsidie ontvangen op grond van de Subsidieregeling VWS-subsidies. 
Daarom laat ik u hierbij weten dat die regeling wordt vervangen door de 
Kaderregeling VWS-subsidies. Verder informeer ik u met deze brief over enkele 
maatregelen waartoe ik heb besloten ter invulling van de subsidietaakstelling. 
Vooraf merk ik op dat er niets verandert voor de subsidie die u reeds is verleend: 
daarop blijft de huidige subsidieregeling van toepassing. De nieuwe kaderregeling 
en de subsidietaakstelling gelden alleen voor nog te verstrekken subsidies. 

Kaderregeling VWS-subsidies en subsidies tot C 125.000 
De Subsidieregeling VWS-subsidies wordt per 1 juli 2011 vervangen door de 
Kaderregeling VWS-subsidies (Stut. 2011, 7996). In de kaderregeling zal ook een 
maatregel worden vastgelegd waartoe ik vanwege de taakstelling heb besloten 
(Kamerstukken II 2010-2011, 32 500 XVI, nr. 143). Of, en zo ja, hoe subsidie 
verstrekt wordt, zal mede afhangen van de hoogte van de subsidie. Behalve op het 
terrein van Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II (OHW), patiënten-
en gehandicaptenorganisaties (PGO) en (tot en met het jaar 2012) sport, worden 
er geen subsidies meer verstrekt van minder dan € 125.000. En voor zover 
subsidies tot C 125.000 nog toegekend worden, is de wijze van verstrekking sterk 
vereenvoudigd. Subsidies vanaf € 125.000 blijven in grote lijnen op dezelfde 
manier verstrekt worden, zij het dat de egalisatiereserve is gemaximeerd op 10% 
van de instellingssubsidie. 

De nieuwe Kaderregeling VWS-subsidies en de ondergrens van € 125.000 worden 
voor het eerst toegepast op de instellingssubsidies ten behoeve van het jaar 2012. 
In de komende maanden wordt per instelling bezien op welke wijze de 
instellingssubsidie van minder dan € 125.000 wordt beëindigd. Op aanvragen van 
projectsubsidies die vóór 1 juli 2011 worden ontvangen, is de Subsidieregeling 
VWS-subsidies nog van toepassing als de activiteiten vóór 1 oktober 2011 starten. 
Indien de activiteiten later starten, valt zo'n aanvraag onder de Kaderregeling 
VWS-subsidies. Dat geldt ook voor aanvragen van projectsubsidies die op of na 
1 juli 2011 worden ontvangen. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat er een 
afwijkende procedure geldt voor aanvragen die tot 15 juli 2011 kunnen worden 
ingediend van projectsubsidies voor de Beleidskaders Sport en Bewegen in de 
Buurt. 
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Subsidietaakstelling en subsidies vanaf C 125.000 
Uit het Regeer- en Gedoogakkoord en de financiële voorjaarsbesluitvorming van 
het kabinet over de Voorjaarsnota vloeit een subsidietaakstelling voor mijn 
departement voort. De maatregelen die ik ter invulling van de subsidietaakstelling 
heb getroffen, staan in de brief die 25 mei 2011 aan de Tweede Kamer is 
gezonden. Eén van deze maatregelen is hierboven reeds toegelicht: met 
uitzondering van enkele beleidsterreinen worden op grond van de Kaderregeling 
VWS-subsidies geen subsidies meer verstrekt van minder dan € 125.000. 

Een andere maatregel waartoe ik in het kader van de subsidietaakstelling heb 
besloten, is een tweeledige korting op instellingssubsidies vanaf € 125.000 die op 
grond van de Kaderregeling VWS-subsidies worden verstrekt. Instellingen krijgen 
een generieke, structurele efficiencykorting van 1,5% per jaar vanaf 2012, 
oplopend tot 6% in 2015. Ook deze maatregel kent enkele uitzonderingen: het 
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), de Stichting Beroepsopleiding Huisartsen 
(SBOH) en de instellingen waarop specifieke maatregelen in het kader van de 
subsidietaakstelling van toepassing zijn, zoals op de beleidsterreinen leefstijl en 
PGO. Een deel van de instellingen krijgt (bovenop de efficiencykorting) te maken 
met een verdergaande korting als gevolg van de bezuiniging van € 1.7 miljoen op 
het budget voor het verstrekken van instellingensubsidies op grond van de 
Kaderregeling VWS-subsidies. In de komende maanden wordt bezien welke 
instellingssubsidies verdergaand worden verlaagd of eventueel beëindigd. 

Tot slot 
Zoals hierboven aangekondigd, zullen er -uitzonderingen daargelaten- met ingang 
van 2012 geen instellingssubsidies van minder dan € 125.000 meer worden 
verstrekt, zal er een efficiencykorting oplopend tot 6% in 2015 worden 
doorgevoerd en zullen verdergaande kortingen worden ingevoerd. Uiterlijk rond 
Prinsjesdag ontvangen de desbetreffende instellingen een besluit over de verlaging 
of beëindiging van hun instellingssubsidie. Ik raad u aan bij het aangaan van 
verplichtingen rekening te houden met deze maatregelen. 

Wellicht ten overvloede wijs ik erop dat, los van de bovengeschetste maatregelen, 
uw mogelijkheden om opnieuw subsidie te verkrijgen mede afhankelijk zijn van het  
subsidiebeleid. 
Meer informatie over de Kaderregeling VWS-subsidies en mijn subsidiebeleid is te 
vinden op http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/subsidies-vws. De komende 
tijd zal de informatie op de website worden geactualiseerd en aangevuld met onder 
meer aanvraagformulieren en antwoorden op veel gestelde vragen. 

Hoogachtend, 

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

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

> Retouradres Postbus 20350 2500 Ei Den Haag 

Het bestuur van de 
Stg Siriz 
Postbus 559 
3800 AN Amersfoort 

Contactpersoon 

102.e 

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

Datum 1-12-2011 
Betreft Verlening instellingssubsidie 2012 

Geacht bestuur, 

Naar aanleiding van uw subsidieaanvraag van 26 september 2011, met kenmerk 
3V/mm/2011-195, bericht ik u het volgende. 

Inhoudelijke overwegingen 

In uw activiteitenplan heeft u opgenomen dat u voornemens bent in 2012 een aan-
tal activiteiten uit te voeren. 
Deze activiteiten passen binnen de hoofdlijnen van mijn beleid, zoals bekend 
gemaakt aan de Tweede Kamer (artikel 2 Kaderregeling VWS-subsidies). 

In mijn verleningsbrief van 21 december 2010 (kenmerk SP/39763/2010) met 
betrekking tot uw instellingssubsidie voor het jaar 2011 heb ik aangegeven, dat ik 
zou inventariseren welke activiteiten het ministerie van VWS op het terrein van uw 
werkzaamheden wil subsidiëren en welke organisatie(s) deze activiteiten het beste 
kan/kunnen uitvoeren. Ik verwacht dat de besluitvorming naar aanleiding van deze 
inventarisatie in 2012 zal plaatsvinden. Dit kan gevolgen hebben voor uw subsidie 
vanaf 2013. Ik verzoek u hier rekening mee te houden. 

Ik ben bereid voor 2012 subsidie te verlenen voor vorenbedoelde activiteiten. Ik 
hecht eraan, dat de activiteiten, met inachtneming van de door mij gemaakte 
kanttekeningen, worden uitgevoerd conform de door u ingediende stukken. 
Wanneer zich omstandigheden voordoen die van belang kunnen zijn voor een 
beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie dient u dit zo 
spoedig mogelijk schriftelijk aan mij mede te delen (artikel 41 van de Kaderregeling 
VWS-subsidies). 

Subsidieverlening 

Gelet op de hierboven vermelde overwegingen, verleen ik u hierbij voor het jaar 
2012 een instellingssubsidie van maximaal € 268.221,-. 
Dit is een subsidie als bedoeld in artikel 8, onder f van de Kaderregeling 
VWS-subsidies. 
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In uw aanvraag heeft u een eigen bijdrage opgenomen van € 995.064,-. Ik ga 
ervan uit dat deze bijdrage gerealiseerd wordt. Bij de vaststelling van de subsidie 
zal hier te zijner tijd rekening mee worden gehouden. 

Op deze subsidie is de volgende wet- en regelgeving van toepassing: 
- de Kaderwet VWS-subsidies 
- de Kaderregeling VWS-subsidies1  

Het subsidiebedrag is als volgt verdeeld over de gesubsidieerde activiteiten: 

- Keuzegesprekken bij onbedoelde zwangerschap € 	41.789,- 
- Hulpverlening aan onbedoeld zwangere vrouwen € 	226.432,- 

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

- loongevoelig (70%) 	€ 	187.755,- 
- prijsgevoelig (30%) 	€ 	80.466,- 

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

Overige bepalingen 

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

Subsidievaststelling 

Binnen 22 weken na afloop van 2012 moet een aanvraag tot vaststelling van de 
subsidie worden ingediend. Voor de vorm en inhoud van deze aanvraag tot 
vaststelling verwijs ik u naar Kaderregeling VWS-subsidies. 

In dit geval betekent dit dat de verantwoordingsstukken uiterlijk 3 juni 2013 in 
mijn bezit moeten zijn. 

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

Ons kenmerk 
SP/48995/2011 

1 Voor de meest actuele versie van de vigerende wet- en regelgeving verwijs ik u naar 
www.rijksoverheid.n1 Pagina 2 van 3 
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Bevoorschotting 

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

De voorschotten zullen worden overgemaakt op uw rekeningnummer 146267508. 

AWB-procedure 

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

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

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

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

• de gronden van het bezwaar. 

Ik verzoek u bij alle correspondentie omtrent deze subsidie het subsidienummer 
319356 te vermelden. 

Hoogachtend, 

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

Mw. dr. M.C.H. Donker 

Ons kenmerk 
SP/48995/2011 
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146267508 

50739107 

Stichting Siriz 

Postbus 559 

3800 AN 

Amersfoort 

J.J. van Veelen 

033-4605073 

directie@siriz.nl  

26 april 2012 

Ja 

Ja 

Ja 

1.121.434 

0 

849.128 

0 (alleen instellingen) 
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Mnisterie van Volksgezondheid Welzijn en Sport 

Aanvraagformulier tot subsidievaststelling Page 1 of 9 

1 	Gegevens subsidiënt 

objectnummer: 

naam instelling: 

postadres: 

postcode: 

vestigingsplaats: 

naam contactpersoon: 

telefoonnummer: 

telefaxnummer: 

'e-mailadres: 

bank- of girorekeningnummer: 

nummer Kamer van Koophandel: 

2 	Subsidiegegevens 

subsidienummer: 318044 

1 

Datum indiening 

Zijn de gesubsideerde activiteiten volledig uitgevoerd? J/N: 

Zijn er afwijkingen gemeld? J/N: 

Dient een accountantsverklaring ingediend te worden? J/N: 

Totaal realisatie lasten 

Totaal realisatie overige baten 

Totaal realisatie eigen bijdrage: 

Stand egalisatiereserve: 



Doc. 14 

3 	Beschrijf per activiteit de bereikte resultaten 

Uitgevoerd 
J/N 

Activiteit Beschrijving gerealiseerd resultaat 

Ja 

Ja 

Zie bijgevoegd activiteitenverslag 2011 Keuzegesprekken bij 
onbedoelde zwangerschap 

Zie bijgevoegd activiteitenverslag 2011 Hulpverlening aan onbedoeld 
zwangere tieners en vrouwen 
en de aanstaande vaders 

7 

A 

Mnisterie van Volksgezondheid Welzijn en Sport 

Aanvraagformulier tot subsidievaststelling Page 2 of 9 
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Uitgevoerd 
J/N 

Activiteit Beschrijving gerealiseerd resultaat 

11 

D 

E 

F 

Mnisterie van Volksgezondheid Welzijn en Sport 

Aanvraagformulier tot subsidievaststelling Page 3 of 9 



Reden niet uitvoeren activiteit 

Doc. 14 

Mnisterie van Volksgezondheid Welzijn en Sport 

Aanvraagformulier tot subsidievaststelling 	 Page 4 of 9 

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



Mnisterie van Volksgezondheid Welzijn en Sport 

Aanvraagformulier tot subsidievaststelling Page 5 of 9 

Doc. 14 

5 	Vul de realisatiegegevens in 

a> 

Begrote 
lasten 

Begrote 
eigen 

bijdrage 

Begrote 
overige 
baten 

Verleende 
Subsidie 

(incl OVA) 

Totaal 
gerealiseerde 

lasten 

Totaal 
gerealiseerde 

eigen 
bijdrage 

Totaal 
gerealiseerde 

overige 
baten 

357.110 222.627 294.021 71.394 283.472 A 

B 
	

976.516  775.154 200.912 827.414  626.502 

C 

D 

E 

F 

Ta 
0 

1.333.626  1.058.626 272.306 1.121.435  849.129 

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



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

Doc. 14 V 

6 	Toelichting per activiteit 

8 Toelichting Begroot 	Gerealiseer 

0 0 

Toelichting Begroot Gerealiseer A 

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

294.021 357.110 
Personeel 

Materieel 

Overig 

Overige baten 

Eigen bijdrage 
283.472 222.627 

Subsidie 
73.638 71.394 

Saldo 

976.516 	827.414 

201.362 	200.912 

Saldo 0 	 0 

Materieel 

Overig 

Overige baten 

Eigen bijdrage 

Subsidie 

Mnisterie van Volksgezondheid Welzijn en Sport 

Aanvraagformulier tot subsidievaststelling Page 6 of 9 

775.154 	626.502 



Mnisterie van Volksgezondheid Welzijn en Sport 

Aanvraagformulier tot subsidievaststelling Page 7 of 9 

C Toelichting Begroot 	Gerealiseer 

Personeel 

Materieel 

Eigen bijdrage 

Subsidie 

Overige baten 

D Toelichting Begroot 	Gerealiseer 

Personeel 

Materieel 

Overige baten 

Eigen bijdrage 

Subsidie 

j. 	 Doc. 14 

Overig 

Overig 
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Toelichting Gerealiseer Begroot E 

Personeel 

Materieel 

Overig 

Overige baten 

Eigen bijdrage 

Subsidie 

Saldo 

Toelichting Gerealiseer Begroot F 

Personeel 

Materieel 

Overig 

Overige baten 

Eigen bijdrage 

Subsidie 

Saldo 

Mnisterie van Volksgezondheid Welzijn en Sport 

Aanvraagformulier tot subsidievaststelling ((J 
Page 8 of 9 



Mnisterie van Volksgezondheid Welzijn en Sport 

Aanvraagformulier tot subsidievaststelling Page 9 of 9 

J.J. Van Veelen Ja Bestuurder 

Machtiging 
conform KvK? 

Vit Naam Functie 

Plaats 

Datum 

Handteke 10.2.e 

26 april 2012 

Amersfoort 

Plaats Handtekening 

Machtiging 
conform KvK? 

\kt Naam Functie 

Datum 

Plaats Handtekening 

Machtiging 
conform KvK? 

Vit Naam Functie 

Datum 

Doc. 14 

7 	Ondertekening 

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

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

!Let op Indien meer dan 50% v.d. totale inkomsten bestaat uit instellingssubsidie van VWS 
voeg dan de balans en exploitatierekening toe. Indien het subsidiebedrag groter is dan El 25.000,- is 
een accountantsverklaring verplicht. 
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Ernst & Young Accountants LLP 
Prof.Dr.Dorgelolaan 12 
5613 AM Eindhoven 
Postbus 455 
5600 AL Eindhoven 

Tel.: +31 (0) 88 - 407 0564 
Fax: +31 (0) 88 • 407 4801 
www.ey.nl  

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
Afgegeven ten behoeve van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Aan: Stichting Siriz 

Wij hebben het bijgevoegde en door ons gewaarmerkte aanvraagformulier tot subsidievaststelling voor 
wat betreft het onderdeel financieel verslag (inclusief de toelichtingen) van de instellingssubsidie 2011 
van de Stichting Siriz te Amersfoort gecontroleerd. Het financieel verslag is opgesteld onder 
verantwoordelijkheid van de leiding van het bestuur van de stichting. 

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

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

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

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

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

Ernst 8 Young Accountants LIP is een limited liaoility partnership opgericht naar het recht van Engeland en Wales en geregistreerd bij Companies 
House onder registratienummer 0C335594. In relatie tot Ernst 8 Young Accountants LIP wordt de term partner gebruikt voor een (vertegenwoordiger 
van een) vennoot van Ernst 8 Young Accountants LLP. Ernst 8 Young Accountants LLP is statutair gevestigd te Lambeth Palace Road 1. London 5E1 
7EU, Verenigd Koninkrijk. heeft haar hoofdvestiging aan Boompjes 258. 3011 XZ Rotterdam. Nederland en is geregistreerd bij de Kamer van 
Koophandel Rotterdam onder nummer 24432944. Op onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van de 
aansprakelijkheid is opgenomen. 



Pa aaf voor aarmerkingsdoeleinden: 
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Oordeel 
Naar ons oordeel is het financieel verslag van de instellingssubsidie 2011, aangevende het bedrag van 
per saldo € 272.306 aan subsidiabele kosten en inkomsten, in alle van materieel belang zijnde aspecten 
in overeenstemming met de bepalingen van de Subsidieregeling VWS-subsidies en de nader gestelde 
subsidieverplichtingen. 

Eindhoven, 19 april 2012 

Ernst & Young Accountants LLP 

Bijlage: 	gewaarmerkte subsidied 
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e 	68.796 
• 18.919 

e 50.083 

E 116.092 

• 24.078 

E 5.504 

E E 206.387 

E 
E 

E 335.894 
79.803 

• 54.004 

Stichting Siriz 
AMERSFOORT 

Ter ident  

MERNS UNG 
AC 4 A g LiP 
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17.4.2012 

- t .272.306 

activiteit Antai uren: Overige 
baten: ...Oevraagde:subsldiè 

E 

A.5i.iiégéáttitékken bi) onbedoelde zwangerschap 

Al 	Het voeren van k CI7 egesp' ekke 
1.1 	:Het zorgdragen voor een telefoondienst met gespecialiseerde maatschappelijk werkers. 
1.2 	Het zorgdragen voor e-mallhulpverlening door gespecialiseerde maatschappelijk 
1.3 	Het zorgdragen voor een 7-daagse telefonische bereikbaarheid, mede Mogelijk gemaakt 

jdoor de inzet van opgoleido vrijwilligers onder begeleiding van een" probessionele 
1A 	lint houden van spreekuren in do grote plaatsen zoals Almere, Amsterdam, Amersfoort 

Den Haag, Dordrecht, Ede, Eindhoven, Friesland, Groningen, Goes, Holten, Rotterdam 
Zwo/lo. 

1.5 :Het loggen van goede contacten met potentiële verwlizers zoals huisartsen 
gezondheidscentra, AMW, medewerkers abortusklinieken, Fiom, BJZ, verloskundigen 
GGD. ete. . 

A.2 klei overdragen van methodiek van keuzeqeSpl &is ken 
2.1 	Het aanbleclenl.:Wiin,i. trainingen aan hulpverleners in opleiding zoals artsen 

Aerpleegkuddigel6514dIsien,n1nalschAPPenkiloalikelsiartijoi,L),,..., 191 

e 
e 

e 

C 	67.382 
E 16.941 

E 46.585 

E 145.579 

e 13.438 

e 4.095 

Totaal keuzegesprekken 4.595 E 294.021 E 222.627 71.394 3,08 

Aantal f te Kosten 

C 	51.020 
E 12.828 

E 35.273 

C 110.229 

E 10.175 
e 

E 3.101 

0,71 
0,18 

0,49 

1,52 

0,14 

0,04 

1.053 
265 

728 

2.275 

210 

64 

E 16.362 
E 4.114 

E 11.312 

E 35.349 

• 3.263 

994 

B. Hulpirelltniij9.ian énbedoeld iWanger.oleneitenyrouieen ende aanstaande vaders,::: 
Bi Begeleiding van cliënten die na het keozogesprek besloten hebben de zwangerschap uit Ie dragen. 

1.1 	:Het zorgdragen voer een teieictorieijanst met gespecIalIseerde maatschappelIjk werken:te 
1.2 	Het houden van spreekuren In de grote plaatsen zoals Almere, Amsterdam, Amerstoott<g 

Den Haag, Dordrecht, Ede, Eindhoven, Friesland, Groningen, Goes, Holten, Rotterdam, 
. 	 „.. • 	 • • • 

1.3 	rirotiliik(iáltbiiteieel)doen van hu isbezoeken. '4'1"'Ï:  
1.4 iBoor.....telélnAlsch contact, email eugaverler699a..entaipdare'r..VoTtenryait::'digitálio 

' 8.2 Begeleiding van cliénten die na prenatale Screening besloten hebben de zwangerschap van een 
gehandicapt kind uil te dragen 
2.1 	Hel houden von spreekuren In de grote plaatsenznál Almere, Amsterdam, Arrierstobit 

Dan Haag, Dordrecht, Ede Eindhoven, Friesland, Groningen, Goes, Holten, Rotterdam. 
Zwolle. 

2.2 	iDoor het (eventueel) doen van huisbezoeken  
2.3 	r.13$4lelefontsch en re-mail hulpverlening  

B.3 Het begeleiden bij en het zoeken naar resrdentiele hulpverlening voor jonge ia 5.) moeders en lldn 
baby, Aa. hel Skii huis, gastgezinnen en andere vormen van opvang 
3.1 	kilrenderheuderivan een bestand gastgezinnen waardoor tijdelijk onderdak bij 

.g!.3.4l!inen mogelijk is. 
3.2 	Coachende gesprekken met de cliënt om haar te motiveren voor residentiele hulp. 
3.3 .Begeleiding van cilenten bij het zoeken naar de meest passende vorm van residentiële 
3.4 	Het:samenwerken mot Stichting Sine Opvang Gouda. 
39 	Hol samenwerken met andere Instellingen voor (jeugd) hulpverlening en opvang 

B.4 Het bieden van nazorg waardoor recidwo 7oveel mogelijk wordt voorkomen 
4.1 	Mividuole nazorgtrajecton. 	 , 
4.2 	Obenvverking roet allo regionale organisaties m b t Jonge moeders. 
43 	iSitrninwerking reet organisaties voor opvonctingeonctersteure net, 	tt 
4.4 	iiliWiiintragetjan CIZ Indicatie namens dierder, 
4.5 	llirle,,bijacheiliAg van de maatschappelijk werkers speciale aandacht .Or het project 

hechlIngtnoettenkind. 

2,12 

4,47 
0,79 
0,52 

0,10 
0.02 
0,01 

0.06 
0,04 
0,06 
0,08 
0,13 

0.07 
0,09 
0,05 
0,04 

0.01 

3.159 

6.672 
1.177 

776 

153 
27 
18 

96 
64 
88 

120 
200 

104 
128 
72 
60 

16 

E 153.061 

• 323.292 
E 57.032 
E 37.623 

E 7.396 
E 1.305 
E 861 

E 4.651 
E 3.101 
C 	4.264 
E 5.814 
E 9.690 

E 5.039 
E 6.202 
E 	3.489 
• 2.907 

E 775 

Totaal Hulpverlening aan onbedoeld zwangere tieners en vrouwen en de aanstaande vaders C 	827.414 E 200.912 8,66 12.930 C E 626.502 

TOTAAL • • 	• • A7..525 E 	1.121:434. E 849.128 

E 

C 
E 
E 

E 
C 

e 
E 
C 
e 

E 
e 
E 
E 

e 

• 49.085 

E 103.676 
• 18.290 
e 12.065 

E 2.372 
E 418 
e 276 

e 1.492 
E 	 994 
E 1.367 
E 1.865 
• 3.108 

E 1.616 
E 1.989 
E 1.119 
E 932 

e 	249 

€ 202.146 

E 426.968 
• 75.322 
e 49.688 

C 	9.768 
e 	1.723 
e 1.137 

E 6.143 
E 4.095 
e 5.631 
e 7.679 
E • 	12.798 

E 6.655 
e 	8.191 
E 4.607 
e 3.839 

c 	1.024 

Verzoek tot subsldlevaststelling 2011 
Subsidie« : 318044 
Object«. 	: 1293572 
Verplicht.nr. : 685861 

An  lal he 
• .... . .•. 

:Overige 
betert 

Gevraagc 

• 86.667 
e 23.833 

E 63.093 

E 146.250 

E 30.333 

e 6.933 

E 17.871 
E 4.915 

E 13.010 

E 30.1:7 

E 6.2:5 

E 1.430 

4.121 E 357.110 C 	283.472 E 73.638 2,76 

E 

e 

0,67 
0,18 

0,49 

1,13 

0,23 

0,05 

1.000 
275 

728 

1.688 

350 

80 

'Aantal uren: 

• .") ........ 
2,01 3.000 E .260.000 E 53.613 

€ 423.150 
E 100.533 
e 68.033 

E 15.600 
• 3.467 
e 3.467 

e 3.467 
E 6.933 

10.400 
E 13.867 
• 20.800 

e 13.000 
E 10.400 
E 13.000 
E 5.200 

e 5.200 

E 12.383 
e 2.752 
E 2.752 

e 2.752 
E 5.504 
E 8.255 
e 11.007 
E 16.511 

e 10.319 
E 8.255 
E 10.319 
• 4.128 

• 4.128 

C 87.255 
E • 20.730 
E 14.029 

C 	3.217 
E 715 
E 715 

E 715 
E 1.430 
E 2.145 
E 2.859 
E 4.289 

E 2.681 
E 2.145 
E 2.681 
E 1.072 

E 1.072 

11.268 E 	976.516 C 	775.154 C 201.362 7,55 

:10,31 • : • ••• 15.388 • 1.333.626 E 275.000 

E 
e 
e 

E 

E 
• 

e 

e 
E 

E 

E 

3,27 
0,78 
0,53 

0,12 
0,03 
0.03 

0,03 
0,05 
0,08 
0,11 
0,16 

0,10 
0,08 
0,10 
0,04 

0,04 

4.883 
1.160 

785 

180 
40 
40 

40 
80 

120 
160 
240 

150 
120 

'150 
60 

60 



www.siriz.nl  
info@siriz.nl  CBn 

- ANSI 

Arn hemseweg 23 
postbus 559 3800 AN Amersfoort 
telefoon 033 460 50 70 

hulplijn 0900 202 10 88 
(7dgn/week, 9-23 uur, Eo,o5/min) 

rabobank 1462 67 508 
kvk 5o7 39 107 
btw NL8228 95 869 Bol. 
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Siriz 
bij onbedoelde zwangerschap 	 hulp • voorlichting • opvang 

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

datum: 26 april 2012 
kenmerk: WdG/GMW/120426 
uw kenmerk: Objectnummer: 1293572 / Subsidienummer: 318044 / Verplichtingnummer: 685861 
betreft: Aanvraag vaststelling subsidie 

Geachte heer, mevrouw, 

Ter vaststelling van de subsidie over het jaar 2011, doen wij u in antwoord op uw brief van 20 februari 2012, kenmerk 
SP/50477/2012, de voor de vaststelling noodzakelijke documenten toekomen. 

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

Johp n ti ?rVe 
di rehtel 	stuurder 

10.2.e 

ORIUINEEL 

Bijlagen: 
-Aanvraagformulier tot subsidievaststelling 
-Ondertekening door het bestuur 
-Controleverklaring 
-Activiteitenverslag 2011 Siriz Hulpverlening 
-Uittreksel Kamer van Koophandel 
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Activiteitenverslag 2011 Siriz Hulpverlening 

Toelichting en doelstelling 
Siriz ondersteunt vrouwen en mannen bij het nemen van hun verantwoordelijkheid voor het ongeboren 
leven. Daarbij is uitgangspunt dat alleen zij daarvoor verantwoordelijk zijn. Die verantwoordelijkheid 
kan bijzonder zwaar zijn. Dagelijks worden maatschappelijk werkers en groepsleiders geconfronteerd 
met schrijnende situaties. Siriz helpt mannen en vrouwen, die verantwoordelijkheid te nemen. 

_Vrouwen die onbedoeld zwanger zijn, zijn -evenals hun partner- van harte welkom als cliënt van Siriz. 
Siriz staat voor hen klaar om te helpen bij het maken van een keuze en voor verdere ondersteuning. 
Ons kernaanbod bestaat uit: 

• een keuze maken bij onbedoelde zwangerschap 
• begeleiding tijdens en na de zwangerschap 
• hulp bij prenatale screening 
• begeleiding zwangerschap waarbij een afwijking bij het kind is gesignaleerd. 
• hulp na abortus 
• e-mailhulpverlening 

De hulpverlening van Siriz valt onder de eerstelijns voorzieningen voor hulp bij (psychosociale) 
problemen rondom zwangerschap, zwangerschapsverlies en alleenstaand moederschap. Siriz wil 
naar analogie van het Algemeen Maatschappelijk Werk, zorg dragen voor: begeleiding/behandeling 
bemiddeling/belangenbehartiging, sociaal vangnet, preventie en signalering. 

We richten onze hulp op de volgende doelgroepen: 
D meisjes/vrouwen die onbedoeld zwanger zijn en daardoor in probleemsituaties terecht zijn 

gekomen: 
El meisjes/vrouwen, die in eerste instantie gewenst zwanger zijn, maar deze zwangerschap als 

ongewenst zijn gaan ervaren door het verwachten van een kind met een beperking of door 
wijziging in de omstandigheden; 

D migranten, asielzoekers, vluchtelingen die onbedoeld zwanger zijn en waarbij de 
zwangerschap een extra belasting is; 

D meisjes/vrouwen die een abortus provocatus hebben laten verrichten en bij de verwerking 
daarvan hulp nodig hebben; 

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

. D vrouwen die na het uitdragen van een in eerste instantie onbedoelde zwangerschap 
problemen ervaren bij het alleenstaand moederschap; 

D overige betrokkenen. 

Onze hulpverlening is voor iedereen toegankelijk, gratis en direct beschikbaar. Dat wil zeggen: zonder 
verwijzing en in principe zonder wachttijd. De basisvoorziening wordt gevormd door de telefonische 
hulplijn en e-mailhulpverlening. Veel hulpvragen komen binnen via het Internet. Tijdens intake wordt 
bepaald of de hulpvrager bij Siriz aan het juiste adres is, of dat doorverwijzing de voorkeur verdient. 
De hulpverlening is dagelijks te bereiken via de hulplijn (0900 - 202 10 88) of per e-mail 
hulpverleningasiriz.nl. De telefonische hulpverlening bereikbaar tussen 09.00 uur en 23.00 uur. 

Naast de spreekkamer op het landelijk kantoor hebben we de beschikking over diverse hulpposten in 
het land. Het streven is om de cliëntcontacten zoveel mogelijk op deze hulpposten plaats te laten 
vinden. De hulpposten zijn in de volgende plaatsen: Almere, Amsterdam, Den Haag, Dordrecht, Ede, 
Eindhoven, Goes, Groningen, Holten, Rotterdam, Zwolle. 

In het hulpverleningstraject vinden tussen de vijf en vijftien contacten plaats per cliënt. Ook het aantal 
personen dat bij de hulp aan een cliënt is betrokken kan per hulpverleningssituatie verschillen: van 
één tot bijvoorbeeld vijf personen. Tussen hulpverlener en cliënt vinden vooral individuele gesprekken 
plaats. Daarnaast zijn er (echt)paar - en gezinsgesprekken. Psychosociale hulpverlening, gericht op 
de situatie waaruit de cliënt afkomstig, is de meest gehanteerde werkwijze. De procesmatige 
begeleiding voltrekt zich volgens verschillende methodieken. 
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Een keuze bij onbedoelde zwangerschap 
Siriz helpt vrouwen om in crisissituaties -ontstaan door een onbedoelde zwangerschap- een 
weloverwogen keuze te maken. In de keuzegesprekken komen in het bijzonder het ongeboren kind en 
zo mogelijk de partner/ verwekker en andere betrokkenen aan bod. Wanneer gekozen wordt voor het 
uitdragen van de zwangerschap is het doel de hulpvragers in staat te stellen de 
verantwoordelijkheden die uit deze keuze voortkomen op zich te nemen en de weerbaarheid van de 
hulpvrager te vergroten. 

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

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

Post abortus hulpverlening 
Ook begeleid Siriz vrouwen (en mannen) die moeite hebben met een eerder ondergane abortus. In de 
hulpverlening van Siriz gaat het er om dat mensen herkenning en erkenning te krijgen van hun 
gevoelens van gemis, verdriet en rouw. Daarnaast zijn er vaak gevoelens van schuld en schaamte, 
waaraan ook ruimte wordt gegeven, en waarbij gestreefd wordt naar 'verzoening'. 

E-mailhulpverlening 
t:mailhulp kan ook gebruikt worden als onderdeel van een bestaand cliëntcontact. Cliënten vragen 
om advies bij probleemaanpak of willen hulp ontvangen om een afweging te kunnen maken om wel of 
niet aangemeld te willen worden voor ambulante hulp in de regio/Siriz Opvang. Via e-
mailhulpverlening bieden de medewerkers van Siriz aandacht, ondersteuning en erkenning aan de 
cliënt. Zij analyseren het probleem en zullen dit eventueel verhelderen. De medewerkers geven uitleg 
over het hulpaanbod van Siriz en/of verwijzen naar website. 

Ontwikkeling digitale hulpverlening 
In 2011 is het emailprotocol van Siriz herzien en doorontwikkeld. Door via de website laagdrempelig 
de emailhulpverlening aan te bieden hopen we steeds meer hulpvragen te kunnen beantwoorden. 

Chat hulpverlening 
Het gebruik van internet in de hulpverlening zit vol kansen. De maatschappelijke urgentie is duidelijk: 
'internet is a part of life' geworden. Daarom heeft Siriz in 2011 een start gemaakt met het ontwikkelen 
van het product "chathulpverlening". 
We willen ons door middel van de chat richten op doelgroepen die we nu voor eenmalige 
hulpverleningscontacten nog niet bereiken met onze telefonische hulplijn, e-mailhulp-verlening en 
inloopmogelijkheid op het hoofdkantoor of hulpposten. 



e-mail 89 70 101 352 92 

chat 0 0 0 0 0 

le  
kwartaal 

2011 

2e  
kwartaal 

2011 

3e 

kwartaal 
2011 

4e  
kwartaal 

2011 

totaal 
2011 

Telefonisch 319 408 402 378 1507 

face-to-face 2 2 1 2 7 

TOTAAL 391 511 495 469 1866 

15te  kwartaal 
2011 

r kwartaal 
2011 

3" kwartaal 
2011 

4cle  kwartaal 
2011 

totaal 
2011 

Aantal 
begeleidingen 	 75 77 69 78 299 

100% Totaal 

leeftijd 
0 — 19 jaar 

20 — 29 jaar 
30 — 39 jaar 

2011 
12,39% 
25,65% 

9,72% 
4,45% 
1,61% 

40 — 49 jaar 
50 — 59 jaar 

0,66% 
45,53% 

60 jaar > 
Onbekend of niet relevant 
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Chat is laagdrempelig door de anonimiteit, de veiligheid, de eigen controle en toegankelijkheid. 
Daarbij krijgt men direct antwoord. Het is nog anoniemer dan de telefoon of de e-mail, waardoor 
schaamtegevoelige onderwerpen mogelijk sneller naar voren worden gebracht. We willen tijdens 
avonden opengaan voor overdag werkenden of schoolgaanden. Ook geografisch gezien kan de chat 
een meerwaarde bieden, aangezien de chat vanuit de huiskamer kan plaatsvinden en er nog steeds 
gebieden in Nederland zijn die ver van de 13 hulpposten van Siriz afliggen. 

Kwantificering 

Kwartaalrapportage 

Korte contacten op de Front Office 

Aantal begeleidingen die zijn gestart in 2011  

Leeftijd van alle hulpvraqrs in 2011  

Reden voor hulpvraag bij een onbedoelde zwangerschap tijdens een kort contact.  

Omschrijving problematiek 	2011 
Materiële problemen 22,98% 
Psychische problemen 6,21% 
Relationele problemen 25,03% 
Timing/ toekomstperspectief  14,45% 
Overig 31,33% 
Totaal circa 100% 
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Verdeling van de aanmeldingen per provincie 

Provincie 2011 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Noord-Brabant 
Zeeland 
Limburg 
Onbekend/ buitenland 

3,49% 
2,79% 
2,33% 
5,58% 

10,00% 
5,35% 

14;19% 
14,42% 
33,02% 
4,88% 
2,09% 
1,16% 
0,69% 
100% Totaal 

Levensbeschouwing van de hulpvragers die begeleiding hebben gehad.  

Levensbeschouwing 2011 
53,04% Geen 

Islam 5,61% 
Protestant 23,13% 
Rooms-katholiek 8,88% 

7,94% 
1,40% 

Overig 
Onbekend 

100% Totaal 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag 

Het bestuur van de 
Stg Siriz 
Postbus 559 
3800 AN Amersfoort 

Contactpersoon 
10.2.e 
T 070 340 10.2, 

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

Datum: 7-8-2012 
Betreft: Vaststelling Instellingssubsidie 2011 

Geacht bestuur, 

Op 26-4-2012 heeft u de aanvraag tot vaststelling van de instellingssubsidie 2011 
ingediend. In reactie daarop laat ik u weten dat ik deze subsidie vaststel op € 
272306. Dit is conform het verleende bedrag. 

Inhoudelijk commentaar 
Ik heb uw activiteitenverslag 2011 doorgenomen en ben inhoudelijk akkoord. 
In uw activiteitenverslag 2011 zie ik dat u aandacht geeft aan digitale 
hulpverlening. Zoals eerder aangegeven bij de subsidievaststelling voor 2010 
verzoek ik u hierbij rekening te houden met bestaande initiatieven hieromtrent, 
zoals de activiteiten rondom Sense. 

In de begroting en de verantwoording over 2011 is door u bij de baten een Eigen 
bijdrage opgegeven. Uit uw mail van 4 juli 2012 blijkt dat dit eigenlijk Overige Baten 
betreffen. Met deze constatering ga ik akkoord. 

De in mijn verleningsbrief van 21 december 2010, kenmerk SP/39763/2010, 
opgenomen bepaling dat bij de berekening van de vaststelling wordt uitgegaan van 
de begrote eigen bijdrage ad € 1.058.626 komt hiermee te vervallen. 

De hoogte van de egalisatiereserve bedraagt per 31 december 2011 € 0. Voor de 
berekening hiervan verwijs ik u naar bijlage 1. 

De subsidie is vastgesteld op grond van: 

- 	de Kaderwet VWS-subsidies; 
- 	de subsidieregeling VWS-subsidies. 

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

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

Ons kenmerk 
SP/53502/2012 

Relatienummer 
1293572 

Subsidienummer 
318044 

Verplichtingennummer 
560003272 

Bijlagen 
1 

Uw brief 
26-4-2012 

Uw kenmerk 
WdG/GMW/120426 

Pagina 1 van 3 
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AWB-procedure 
Hebt u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens? Belt u dan 
eerst met uw contactpersoon. Naam en telefoonnummer staan rechts op de eerste 
pagina van deze brief. Misschien kunnen wij uw bezwaar wegnemen. 

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

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

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

Ik verzoek u bij alle correspondentie omtrent deze subsidie uw subsidienummer 
318044 te vermelden. 

Ons kenmerk 
SP/53502/2012 

Hoogachtend, 

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

Drs. I.M. Turenhout MBA' 

Pagina 2 van 3 
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Ons kenmerk 
SP/53502/2012 

Bijlage bij briefnummer SP/53502/2012  

Berekening stand van de egalisatiereserve VWS op 31/12/2011  
Resultaatbepaling  
Lasten gesubsidieerde activiteiten volgens de financiële 
verantwoording 

Hierop is gecorrigeerd (zie toelichting in de brief) 

Totaal subsidiabele lasten  
Baten gesubsidieerde activiteiten volgens de financiële 
verantwoording: 

Overige baten 	 € 849.129 

Eigen bijdrage 

Subtotaal 

Hierop is gecorrigeerd (zie toelichting in de brief) 

Subtotaal 

Verleend instellingssubsidie 	 € 272.306 

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

Vastgesteld instellingssubsidie 	 € 	272.306 

C 

C 

€ 849.129 

€ 1.121.435 

€ 

€ 1.121.435 

Totaal Baten 	 € 1.121.435 

Resultaat over het jaar 	 € 	0 
Berekening mutatie egalisatiereserve  
Stand egalisatiereserve op 1/1/2011 	 € 	0 

Vastgesteld instellingssubsidie 	 € 272.306  

Begrote overige baten 	 € 1.058.626  

Begrote eigen bijdrage 	 € 

Totaal 	 € 1.330.932  

Mutatie egalisatiereserve: 

(Vastgesteld instellingssubsidie/Totaal) x Resultaat:  

(€ 272.306 / € 1.330.932) x € 0 	 € 	0 

Stand egalisatiereserve op 31/12/2011 (*) 	 € 	0 
(*) Stand mag niet negatief zijn. 

Pagina 3 van 3 
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k
II
ftrSport j. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 

 Aanvraagformulier t.b.v. een subsidieverlening 

I. 	Vul de n.a.w.-gegevens en overige gegevens van uw instelling in. 
	'2 7 SEP 2012 

naam instelling: 
postadres: 
postcode: 
vestigingsplaats: 

naam contactpersoon: 
telefoonnummer: 
telefaxnummer: 
e-mailadres: 

Stichting Siriz 

Postbus 559 

3800 AN 

Amersfoort 

Dhr. J.J. van Veelen 

033-4605073 

directie@siriz.nl  

objectnummer instelling: 
bank- of girorekeningnummer: 
nummer Kamer van Koophandel: 

Vraagt u een instellingsubsidie of een 
projectsubsidie aan? Instelling 

1293572 
14.62.67.508 

50739107 

lil 	Vul, indien het een projectsubsidie betreft, de start- en einddatum in: 

startdatum project: 
einddatum project: 

IV. 	Bij welke directie vraagt u subsidie? MO 

1 
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k

ril 	Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

1! 	Aanvraagformulier t.b.v. een subsidieverlening 

v. 	Vul het navolgende schema volledig in. 

• 

1.2 
'5 
.42) 

(2) 

begrote lasten 

(3) 

begrote eigen 
bijdrage 

(4) 

begrote overige 
baten 

(5) 

gevraagde 
subsidie 

(1) 

activiteit 

A.  

B.  

Keuzegesprekken 

Hulpverlening 

€137577 

€745452 

€178683 

€968182 

C.  

D.  

E.  

F.  

€1146865 €263836 CO €883029 

€41106 

€222730 

CO 

CO 

CO 

CO 

2 



B. 

€1066464 €968182 €827414 personeel 

materieel 

overig 

€827414 C1066464 €968182 

€840032 €745452 €626502 eigen bijdrage 

overige baten 

€840032 €745452 €626502 

C226432 C222730 C200912 

Toelichting begroot 
t 

begroot gerealiseerd 
t + 1 	t-1 

A. 

personeel €196821 €178683 €294021 

materieel 

overig 

C196821 0178683 C294021 

eigen bijdrage 
€155032 €137577 €222627 

overige baten 

€155032 €137577 €222627 

€41789 €41106 C71394 
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k

frj'  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

I 	Aanvraagformulier t.b.v. een subsidieverlening 

Vl. 	Licht op de pagina's drie t/m vijf kernachtig per activiteit de begroting toe. 

3 
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D. 

personeel 

materieel 

overig 

CO CO CO 

eigen bijdrage 

overige baten 

CO CO CO 

CO CO CO 

CO CO CO 

CO CO CO 

CO CO CO 

(frj 

Ministerie van Volksgezondheid, 

    

Welzijn: 

ir!fre  	 E; 

Sport 

nsrtubsidieverlening 

	

begroot 	 begroot gerealiseerd 

	

t 	 t + 1 	 t-1 
Toelichting 

C. 

personeel 

materieel 

overig 

eigen bijdrage 

overige baten 
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F. 

personeel 

materieel 

overig 

CO CO CO 

eigen bijdrage 

overige baten 

CO CO CO 

CO CO CO 

CO CO CO 

CO CO 

CO CO CO 

CO 

r[rr Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Aanvraagformulier t.b.v. een subsidieverlening 

	

begroot 	 begroot gerealiseerd 

	

t 	 t + 1 	 t-1 Toelichting 

E. 

personeel 

materieel 

overig 

eigen bijdrage 

overige baten 
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rirf Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

li 	Aanvraagformulier t.b.v. een subsidieverlening 

VII. 	Beschrijf hierna de activiteiten en welke resultaten behaald gaan worden. 

A. 
Toelichting begrotingsposten 

1 Het voeren van keuzegesprekken 
1.1 Het zorgdragen voor een telefoondienst met gespecialiseerde maatschappelijk 
werkers. 
1.2 Het zorgdragen voor e-mail/chat hulpverlening door gespecialiseerde maatschappelijk 
werkers. 
1.3 Het zorgdragen voor een 7-daagse telefonische bereikbaarheid, mede mogelijk 
gemaakt door de inzet van opgeleide vrijwilligers onder begeleiding van een professionele 
achterwacht. 
1.4 Het houden van spreekuren in Almere, Amsterdam, Amersfoort, Den Haag, Dordrecht, 
Ede, Eindhoven, Leeuwarden, Groningen, Goes, Holten, Rotterdam, Zwolle.(Met een 
verwachte uitbreiding in Assen, Alkmaar en Limburg) 
1.5 Het leggen van goede contacten met potentiële verwijzers zoals huisartsen, 
gezondheidscentra, centra voor Jeugd en Gezin, AMW, abortusklinieken, Fiom, Bureau 
Jeugdzorg, verloskundigen, GGD, etc. 

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

De onderbouwing van deze bedragen is als bijlage bij deze subsidie-aanvraag gevoegd. 

6 
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11'  

rfrf Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Aanvraagformulier t.b.v. een subsidieverlening 

A. 

Beschrijving beoogde activiteiten 

1 Het voeren van keuzegesprekken 
1.1 Het zorgdragen voor een telefoondienst met gespecialiseerde maatschappelijk 
werkers. 
1.2 Het zorgdragen voor e-mail/chat hulpverlening door gespecialiseerde maatschappelijk 
werkers. 
1.3 Het zorgdragen voor een 7-daagse telefonische bereikbaarheid, mede mogelijk 
gemaakt door de inzet van opgeleide vrijwilligers onder begeleiding van een professionele 
achterwacht. 
1.4 Het houden van spreekuren in Almere, Amsterdam, Amersfoort, Den Haag, Dordrecht, 
Ede, Eindhoven, Leeuwarden, Groningen, Goes, Holten, Rotterdam, Zwolle.(Met een 
verwachte uitbreiding in Assen, Alkmaar en Limburg) 
1.5 Het leggen van goede contacten met potentiële verwijzers zoals huisartsen, 
gezondheidscentra, centra voor Jeugd en Gezin, AMW, abortusklinieken, Fiom, Bureau 
Jeugdzorg, verloskundigen, GGD, etc. 

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

Beschrijving beoogde resultaten 

1 - Het voeren van Keuzegesprekken 

2 - Het overdragen van methodiek van keuzegesprekken 

Zie tevens het activiteitenverslag dat als bijlage bij deze subsidie-aanvraag is gevoegd. 

7 



Doc. 19 

k

1  
/fl Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

( 	Aanvraagformulier t.b.v. een subsidieverlening 

B. 
Toelichting begrotingsposten 

1. Begeleiding van cliënten die na het keuzegesprek besloten hebben de zwangerschap uit 
te dragen. 
1.1 Het zorgdragen voor een telefoondienst met gespecialiseerde maatschappelijk werkers. 
1.2 Het houden van spreekuren in Almere, Amsterdam, Amersfoort, Den Haag, Dordrecht, 
Ede, Eindhoven, Leeuwarden, Groningen, Goes, Holten, Rotterdam, Zwolle.(Met een 
verwachte uitbreiding in Assen, Alkmaar en Limburg) 
1.3 Het zorgdragen voor een 7-daagse telefonische bereikbaarheid, mede mogelijk 
gemaakt door de inzet van opgeleide vrijwilligers onder begeleiding van een professionele 
achterwacht. 
1.4 Door het (eventueel) doen van huisbezoeken. 
1.5 Het zorgdragen voor e-mail/chat hulpverlening door gespecialiseerde maatschappelijk 
werkers. 

2. Begeleiding zwangerschap waarbij een beperking bij het kind is geconstateerd. 
2.1 Het houden van spreekuren in Almere, Amsterdam, Amersfoort, Den Haag, Dordrecht, 
Ede, Eindhoven, Leeuwarden, Groningen, Goes, Holten, Rotterdam, Zwolle.(Met een 
verwachte uitbreiding in Assen, Alkmaar en Limburg) 
2.2 Door het (eventueel) doen van huisbezoeken 
2.3 Door telefonisch, e-mail en chat hulpverlening 

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

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

De onderbouwing van deze bedragen is als bijlage bij deze subsidie-aanvraag gevoegd. 
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B. 
Beschrijving beoogde activiteiten 

1.1 Het zorgdragen voor een telefoondienst met gespecialiseerde maatschappelijk 
werkers. 
1.2 Het houden van spreekuren in Almere, Amsterdam, Amersfoort, Den Haag, Dordrecht, 
Ede, Eindhoven, Leeuwarden, Groningen, Goes, Holten, Rotterdam, Zwolle. 
1.3 Het zorgdragen voor een 7-daagse telefonische bereikbaarheid, mede' mogelijk 
gemaakt door de inzet van opgeleide vrijwilligers onder begeleiding van een professionele 
achterwacht. 
1.4 Door het (eventueel) doen van huisbezoeken. 
1.5 Het zorgdragen voor e-mail/chat hulpverlening door gespecialiseerde maatschappelijk 
werkers. 
2.2 Door het (eventueel) doen van huisbezoeken 
2.3 Door telefonisch, e-mail en chat hulpverlening 
3.1 Het onderhouden van een bestand gastgezinnen waardoor tijdelijk onderdak bij 
gezinnen mogelijk is. 
3.2 Coachende gesprekken met de cliënt om haar te motiveren voor residentiële hulp. 
3.3 Begeleiding van cliënten bij het zoeken naar de meest passende vorm van residentiële 
hulp. 
3.4 Het samenwerken met Siriz Opvang Gouda. 
3.5 Het samenwerken met andere instellingen voor (jeugd) hulpverlening en opvang. 
4.1 Individuele nazorgtrajecten. 
4.2 Samenwerking met alle regionale organisaties m.b.t. jonge moeders. 
4.3 Samenwerking met organisaties voor opvoedingsondersteuning. 
4.4 Het aanvragen van CIZ indicatie namens cliënten. 
4.5 In de bijscholing van de maatschappelijk werkers wordt speciale aandacht gegeven 
aan het project hechting moeder-kind. 

Beschrijving beoogde resultaten 

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

2 - Begeleiding zwangerschap waarbij een beperking bij het kind is geconstateerd. 

3 - Het begeleiden bij en het zoeken naar residentiele hulpverlening voor jonge (a.s.) 
moeders en hun baby's o.a. het Siriz huis, gastgezinnen en andere vormen van opvang. 

4 - Het bieden van nazorg waarde recidive zoveel mogelijk wordt voorkomen. 

Zie tevens het activiteitenverslag dat als bijlage bij deze subsidie-aanvraag is gevoegd. 

9 
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c. 
Toelichting begrotingsposten 
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Beschrijving beoogde resultaten 
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D. 

Toelichting begrotingsposten 
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Beschrijving beoogde activiteiten 

Beschrijving beoogde resultaten 
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E. 
Toelichting begrotingsposten 
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E. 

Beschrijving beoogde activiteiten 

Beschrijving beoogde resultaten 
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Toelichting begrotingsposten 
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Beschrijving beoogde activiteiten 

Beschrijving beoogde resultaten 
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„,,  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

1 	Aanvraagformulier t.b.v. een subsidieverlening 

VIII. 	Egalisatiereserve (uitsluitend voor instellingssubsidies!) 

• 

Aangevraagde instellingssubsidie: 
Stand egalisatiereserve: (zie toelichting bij vraag VIII)  

€263836 

0% 

IX 	Bevoorschotting 
Wenst u af te wijken van het standaard bevoorschottingschema? 

Indien Ja download het formulier: "Formulier 

X 	Ondertekening 
	 bijlage liquiditeitsbegroting" en vul dit in. 

Het bestuur, dan wel een namens het bestuur gevolmachtigde, verklaart kennis te hebben genomen van de 
geldende wet- & regelgeving op basis waarvan betreffende subsidie wordt aangevraagd en verklaart deze 
subsidieaanvraag juist en volledig te hebben ingevuld. 

Bijlage 1 (optioneel) 	bevoorschottingsschema 
Bijlage 2 (optioneel) 	project-, programma- en/of beleidsplan 

Ruimte voor op- en/of aanmerkingen van aanvrager: 

18 
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AANTEKENEN 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport 
t.a.v. de directie Bedrijfsvoering afdeling Subsidies, kamer B 909 
Postbus 16006 
2500 BA DEN HAAG 

Datum: 	26 september 2012 
Referentie 102-elmh/120925 
Uw kenmerk Subsidienummer 320809 

Relatie-./objectnummer 1293572 

27,  SEp2012  

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij ontvangt u het aanvraagformulier ten behoeve van de subsidieverlening voor 
de afdeling Hulpverlening van stichting Siriz. 

Wij vertrouwen erop dat deze subsidieaanvraag volledig is, conform de bepalingen 
zoals gesteld in uw brief van 24 augustus 2012. Graag zijn wij bereid tot het geven 
van nadere toelichting. Wij zien uit naar een voorspoedige afhandeling van deze 
aanvraag. 

10.2.e 
Met vriendelijke groet, 	

;ORIGINEEL 

Bijlagen 	Aanvraagformulier t.b.v. een subsidieverlening 
Onderbouwing aangevraagde subsidie 2013 
Activiteitenplan 2013 afdeling hulpverlening siriz 
Statuten stichting Siriz 
Kopie inschrijving Kamer van Koophandel 



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

8.1 Begeleiding van cliënten die na het keuzegesprek besloten hebben de zwangerschap uit te dragen. 
i•Jeri"voor een telefoondienst met geSpecialieerde rnaat;c-happeTijk werkers.. -- - - - 1.1 	Het iCiricf 	 - . [ 

1.2 	Het houden van spreekuren in Almere, Amsterdam, Amersfoort, Den Haag, Dordrecht, Ede, Eindhoven, 
Leeuwarden, Groningen, Goes, Holten, Rotterdam, Zwolle.(Met een verwachte uitbreiding in Assen, 
Alkmaar en Limbural 	 4,70 

1.3 	Het zorgdragen voor een 7-daagse telefonische bereikbaarheid, mede mogelijk gemaakt door de inzet 
van opgeleide vrijwilligers onder begeleiding van een professionele achterwacht. 	 0,37 

1.4 	Door het (eventueel) doen van huisbezoeken. 	 0,78 
1.5 	tiet zorgdragen voor e•mallfchat hulpverlening door gespecialiseerde maatscheppelijkvyerkers._ ... 	___ 	0,84 

B.2 Begeleiding zwangerschap waarbij een beperking bij hel kind is geconstateerd. 
2.1 	Het houden van spreekuren in Almere, Amsterdam, Amersfoort, Den Haag, Dordrecht, Ede, Eindhoven, 

Leeuwarden, Groningen, Goes, Holten, Rotterdam, Zwolle.(Met een verwachte uitbreiding in Assen, 
Alkmaar en Limbural 	 0,12 

2.2 	Door het (eventueel) doen van huisbezoeken 	 0,03 
2.3 	Door telefonisch, e.rnail en chat hulpverlening ___....___ 	..._ 	 _ 	 _ 	0,03 

B.3 . Het begeleiden bij en het zoeken naar residentiële hulpverlening voor jonge (a.s.)Jeders en hun baby, o7a. het Siriz 
huis, gastgezinnen_ en andere vormen van opvang.  	...  
3.1 	riTei onderhouden-  van een bestandgastgezinnen waardoor tijdelijk onderdak bij gezinnen mogelijk is. -- 
3.2 	;Coachende gesprekken met de cliënt om haar te motiveren voor residentiële hulp. 
3.3 	'Begeleiding van cliënten bij het zoeken naar de meest passende vorm van residentiële hulp. 
3.4 	I Het samenwerken met Siriz Opvang Gouda. 
3.5 	,Het samenwerken met andere instellingen voor (jeugd) hulpverlening en opvang. .. . .. .     

B.4 Het bieden van nazorg waardoor recidive zoveel mogelijk wordt voorkomen. .   
ajecten. 	 0,10 [individuele nazorgtr 4.1 

4.2 	Samenwerking met alle regionale organisaties m.b.t. Jonge moeders. 	 0,08 
4.3 	!Samenwerking met organisaties voor opvoedingsondersteuning. 	 0,10 
4.4 	1Het aanvragen van CIZ indicatie namens cliënten. 	 0,04 
4.5 !In de bijscholing van de maatschappelijk werkers wordt speciale aandacht gegeven aan het project 

;hechting moeder-kind. .. 	_ _ .. _ . _ 	 _ 	 0,04 
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60 € 	4.372 

0,03 
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Totaal Hulpverlening aan onbedoeld zwangere tieners en vrouwen en de aanstaande vaders 	 8,90 13.286 € 968.182 € 745.452 E 222.730 

TOTAAL 	 10,54 E 883.029 E 263.835 15.738 € 1.146.865 

Kosten 
activiteit Overige 

baten Aantal uren Aantal fte Eigen 
bijdrage 

Gevraagde 
subsidie 

A. Keuzegesprekken bij onbedoelde zwangerschap 

A.1 Het voeren van keuzegesprekken 

	

1.1 	• Friet zorgdragen voor een telefoondienst met gespecialiseerde maatschappelijk werkers. 

	

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

	

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

	

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

	

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

A.2 Het overdragen van methodiek van keuzegesprekken 

	

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

E 10.461 
€ 6.974 

E 3.051 

E 13.411 

E 5.867 

E 1.341 

Totaal keuzegesprekken 2.452 € 178.683 € 137.577 € 41.106 1,64 

E 

E 
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E 45.472 
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€ 10.212 
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€ 19.638 

E 4.489 
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Activiteitenplan 2013 afdeling hulpverlening Siriz 

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

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

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

In 2013 zal de afdeling hulpverlening van Siriz haar aandacht vooral richten op de volgende 
activiteiten: 

De twee gesubsidieerde kernactiviteiten:  

1. Keuzegesprekken bij onbedoelde zwangerschap voor (a.s.) moeders en vaders 
2. Hulpverlening aan onbedoeld zwangere vrouwen en meisjes en de (a.s.) vaders 

Voor deze twee kerntaken wordt de reguliere instellingssubsidie aangevraagd. 
Ze zijn door VWS aangemerkt als prioriteiten. Siriz heeft hier speciale expertise op 
ontwikkeld. Deze twee punten worden onderaan dit verslag nader toegelicht. *1 

Daarnaast biedt de afdeling Hulpverlening van Siriz nog andere standaard activiteiten:  

3. Keuzegesprekken en hulpverlening rondom prenatale screening 

4. Hulpverlening en advies aan het netwerk rondom de jonge a.s. moeder (ouders, school, 
etc.) 

5. Postabortus Hulpverlening 

6. Hulpverlening bij het verwachten van een kind met een handicap of beperking 

7. Hulpverlening bij afstand ter adoptie 
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8. Ketensamenwerking 
a. intensivering samenwerking met eerstelijns werkers in het kader van de 

hulpverlening (bij een steeds groter deel van onze cliënten worden we 
geconfronteerd met een steeds ernstig wordende problematiek waardoor 
intensief samenwerken noodzakelijk is) 

b. samenwerking met andere instellingen om de ketenvorming verder inhoud te 
geven 

9. 	Deskundigheidsbevordering 

Deze punten zijn voorwaarden om de overige kerntaken goed uit te voeren. Voor deze 
kernactiviteiten wordt nu geen instellingssubsidie aangevraagd. 

Overige activiteiten vanuit het werkplan 2013:  

10. 	Samenwerking met 2e  lijns hulpverlening, betreffende GGZ en 
LVG-hulpverlening 

11. 	Kwaliteit- en deskundigheidsbevordering m.b.t. migrantenhulpverlening, 
eergerelateerd geweld en jongerencultuur. Tevens wordt gewerkt aan een 
professionaliseringstraject voor vrijwilligers 

12. 	Professionaliseren gastgezinnen 
Siriz beschikt over een gastgezinnenbestand waar voor de kortdurende opvang van cliënten 
gebruik gemaakt kan worden. Er is een goede spreiding over Nederland. Er zijn 
gastgezinnen beschikbaar voor de diverse typen cliënten. 

13. 	Uitbreiding van hulpposten zodat wij in elke provincie aanwezig zijn. 

De afdeling hulpverlening werkt met professionele, geregistreerde maatschappelijk werkers 
vanuit de doelstelling van Siriz, met inachtneming van de code voor maatschappelijk werk. 
Zij verleent hulp aan een ieder die een beroep op haar doet en waarbij de hulpvraag binnen 
de grenzen van de hulpverlening valt. 

Digitale hulpverlening 
Sinds februari 2012 biedt Siriz ook hulpverlening via de chat. 
Door middel van hulpverlening via Chat wil Siriz beter aansluiten bij de breedte van onze 
doelgroep; we richten ons hiermee met name op jongeren, hoger opgeleiden, allochtonen, 
zorgmissers en zorgmijders. Hulpvragers weten ons inmiddels goed te vinden via de chat; 
de hulpvragen nemen hierdoor toe. 
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Daarnaast heeft Siriz ook nog andere activiteiten, zoals de residentiële hulpverlening (jonge 
moeder opvanghuis in Gouda en gastgezinnen), preventie, educatie en voorlichting (op 
scholen). 

Toelichting op de kerntaken 1 en 2 (*1) 

De hulpverlening bij keuzegesprekken:  
De hulpverlening gebeurt telefonisch (7 dagen per week), per email, chat of face—to-face. In 
dat laatste geval wordt geprobeerd om binnen een week een afspraak in te plannen op een 
hulppost bij de cliënt in de buurt. 
De maatschappelijk werkers werken met een speciale keuzemethodiek en (uiteraard) 
volgens de beroepscode van het maatschappelijk werk. Er wordt samengewerkt met andere 
betrokken hulpverleningsinstanties en met andere personen vanuit het netwerk. 
Siriz draagt deze methodiek over aan andere professionals als hier vraag naar is. 

Hulpverlening aan onbedoeld zwangere vrouwen en meisjes en de a.s. vader:  
De hulpverlening gebeurt telefonisch (7 dagen per week), per email, chat of face—to-face. In 
dat laatste geval wordt een afspraak ingepland op een hulppost bij de cliënt in de buurt. 
Wanneer het methodisch gezien belangrijk is om een huisbezoek in te plannen, gebeurt dat. 
Het aantal gesprekken in een hulpverleningstraject varieert van 1-15. Siriz verleent tot 
maximaal tot een jaar na de geboorte van de baby hulp. 
Er wordt systeemgericht gewerkt met verschillende methodieken die relevant zijn voor deze 
doelgroep en (uiteraard) volgens de beroepscode van het maatschappelijk werk. Siriz 
besteedt veel aandacht aan de (psychosociale) zwangerschapsbegeleiding, om zo de 
moeder-kind hechting te bevorderen. Ook na de geboorte wordt aandacht besteed aan de 
hechting tussen moeder en kind. 
Indien dit voor de hulpverlening noodzakelijk blijkt, wordt er outreachend gewerkt. 
Wanneer het nodig is, verwijst Siriz de cliënt door naar residentiële vormen van 
hulpverlening, zoals gastgezinnen of een opvanghuis voor jonge moeders. Dit kan Siriz 
Opvang zijn, maar ook andere opvanghuizen. 
Bij een plaatsing van een cliënte in een gastgezin of opvanghuis blijft de ambulante 
hulpverlening bestaan, als aanvulling op de residentiële hulpverlening (bijvoorbeeld als 
plaatser, of als gastgezinbegeleider). 

Na afloop van het ambulante hulpverleningstraject, wordt waar nodig nazorg aangeboden. 
Na afloop van de residentiële hulpverlening wordt altijd een nazorg traject ingezet. Dit 
nazorg traject wordt soms door de ambulante hulpverlening van Siriz waargenomen en soms 
door externe instanties. 
Er wordt altijd intensief samengewerkt met andere betrokken (jeugd) 
hulpverleningsinstanties en met andere personen vanuit het netwerk. 
Deze methodiek wordt overgedragen aan andere professionals als hier vraag naar is. 
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Uit: Strategisch Beleidsplan Onveranderde doelen — nieuwe wegen: 
(2010 — 2014) 

4. Hoofdthema's 
4.1 professionalisering en kwaliteitsborging 
De afgelopen jaren heeft de Siriz zich met goede resultaten ingezet om haar producten te 
professionaliseren. We zullen op dat pad verder gaan. Siriz wil medewerkers uitdagen zich 
te ontwikkelen en hun talenten optimaal te benutten ten behoeve van de organisatie. Van 
medewerkers verwachten wij dat ze zich daartoe inzetten. 
Kwaliteit is een onderwerp waarvoor voorturend aandacht zal zijn. Evalueren, verbeteringen 
doorvoeren en borgen dienen een cyclisch karakter te hebben zodat werken aan kwaliteit 
een voortdurend karakter heeft. Alleen dan zijn we in staat een betrouwbare organisatie te 
zijn voor samenwerkingspartners, financiers, onze achterban en —niet in de laatste plaats—
voor onze cliënten. Daarom zal Siriz uiterlijk in 2012 zijn gecertificeerd volgens HKZ-normen 
(Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). 
Ook in de bedrijfsvoering is het noodzakelijk dat we verder professionaliseren. Een 
belangrijk sturingsinstrument zijn cijfers. Gegevens over aantallen hulpvragers, bezoekers 
aan hulpposten, het aantal met voorlichting bereikte leerlingen, bezoekers aan onze website 
en dergelijke moeten voortdurend gevolgd worden. Deze managementinformatie dient 
adequaat, betrouwbaar en tijdig geleverd te worden. Een systeem daartoe zal worden 
opgezet en geïmplementeerd. 

4.2 kerntaken 
Siriz heeft hoge ambities. In een samenleving waar dertigduizend vrouwen per jaar zodanige 
nood door een ongewenste zwangerschap ervaren dat zij kiezen voor abortus, wil Siriz alle 
mogelijkheden benutten om hen te ondersteunen. Via die weg willen we immers ongeboren 
kinderen de kans geven zich te ontwikkelen en geboren te worden! We willen ons daarom 
met overtuiging richten op onze kerntaken: hulpverlening en voorlichting. Daarvoor hebben 
we alle beschikbare middelen en energie nodig. Alles wat we daarnaast doen dient in het 
teken te staan van versterking van deze kerntaken, alles wat daaraan niet of onvoldoende 
bijdraagt leidt van ons kerndoel af en zal afgestoten worden. 

5. Kernproducten 
5.1 hulpverlening 
5.1.1 doelgroepen en doelstelling 
Siriz wil vrouwen én mannen ondersteunen bij het nemen van hun verantwoordelijkheid voor 
het ongeboren leven. Daarbij is uitgangspunt dat alleen zij daarvoor verantwoordelijk zijn. 
Die verantwoordelijkheid kan bijzonder zwaar zijn. Dagelijks worden maatschappelijk 
werkers en groepsleiders geconfronteerd met schrijnende situaties. Siriz wil de mannen en 
vrouwen die dit betreft, helpen die verantwoordelijkheid te dragen (zie hoofdstuk 3, visie). 

Alle vrouwen die ongewenst zwanger zijn, zijn —evenals hun partner— van harte welkom als 
cliënt van Siriz. Voor al die hulpvragers wil Siriz klaar staan om te helpen bij het maken van 
een keuze en voor verdere ondersteuning. 
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Siriz 
bi) onbedoelde zwangerschap 	 hulp - voorlichting • opvang 

Een belangrijk deel van de hulpvragers vormen jongeren tot 25 jaar, die laag zijn opgeleid en 
van allochtone afkomst zijn. Kennis van hun leefwereld is essentieel. 
Een bijzondere doelgroep vormen jonge (aanstaande) moeders (tot 25 jaar) met ernstige 
multiple problematiek. Siriz wil een bijdrage leveren tot een perspectiefvol leven voor hen én 
voor hun kinderen. 

Ontwikkelingen die effecten hebben op hulpvragen worden gevolgd. Waar nodig zal de 
hulpverlening hierop worden afgestemd. 

5.1.2 product 
Om onze doelgroepen beter te bereiken zoekt Siriz voortdurend naar manieren die 
aansluiten bij de manier waarop zij leven en communiceren. Om jongeren beter te bereiken 
zullen de mogelijkheden voor digitale middelen in de hulpverlening optimaal worden benut. 
Bij het verlenen van hulp zal aangesloten worden bij doelgroepen uit verschillende culturen. 

De hulpverlening van de VBOK dient goed bereikbaar te zijn. In principe zal daarom in 
iedere provincie minimaal één centraal gelegen steunpunt komen (bij voorkeur in de 
provinciehoofdstad). Tegelijkertijd zal -aan de hand van cliëntaantallen- nut en noodzaak van 
enkele hulpposten worden geëvalueerd. 
Voor de afdeling ambulante hulpverlening ligt de ambitie bij een jaarlijkse groei van minimaal 
5%. In concrete getallen betekent dit een groei van 2000 (2008) naar minimaal 2500 (2014) 
hulpvragen. Deze groei dient in de eerste plaats te worden opgevangen door 
efficiencyverhoging waarbij een reëel vastgestelde caseload normatief is. 

Het opvanghuis in Gouda heeft bewezen een prima concept te zijn voor de intensieve 
hulpverlening van jonge (aanstaande) moeders (tot 25 jaar) met ernstige multiple 
problematiek. Des te schrijnender is het dat er nog zoveel meiden in Nederland zijn die in 
aanmerking voor een dergelijke voorziening zouden komen, wanneer er voldoende aanbod 
was. Daarin weigert Siriz te berusten. De ambitie is om binnen de looptijd van dit SBP 
minstens één nieuwe voorziening te starten. Realisatie is echter afhankelijk van financiële 
mogelijkheden. Wanneer financiële belemmeringen geslecht worden, is Siriz graag bereid 
meer initiatieven te ontplooien. 

Daarnaast wil Siriz op kortere termijn (een) vorm(-en) van begeleid wonen starten als 
voorziening tussen residentiele opvang en 'gewoon' wonen in. Deze voorziening is bedoeld 
voor degenen voor wie de residentiële opvang te zwaar is, maar de ambulante hulpverlening 
onvoldoende biedt. Deze voorziening draagt bovendien bij aan het beklijven van de in het 
opvanghuis aangeleerde vaardigheden en aan een kortere gemiddelde verblijfsduur in de 
residentiele voorziening(en). 
Gelet op de toename van psychiatrische- en verstandelijke beperkingen zal samenwerking 
met een (GGZ en VG-) instelling gezocht worden ten behoeve van diagnostiek en 
advisering. Grenzen in de hulpverlening bij deze cliënten zullen worden vastgelegd. Zo wordt 
voorkomen dat Siriz zich beweegt op terreinen waar zij onvoldoende expertise heeft. 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

> Retouradres Postbus 20350 2500 Ei Den Haag 

Het bestuur van 
Stg Siriz 
Postbus 559 
3800 AN Amersfoort 

Contactpersoon 
mr 10.2.e 

T 070 340 10.2 

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

Datum 5-11-2012 
Betreft Subsidieverlening instellingssubsidie 2013 

Geacht bestuur, 

Naar aanleiding van uw subsidieaanvraag van 26-9-2012, met kenmerk 
WG/mh/120925 en uw aanvulling hierop van 16-10-2012, met kenmerk 
JV/GW/121016, bericht ik u het volgende. 

Inhoudelijke overwegingen 
In uw activiteitenplan heeft u opgenomen dat u voornemens bent in 2013 een aan- 
tal activiteiten uit te voeren. 
Deze activiteiten passen binnen de hoofdlijnen van mijn beleid, zoals bekend 
gemaakt aan de Tweede Kamer (artikel 2 Kaderregeling VWS-subsidies). 

In mijn toekenningbrieven (kenmerk SP/39763/2010 en SP/48995/2011) met 
betrekking tot uw instellingssubsidie voor het jaar 2011 en 2012 heb ik aangegeven 
dat ik zou inventariseren welke activiteiten het ministerie van VWS op het terrein 
van uw werkzaamheden wil subsidiëren en welke organisatie(s) deze activiteiten het 
beste kan/kunnen uitvoeren. De besluitvorming naar aanleiding van deze 
inventarisatie vindt plaats door een nieuw kabinet. Dit kan gevolgen hebben voor 
uw subsidie. Ik verzoek u hier rekening mee te houden. 

Ik ben bereid voor 2013 subsidie te verlenen voor vorenbedoelde activiteiten. Ik 
hecht eraan, dat de activiteiten, met inachtneming van de door mij gemaakte 
kanttekeningen, worden uitgevoerd conform de door u ingediende stukken. 
Wanneer zich omstandigheden voordoen die van belang kunnen zijn voor een 
beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie dient u dit zo 
spoedig mogelijk schriftelijk aan mij mede te delen (artikel 41 van de Kaderregeling 
VWS-subsidies). 

Financiële overwegingen 
In de begroting is door u bij de baten een eigen bijdrage opgegeven. Bij de 
vaststelling van de instellingssubsidie 2011, heeft u aangegeven dat uw baten 
bestaan uit legaten, contributies en donaties (zie uw mail van 4 juli 2012). Dit 
betreffen eigenlijk overige baten. 
Bij de subsidieverlening 2013 beschouw ik deze baten (evenals bij de 
subsidievaststelling 2011) dan ook als overige baten. 

Ons kenmerk 
SP/56596/2012 

Relatienummer 1293572 
Subsidienummer 320809 
Verplichtingennummer 
560006414 

Bijlagen 

Uw brief 
26-09-2012 
16-10-2012 

Pagina 1 van 3 
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Subsidieverlening 
Gelet op de hierboven vermelde overwegingen, verleen ik u hierbij voor het jaar 
2013 een instellingssubsidie van maximaal € 263.836. 	 Ons kenmerk 
Dit is een subsidie als bedoeld in artikel 8, onder f van de Kaderregeling 	 SP/56596/2012 

VWS-subsidies. 

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

Het subsidiebedrag is als volgt verdeeld over de gesubsidieerde activiteiten: 
- Keuzegesprekken bij onbedoelde zwangerschap 	€ 	41.106 
- Hulpverlening aan onbedoeld zwangere vrouwen € 	222.730 

Van het verleende subsidiebedrag worden de volgende delen in aanmerking 
genomen voor een eventuele bijstelling in verband met de ontwikkeling van het 
prijspeil, onderscheidenlijk van de kosten van de arbeidsvoorwaarden: 
- loongevoelig (70%) 	€ 	184.685 
- prijsgevoelig (30%) 	€ 	79.151 

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

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

Subsidievaststelling 
Binnen 22 weken na afloop van 2013 moet een aanvraag tot vaststelling van de 
subsidie worden ingediend. Voor de vorm en inhoud van deze aanvraag tot 
vaststelling verwijs ik u naar Kaderregeling VWS-subsidies. 

In dit geval betekent dit dat de verantwoordingsstukken uiterlijk 3 juni 2014 in 
mijn bezit moeten zijn. 

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

1  Voor de meest actuele versie van de vigerende wet- en regelgeving verwijs ik u naar 
www.rijksoverheid.n1  Pagina 2 van 3 
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Bevoorschotting 
De bevoorschotting zal plaatsvinden door middel van maandelijkse, automatische 
overschrijvingen, conform het in artikel 33 van de Kaderregeling VWS-subsidies 
weergegeven bevoorschottingsschema, onder vermelding van het subsidienummer 
320809. 

De voorschotten zullen worden overgemaakt op uw rekeningnummer 146267508. 

AWB-procedure 
Hebt u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens? Belt u dan 
eerst met uw contactpersoon. Naam en telefoonnummer staan rechts op de eerste 
pagina van deze brief. Misschien kunnen wij uw bezwaar wegnemen. 

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

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

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar: (070) 340 59 84. 
Ik verzoek u bij alle correspondentie omtrent deze subsidie het subsidienummer 
320809 te vermelden. 

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

dr. M.C.H. Donker 

Ons kenmerk 
SP/56596/2012 

Pagina 3 van 3 
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Overleg Siriz en VWS 

Datum: 23 mei 2013 16.00 uur — 17.00 uur 

Aanwezig: 10.2.e 
	

(Siriz) en 10.2.e 	 en 
(VWS). 

Hoofdpunten: 

1. Aanleiding 

Zoals aangekondigd in de subsidiebeschikkingen van 2010 en 2011, heeft vorig jaar binnen VWS een 
heroriëntatie op de subsidies van Fiom en Siriz plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot het besluit van de 
minister van VWS dat gelet op het aanbod en de beschikbaarheid van zorg binnen de reguliere 
voorzieningen zoals de huisartsen en maatschappelijk werk, het niet langer is aangewezen dat de 
psychosociale hulpverlening van Fiom en Siriz door VWS wordt gefinancierd. Door een nieuwe forse 
taakstelling voor 2013 heeft dit er voor Fiom toe geleid dat de subsidie met ingang van 2013 reeds 
flink is gekort. 
Met het oog op het activiteitenplan voor 2014 van Siriz is het doel van het gesprek om te kijken wat 
het besluit van de minister, om de psychosociale hulpverlening niet langer te subsidiëren, voor Siriz 
betekent. Gelet op de hoogte van de subsidie aan Siriz en het feit dat Siriz naast de subsidie van VWS 
ook inkomsten genereert van haar 70.000 leden, is de insteek om te verkennen wat de mogelijkheden 
zijn voor een alternatieve besteding van de subsidie van VWS. Zoals ook richting Fiom aangegeven is 
hierbij het behoud van kennis die in de loop van de jaren is opgebouwd van belang. 

2. Mogelijke alternatieve inzet VWS-subsidie 

Siriz geeft aan dat de huidige hulpverlening zoals die vanuit Siriz wordt verleend er altijd op is gericht 
om aan de ongewenst zwangere vrouwen het hele palet aan mogelijkheden (zoals abortus, adoptie en 
uitdragen van de zwangerschap) te schetsen. Dit wordt door Siriz gezien als essentiële voorwaarde 
voor het verlenen van goede zorg. 
Dit neemt niet weg dat de hulpverlening plaatsvindt vanuit de overtuiging dat ook het ongeboren kind 
bescherming verdient. Vanuit deze gedachte worden in het hulpverleningstraject de drie perspectieven 
van: moeder, vader/verwekker en kind aan de orde gesteld. 
Naast de hulpverlening doet Siriz ook veel aan preventie in de vorm van voorlichting op scholen. Gelet 
op de overtuiging die Siriz aanhangt slaagt Siriz er hierbij in om ook op christelijke scholen binnen te 
komen. 
VWS geeft aan dat dit een belangrijk punt is, aangezien er meer organisaties zijn zoals Rutgers WPF 
die voor vergelijkbare activiteiten subsidie ontvangen. Om daadwerkelijk de subsidie voor een ander 
doel aan Siriz te kunnen verlenen is het van belang dat dit goed onderbouwd kan worden. Meer 
concreet zal daarbij moeten worden aangetoond in welke niche Siriz voorziet en hoe de activiteiten 
aansluiten bij die van organisaties als Rutgers en Fiom. 
Siriz geeft aan dit te begrijpen en stelt voor om een eerste voorstel hiervoor op 1 A4tje uit te werken. 
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3. Vervolgafspraken  
• Siriz stelt 1 A4tje op met voorstel voor inzet VWS-subsidie op terrein van preventie en stuurt 

dit binnen 14 dagen naar VWS; 
• VWS zorgt vervolgens voor interne afstemming; 
• Vervolgafspraak wordt via het secretariaat gepland tussen 8 en 17 juli as. 



Doc. 25 

Siriz 
bij onbedoelde zwangerschap hulp • voorlichting • opvang 

ORIGNEEL 
en 

estuurder 
Joh 
dire t 

www.siriz.n1 
info©siriz.n1 CBF1' 

ANBI 

Arnhemseweg 23 
postbus 559 3800 AN Amersfoort 
telefoon 033 460 5o 7o 
hulplijn 0900 202 10 88 
(7dgivweek, 9-23 uur, €0,o5/min) 

rabobank 1462 67 5o8 
kvk 507 39 107 
btw NL8228 95 869 Bol 

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

3 1 MEI 2013 

Datum: 
	

30 mei 2013 
Kenmerk: 
	

10.2-e/GMW/130530 
Uw kenmerk: Objectnummer: 1293572 / Subsidienummer: 319356 / Verplichtingnummer: 685861 
Betreft: 
	

Aanvraag vaststelling subsidie 2012 

Geachte heer, mevrouw, 

Ter vaststelling van de subsidie over het jaar 2012, doen wij u in antwoord op uw brief van 13 maart 
2013, kenmerk SP/58826/2013, de voor de vaststelling noodzakelijke documenten toekomen. 

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

Bijlagen: 
-Aanvraagformulier tot subsidievaststelling met ondertekening door het bestuur 
-Activiteitenverslag 2012 Siriz Hulpverlening 
-Controleverklaring 
-Uittreksel Kamer van Koophandel Stichting Siriz 
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Stichting Siriz 

Postbus 559 

3800 AN 

Amersfoort 

J.J. van Veelen 

033-4605073 

directie@siriz.ni  

29-05-2013 

Ja 

Ja 

Ja 

1.148.658 

0 

874.898 

0 (alleen instellingen) 

Print Form DoR g 
J 

Mnisterie van Volksgezondheid Welzijn en Sport 

Aanvraagformulier tot subsidievaststelling Page 1 of 9 

3 'I MEI 2013 

1 	Gegevens subsidiënt 

objectnummer: 

naam instelling: 

postadres: 

postcode: 

vestigingsplaats: 

naam contactpersoon: 

telefoonnummer: 

telefaxnummer: 

e-mailadres: 

bank- of girorekeningnummer: 

nummer Kamer van Koophandel: 

2 	Subsidiegegevens 

subsidienummer: 319356 

1 

Datum indiening 

Zijn de gesubsideerde activiteiten volledig uitgevoerd? J/N: 

Zijn er afwijkingen gemeld? J/N: 

Dient een accountantsverklaring ingediend te worden? J/N: 

Totaal realisatie lasten 

Totaal realisatie overige baten 

Totaal realisatie eigen bijdrage: 

Stand egalisatiereserve: 
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3 	Beschrijf per activiteit de bereikte resultaten 

Beschrijving gerealiseerd resultaat Activiteit Uitgevoerd 
J/N 

A Zie bijgevoegd activiteitenverslag 2012. 

Onderstaande toelichting heeft betrekking op de punten A.1 - 1.1, 1.2 
en 1.4 uit bijgevoegde cijfermatige verantwoording: 

In 2012 is in de uren een verschuiving zichtbaar in de hulpvraag. Wij 
menen te zien dat cliënten eerder kiezen voor telefonische en digitale 
hulpverlening, In 2012 is, naast e-mail, tevens gestart met 
chathulpverlening (hierover leest u meer in het bijgevoegde 
activiteitenverslag). De begeleidingsgesprekken op de hulpposten 
blijven echter van belang. Voornamelijk keuzegesprekken en de 
begeleiding tijdens de zwangerschap en de eerste maanden na de 
bevalling vinden face tot face plaats. 

Keuzegesprekken bij 
onbedoelde zwangerschap 

Ja 

B Zie bijgevoegd activiteitenverslag 2012. 

Onderstaande toelichting heeft betrekking op de punten B.1 - 1.1, 1.2 
en 1.5 uit bijgevoegde cijfermatige verantwoording: 

In 2012 is in de uren een verschuiving zichtbaar in de hulpvraag. Wij 
menen te zien dat cliënten eerder kiezen voor telefonische en digitale 
hulpverlening. In 2012 is, naast e-mail, tevens gestart niet 
chathulpverlening (hierover leest u meer in het bijgevoegde 
activiteitenverslag). De begeleidingsgesprekken op de hulpposten 
blijven echter van belang. Voornamelijk keuzegesprekken en de 
begeleiding tijdens de zwangerschap en de eerste maanden na de 
bevalling vinden face tot face plaats. 

Hulpverlening aan onbedoeld 
zwangere tieners en vrouwen 
en de aanstaande vaders 

Ja 

C 

7 



Beschrijving gerealiseerd resultaat Uitgevoerd 
J/N 

Activiteit 
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D 

E 

F 
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Aanvraagformulier tot subsidievaststelling Page 3 of 9 
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4 	Indien actviteit niet (volledig) uitgevoerd geef hier de reden 

Reden niet uitvoeren activiteit 
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Aanvraagformulier tot subsidievaststelling Page 5 of 9 

0 A 189.639 144.442 155.032 0 45.197 196.821 

B 959.019 730.456 0 1.066.464 840.032 0 228.563 

C 

D 

E 

F 

874.898 0 273.760 1.148.658 0 1.263.285 995.064 

Begrote 
lasten 

Begrote 
eigen 

bijdrage 

Begrote 
overige 
baten 

Verleende 
Subsidie 

(incl OVA) 

Totaal 
gerealiseerde 

lasten 

Totaal 
gerealiseerde 

eigen 
bijdrage 

Totaal 
gerealiseerde 

overige 
baten 
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5 	Vul de realisatiegegevens in 

!Let op: afwijkingen tussen begroot en gerealiseerd dienen te worden verklaard! 
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Saldo 0 0 

Toelichting Begroot Gerealiseer A 

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

196.821 189.639 
Personeel 

Materieel 

Overig 

Overige baten 

Eigen bijdrage 
155.032 144.442 

Subsidie 
41.789 45.197 

Toelichting Begroot Gerealiseer B 

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

959.019 
Personeel 

1.066.464 

Materieel 

Overig 

Overige baten 

Eigen bijdrage 
840.032 730.456 

Subsidie 
226.432 228.563 

Saldo 
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6 	Toelichting per activiteit 
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Begroot Gerealiseer Toelichting c 

Personeel 

Materieel 

Overig 

Overige baten 

Eigen bijdrage 

Subsidie 

Saldo 

Gerealiseer Toelichting Begroot D 

Personeel 

Materieel 

Overig 

Overige baten 

Eigen bijdrage 

Subsidie 

Saldo 

Mnisterie van Volksgezondheid Welzijn en Sport 

Aanvraagformulier tot subsidievaststelling Page 7 of 9 
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Gerealiseer Begroot Toelichting E 

Personeel 

Materieel 

Overig 

Overige baten 

Eigen bijdrage 

Subsidie 

Saldo 

Gerealiseer Begroot Toelichting F 

Personeel 

Materieel 

Overig 

Overige baten 

Eigen bijdrage 

Subsidie 

Saldo 

Mnisterie van Volksgezondheid Welzijn en Sport 

Aanvraagformulier tot subsidievaststelling Page 8 of 9 
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Bestuurder Van Veelen 

Plaats Handt 

Vit Naam Machtiging 
conform KvK? 

Functie 

Amersfoort 

Datum 
29-05-2013 

tJ. 
 

Ja 

Plaats Handtekening 

Machtiging 
conform KvK? 

Vit Naam Functie 

Datum 

Plaats Handtekening 

Machtiging 
conform KvK ? 

Vit Naam Functie 

Datum 
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7 Ondertekening 

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

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

!Let op Indien het verleende subsidiebedrag groter is dan 125.000,- is in ieder geval een 
controleverklaring verplicht. 
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ERNsT&YouNG Ernst & Young Accountants LLP 
Prof.Dr.Dorgelolaan 12 
5613 AM Eindhoven 
Postbus 455 
5600 AL Eindhoven 
Tel.: +31 (0)88 • 407 0564 
Fax: +31 (0) aa- 407 4801 
www.ey.n1 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
Afgegeven ten behoeve van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Aan: Stichting Siriz 

Wij hebben het bijgevoegde en door ons gewaarmerkte aanvraagformulier tot subsidievaststelling voor 
wat betreft het onderdeel financieel verslag (inclusief de toelichtingen) van de instellingssubsidie 2012 
van Stichting Siriz te Amersfoort gecontroleerd. 

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

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

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

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

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

Ernst 8 Young Accountants LIP h een firnited liability partnership opgericht naar het recht van Engeland en Wales en geregistreerd bij Companies 
FIOM onder registratienummer OC335590. In relatie tot Ernst & Young Accountants LLP wordt de term partner gebruikt koor een (vertegenwoordiger 
van cent vennoot van ernst L VOung Accountants LLP. Ernst 5 Young Accoantants LIP is statutair gewettigd Ie tarwheth Palm. loAd I, London SE t 
7EU, Verenigd Koninkrijk, heeft Paar hoofdvestiging aan Boompjes 258, 3011 XZ Rotterdam, Nederland en is geregistreerd tig de Kamer van 
koopnandel Rotterdam onder nummer 24432944. Op onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van tOepatsing, waarin een beperking van de 
aansofakelijkheid Is opgenomen. 
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Oordeel 
Naar ons oordeel is het financieel verslag van de instellingssubsidie 2012, aangevende het bedrag van 
per saldo € 273.760 aan subsidiabele kosten en inkomsten, in alle van materieel belang zijnde aspecten 
opgesteld in overeenstemming met de relevante bepalingen van de Kaderregeling VWS•subsidies, zoals 
vastgelegd in het genoemde controleprotocol. 

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

Eindhoven, 27 mei 2013 

Ernst & Young Accountants LIP 

Bijlage: 	gewaarmerkt aanvraagformulier totubsidievaststelling 2012 
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Activiteitenverslag 2012 Siriz Hulpverlening 

Toelichting en doelstelling 
Siriz ondersteunt vrouwen en mannen bij het nemen van hun verantwoordelijkheid voor het ongeboren 
leven. Daarbij is uitgangspunt dat alleen zij daarvoor verantwoordelijk zijn. Die verantwoordelijkheid 
kan bijzonder zwaar zijn. Dagelijks worden maatschappelijk werkers en groepsleiders geconfronteerd 
met schrijnende situaties. Siriz helpt mannen en vrouwen, die verantwoordelijkheid te nemen. 

Vrouwen die onbedoeld zwanger zijn, zijn -evenals hun partner- van harte welkom als cliënt van Siriz. 
Siriz staat voor hen klaar om te helpen bij het maken van een keuze en voor verdere ondersteuning. 
Ons kernaanbod bestaat uit: 

• een keuze maken bij onbedoelde zwangerschap 
• begeleiding tijdens en na de zwangerschap 
• hulp bij prenatale screening 
• begeleiding zwangerschap waarbij een afwijking bij het kind is gesignaleerd. 
• hulp na abortus 

De hulpverlening van Siriz valt onder de eerstelijns voorzieningen voor hulp bij (psychosociale) 
problemen rondom zwangerschap en alleenstaand moederschap. Siriz wil naar analogie van het 
Algemeen Maatschappelijk Werk, zorg dragen voor: begeleiding/behandeling 
bemiddeling/belangenbehartiging, sociaal vangnet, preventie en signalering. 

We richten onze hulp op de volgende doelgroepen: 
D meisjes/vrouwen die onbedoeld zwanger zijn en daardoor in probleemsituaties terecht zijn 

gekomen: 
D meisjes/vrouwen, die in eerste instantie gewenst zwanger zijn, maar deze zwangerschap als 

ongewenst zijn gaan ervaren door het verwachten van een kind met een beperking of door 
wijziging in de omstandigheden; 

D migranten, asielzoekers, vluchtelingen die onbedoeld zwanger zijn en waarbij de 
zwangerschap een extra belasting is; 

D meisjes/vrouwen die een abortus provocatus hebben laten verrichten en bij de verwerking 
daarvan hulp nodig hebben; 

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

D vrouwen die na het uitdragen van een in eerste instantie onbedoelde zwangerschap 
problemen ervaren bij het alleenstaand moederschap; 

D overige betrokkenen. 

Onze hulpverlening is voor iedereen toegankelijk, gratis en direct beschikbaar. Dat wil zeggen: zonder 
verwijzing en in principe zonder wachttijd. De basisvoorziening wordt gevormd door de telefonische 
hulplijn en e-mailhulpverlening. Veel hulpvragen komen binnen via het Internet. Tijdens intake wordt 
bepaald of de hulpvrager bij Siriz aan het juiste adres is, of dat doorverwijzing de voorkeur verdient. 
De hulpverlening is dagelijks te bereiken via de hulplijn (0900 - 202 10 88) of per e-mail 
huloverleninciasiriz.nl. De telefonische hulpverlening bereikbaar tussen 09.00 uur en 23.00 uur. 

Naast de spreekkamer op het landelijk kantoor hebben we de beschikking over diverse hulpposten in 
het land. Het streven is om de cliëntcontacten zoveel mogelijk op deze hulpposten plaats te laten 
vinden. De hulpposten zijn in de volgende plaatsen: Almere, Amsterdam, Den Haag, Dordrecht, Ede, 
Eindhoven, Goes, Groningen, Holten, Rotterdam, Zwolle en Leeuwarden. 

In het hulpverleningstraject vinden tussen de vijf en vijftien contacten plaats per cliënt. Ook het aantal 
personen dat bij de hulp aan een cliënt is betrokken kan per hulpverleningssituatie verschillen: van 
één tot bijvoorbeeld vijf personen. Tussen hulpverlener en cliënt vinden vooral individuele gesprekken 
plaats. Daarnaast zijn er (echt)paar - en gezinsgesprekken. Psychosociale hulpverlening, gericht op 
de situatie waaruit de cliënt afkomstig, is de meest gehanteerde werkwijze. De procesmatige 
begeleiding voltrekt zich volgens verschillende methodieken. 

• eo 
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Een keuze bij onbedoelde zwangerschap 
Siriz helpt vrouwen om in crisissituaties -ontstaan door een onbedoelde zwangerschap- een 
weloverwogen keuze te maken. In de keuzegesprekken komen in het bijzonder het ongeboren kind en 
zo mogelijk de partner/ verwekker en andere betrokkenen aan bod. Wanneer gekozen wordt voor het 
uitdragen van de zwangerschap is het doel de hulpvragers in staat te stellen de 
verantwoordelijkheden die uit deze keuze voortkomen op zich te nemen en de weerbaarheid van de 
hulpvrager te vergroten. 

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

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

Post abortus hulpverlening 
Ook begeleid Siriz vrouwen (en mannen) die moeite hebben met een eerder ondergane abortus. In de 
hulpverlening van Siriz gaat het er om dat mensen herkenning en erkenning te krijgen van hun 
gevoelens van gemis, verdriet en rouw. Daarnaast zijn er vaak gevoelens van schuld en schaamte, 
waaraan ook ruimte wordt gegeven, en waarbij gestreefd wordt naar 'verzoening'. 

E-mailhulpverlening 
E-mailhulp kan ook gebruikt worden als onderdeel van een bestaand cliëntcontact. Cliënten vragen 
om advies bij probleemaanpak of willen hulp ontvangen om een afweging te kunnen maken om wel of 
niet aangemeld te willen worden voor ambulante hulp in de regio/Siriz Opvang. Via e- 
mailhulpverlening bieden de medewerkers van Siriz aandacht, ondersteuning en erkenning aan de 
cliënt. Zij analyseren het probleem en zullen dit eventueel verhelderen. De medewerkers geven uitleg 
over het hulpaanbod van Siriz en/of verwijzen naar website. 

Ontwikkelingen in 2012 

In 2012 beantwoordden we opnieuw meer hulpvragen. In plaats van de beoogde 5% groei is er een 
groei gerealiseerd van 23,6% ten opzichte van 2011. 
Het overgrote deel van de korte contacten gaan over een onbedoelde zwangerschap. De belangrijkste 
problemen die de hulpvragers ervaren zijn huisvesting, toekomstperspectief en de relatie tot 
partner/verwekker. 

Chat hulpverlening 
Het gebruik van internet in de hulpverlening zit vol kansen. De maatschappelijke urgentie is duidelijk: 
Internet is a part of life' geworden. Daarom heeft Siriz in 2012 een start gemaakt met het bieden van 
het product "chathulpverlening". 

Pagina 2 van 5 
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leeftijd 2012 

18,13% 30 — 39 jaar 

100% Totaal 

13,35% 
52,19% 

0 — 19 jaar 
20 — 29 jaar 

11,35% 
3,54% 
1,40% 

40 — 49 jaar 
50 — 59 jaar 
60 jaar > 

Aantal begeleidingen die zijn gestart in 2012 

Aantal 
begeleidingen 

Leeftijd van hulpvragers in 2012 
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We richten ons door middel van de chat op doelgroepen die we eerder voor eenmalige 
hulpverleningscontacten nog niet bereikten met onze telefonische hulplijn, e-mailhulp-verlening en 
inloopmogelijkheid op het hoofdkantoor of hulpposten. 
Chat is laagdrempelig door de anonimiteit, de veiligheid, de eigen controle en toegankelijkheid. 
Daarbij krijgt men direct antwoord. Het is nog anoniemer dan de telefoon of de e-mail, waardoor 
schaamtegevoelige onderwerpen mogelijk sneller naar voren worden gebracht. 
We zijn gestart met een aantal uren op de middag; wat door ontwikkelt is naar elke middag van 
13.00uur tot 17.00uur en vier avonden per week van 19.00 tot 21.00uur. Zo bereiken we een zo groot 
mogelijke groep mensen. Ook geografisch gezien biedt de chat een meerwaarde, aangezien de chat 
vanuit de huiskamer kan plaatsvinden en er nog steeds gebieden in Nederland zijn die ver van de 
hulpposten van Siriz afliggen. 

In 2012 hebben we 359 chatgesprekken gevoerd. Het grootste gedeelte van deze hulpvragers is 
jonger dan 18 jaar en de hoofdproblematiek is onbedoelde zwangerschap. Informatie en advies 
kenmerken de chatgesprekken. 

HKZ 
Het in 2011 ingezette kwaliteitsmanagement systeem kreeg in 2012 de bekroning met het HKZ-
certificaat, de ISO-norm in onze branche. Dit certificaat geeft aan hoezeer Siriz bezig is om volgens 
vastgelegde kwaliteitscriteria te werken. Daarmee behaalde de in het strategisch beleidsplan 
vastgelegde professionalisering een belangrijke mijlpaal. 

Kwantificering 

Kwartaalrapportage 

Korte contacten 2012 t.o.v. 2011  

1e  
kwartaal 

2011  

le  
kwartaal 

2012 

2e  
kwartaal 

2011 

20  
kwartaal 

2012 

3e 

kwartaal 
2011 

3e  
kwartaal 

2012  

4e  
kwartaal 

2011 

40  
kwartaal 
dit 2012 

totaal t/m 
dit 

kwartaal 
2011 

totaal t/m 
dit 

kwartaal 
2012 

Telefonisch 1514 1507 344 378 332 402 390 408 448 319 
e-mail 514 352 102 89 114 92 172 126 70 101 

face-to- 
face 2 3 2 0 1 5 2 4 7 12 

chat (vanaf 
1 feb 

geopend)  

TOTAAL 

0 

391 

55 

632 

0 

511 

111 

673 

0 

495 

70 

97 

548 

68 

0 

469 

96 

546 

277 
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Materiële problemen 22,98% 
Psychische problemen 6,99% 
Relationele problemen 23,42% 

Overig 36,66% 
Totaal circa 100% 

Omschrijving problematiek 
	

2012 

Timing/ toekomstperspectief 9,95% 

Provincie 2012 

100% Totaal 

Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Flevoland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Noord-Brabant 
Zeeland 
Limburg 
Onbekend/ buitenland 

3,58% 
2,81% 
0,51% 
5,12% 

12,79% 
5,12% 
13,3% 

12,79% 
36,57% 

5,12% 
1,53% 
0,51% 
0,26% 

Leeftijd 2012 
10,58% 10-15 jaar 
28,41 (3/0 16-18 jaar 

0,28 % 50-59 jaar 
Onbekend of niet van toepassing 
Totaal 

4,18 % 
100 % 

28,13 'Vo 
16,71 % 
10,86 % 
0,84 % 

19-23 jaar 
24-29 jaar 
30-39 jaar 
40-49 jaar 
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Reden voor hulpvraag bij een onbedoelde zwangerschap tijdens een kort contact in 2012 

Verdeling van de aanmeldingen per provincie in 2012 

Levensbeschouwing van de hulpvragers die begeleiding hebben gehad in 2012 

Levensbeschouwing 	2012 
Geen 51,15% 
Islam 8,18% 
Protestant 	 18,93% 
Rooms-katholiek 	5,88% 

4,86% 
11,0% 

Overig 
Onbekend 

100% Totaal 

Leeftijd van hulpvragers via de chat in 2012 

Pagina 4 van 5 



Doc. 28 

Soort hulpvragers via de chat in 2012 

Hulpvrager 
Hulpvrager (man) 
Hulpvrager (vrouw) 

2012 
8,08 % 
88,3 % 
0,84 % Derde (ouders) 
2,79 % 
100 % 

Derde (overige) 
Totaal 

Problematiek i.v.m. onbedoelde zwangerschap van hulpvragers via de chat in 2012 

Problematiek 2012 
Onbedoelde zwangerschap 
Post abortus verwerking 
Zwanger van leven met een beperking  

62,67 % 
7,24 % 
0,28 % 

Overige informatieve vragen rondom 
(vaststelling van) een zwangerschap  

29,81 % 

100 °k Totaal 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

DGV 

nota 
(ter beslissing) 	 wijziging subsidie Siriz 

Paraaf directeur 

1 	Aanleiding voor deze nota 
In 2012 is de subsidie aan Fiom fors (van 5,3 miljoen naar 2 miljoen euro) 
gekort. Belangrijkste overweging hierbij was dat het gelet op het beschikbare 
hulpaanbod binnen de reguliere voorzieningen, niet langer is aangewezen om 
vanuit VWS de psychosociale hulpverlening door Fiom te subsidiëren. 
In deze nota wordt in lijn hiermee een voorstel gedaan om de bestemming 
van de subsidie voor Siriz (voorheen VBOK) aan te passen. 

2 	Beslispunten, advies en mogelijk alternatief 
Instemmen met het voorstel om de bestemming van de subsidie aan Siriz te 
wijzigen, zodat de subsidie niet langer wordt ingezet voor psychosociale 
hulpverlening maar voor preventie cq voorlichting door Siriz. 

3 Samenvatting en conclusies 
Historisch verlenen zowel Fiom als Siriz psychosociale hulpverlening aan 
vrouwen die ongewenst zwanger zijn. Tot 1 januari 2013 ontvingen beide or-
ganisaties hiervoor subsidie van VWS. Fiom en Siriz onderscheiden zich van 
elkaar in de doelgroep die ze bereiken met hun hulpverlening. Fiom heeft een 
breed bereik onder vrouwen die ongewenst zwanger zijn, dat wil zeggen on-
geacht de achtergrond (christelijk, moslim of zonder gelovige achtergrond). 
Siriz heeft vooral bereik onder vrouwen met een christelijke achtergrond. 

In 2012 heeft VWS besloten om het deel van de subsidie aan Fiom bestemd 
voor psychosociale hulpverlening te beëindigen. De belangrijkste reden hier-
voor is het beschikbare aanbod binnen de reguliere voorzieningen. 
Gelet op het vorenstaande ligt het in de rede om vanuit VWS ook aan Siriz 
niet langer subsidie ten behoeve van psychosociale hulpverlening te verstrek-
ken. 
Hierbij dient te worden opgemerkt dat: 

Publieke Gezondheid 
Crisisbeheersing en 
Infectieziekten 

Ontworpen door 
mr. 1;2';2k; 
Senior Beleidsmedewerker 

T 070-340'10:2  
M +31(0)6410:2:0,- 
{10.2.e 	@minvws 
.n1 

Datum 
II juni 2013 

Kenmerk 
123458-105083-PG 

Zaaknummer 
105083 

Bijiage(n) 
1 

Afschrift aan 

110.2,e - 	(DMO) 
r'1372.8 	(DMO) 

http://marp.frd.shsdir.n1:908  
0/Workplace/getContentlobje 
ctType=document&objectStor 
eName=RDOS&id={013AF28 
5-20CC-4A 79-A6DC-
947649581630) 
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a. het ten opzichte van de subsidie aan Fiom ontvangt Siriz een relatief laag 
bedrag, te weten 265.000 euro ten opzichte van 5,3 miljoen euro (voor 
Fiom); 

b. de subsidie van VWS voor Siriz slechts een beperkt deel (± 20%) van de 
inkomsten van Siriz is. De overige inkomsten zijn afkomstig van ca. 
70.000 leden en donateurs; 

c. het werk van Siriz gemakkelijk toegang heeft tot mensen/scholen van 
christelijke gezindte ry-1.1 

Gelet hierop is het voorstel van PG om de subsidie aan Siriz niet te korten 
maar om de bestemming ervan te wijzigen. 
Op 23 mei 2013 heeft hierover een gesprek plaatsgevonden tussen Siriz en 
PG. In dit gesprek werd duidelijk dat Siriz ook actief inzet op preventie door 
met name voorlichting op scholen. Siriz heeft daarbij door haar achtergrond 
een goed bereik op christelijke scholen. Vanuit PG wordt het belang van sek-
suele voorlichting, ook op christelijke scholen, onderschreven. 
Gelet hierop is het voorstel om de subsidie van VWS vanaf 2014 in te zetten 
voor preventie cq voorlichting in plaats van psychosociale hulpverlening. In 
bijgevoegde notitie doet Siriz hiervoor een voorstel. 

4 	Draagvlak politiek 
Het werk van Siriz kan in de Tweede Kamer met name rekenen op steun van 
de CU en SGP. 

5 	Draagvlak maatschappelijk 
Het werk van Siriz wordt goed gewaardeerd, met name door mensen met een 
christelijke achtergrond. Dit blijkt onder meer uit het hoge bereik van Siriz op 
christelijke scholen. 

6 	Financiële en personele gevolgen 
De hoogte van de subsidie aan Siriz blijft ongewijzigd, te weten 265.00 euro. 

7 Juridische haalbaarheid 

Publieke Gezondheid 
Crisisbeheersing en 
Infectieziekten 

Kenmerk 
123458-105083-PG 

8 	Interne afstemming 
In verband met de subsidie vanuit DMO ten behoeve van vrouwenopvang 
locatie van Siriz is de lijn voor wijziging van de subsidie aan Siriz met DMO 
afgestemd. 

9 Gevolgen administratieve lasten 
n.v.t. 

mr. 3o.ré 
Senior Beleidsmedewerker 

Pagina 2 van 2 



Doc. 30 

Vare 
Aart 
CC: 
Onderwerp: belangrijkste punten overleg 113031. 

Geachte heer tirggre,2 Beste »22 

Hieronder nog even de belangrijkste punten uit ons overleg op 11 juli jl. op een rij. 

• Het door Siriz toegestuurde A4 'Siriz preventie, onderscheidende voorlichting op scholen' d.d. 1 juni 2013 sluit goed aan bij hetgeen besproken op 23 mei jl. Het is wat VWS betreft akkoord indien de subsidie van VWS vanaf 2014 wordt ingezet voor de 
voorlichtingsactiviteiten zoals beschreven in het A4. Dit betekent dat het A4 geconcretiseerd kan worden in het activiteitenplan voor 2014. Indien hierover nog vragen zijn dan kan contact worden opgenomen met VWS. 

• Het activiteitenplan 2014 dient voor 1 oktober 2013 te worden ingediend. 
• Verder is verkennend gesproken over afstemming/consistentie in subsidies aan Rutgers en Siriz. Gezamenlijk zijn we tot de conclusie gekomen dat dit niet wenselijk is aangezien het niet gezegd is dat dit gunstig uitpakt voor Siriz. Enerzijds is het aandeel van de subsidie 

van Rutgers bestemd voor voorlichting beperkt en anderzijds wordt door een dergelijke vergelijking de aandacht specifiek gevestigd op subsidie aan Siriz, hetgeen in de huidige tijd niet zonder risico is; 
• Tot slot bedankt VWS Siriz voor de voorlichtingsmaterialen, deze maken duidelijk dat alle thema's besproken kunnen worden. 

vr 	1' 
ii 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Publieke Gezondheid 
Parnassusplein 5 
Postbus 20350 
2500 E3 Den Haar: 
tel: 070-340 

Verzonden: na 15.7-2013 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag 

Het bestuur van de 
Stichting Siriz 
Postbus 559 
3800 AN Amersfoort 

T 070 340,10.2:  

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

Contactpersoon 
mw.102.e 

Datum 18-7-2013 
Betreft: Vaststelling instellingssubsidie 2012 

Geacht bestuur, 

Op 30 mei 2013 heeft u een aanvraag tot vaststelling van de instellingssubsidie 
2012 ingediend. In reactie daarop laat ik u weten dat ik deze subsidie vaststel op 
€ 273.760. 

Ik heb uw activiteitenverslag 2012 doorgenomen en ben inhoudelijk akkoord. Uit 
uw activiteitenverslag 2012 volgt dat in 2012 opnieuw een groei van het aantal 
beantwoorde hulpvragen heeft plaatsgevonden. Een groot deel van deze 
hulpvragen is digitaal beantwoord. De in februari 2012 gestarte mogelijkheid van 
chathulpverlening lijkt daarbij een succes. Zoals eerder aangegeven bij de 
subsidievaststelling voor voorgaande jaren verzoek ik u bij de verdere 
ontwikkeling van het digitale hulpverleningsaanbod rekening te houden met 
andere initiatieven op dit terrein, zoals bijvoorbeeld de activiteiten rondom Sense, 
e-health en de activiteiten van Fiom op dit terrein 

Met uw e-mail van 4 juli 2012 heeft u aangegeven dat uw begrote eigen bijdrage in 
uw begroting van de instellingssubsidie in feite overige baten zijn. Hiermee is 
rekening gehouden in de vaststelling van uw instellingssubsidie 2011 en verlening 
instellingssubsidie 2013. Ik wil u nadrukkelijk verzoeken om in uw aanvraag 2014  
e.v. hiermee rekening te houden.  

De in mijn verleningsbrief van 1 december 2011, met kenmerk SP/48995/2011, 
opgenomen bepaling dat bij de berekening van de vaststelling van de 
instellingssubsidie 2012 wordt uitgegaan van de begrote eigen bijdrage ad 
€ 995.064 komt hiermee te vervallen. 

De hoogte van de egalisatiereserve bedraagt per 31 december 2012 € 0. Voor de 
berekening hiervan verwijs ik u naar de bijlage. 

Ons kenmerk 
SP/60606/2013 

Relatienummer 
1293572 
Subsidienummer 
319356 
Verplichtingennummer 
560005243 

Bijlagen 
1 

Uw brief 
30-5-2013 

Uw kenmerk 
WdG/GMW/130530 
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De subsidie is vastgesteld op grond van: 

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

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

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

AWB-procedure 

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

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

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

Het bezwaarschrift stuurt u naar: 

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

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

Ons kenmerk 
SP/60606/2013 
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Ik verzoek u bij alle correspondentie omtrent deze subsidie uw subsidienummer 	Ons kenmerk 

319356 te vermelden. 	 SP/60606/2013 

Hoogachtend, 

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

P.J. Zwinkels 
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Bijlage bij briefnummer SP/60606/2013 

Ons kenmerk 
SP/60606/2013 

Berekening stand egalisatiereserve VWS op 	 31-12-2012 

Resultaatbepaling 
Lasten gesubsidieerde activiteiten volgens de financiële verantwoording 	€ 1.148.658  
Hierop is gecorrigeerd (zie toelichting in de brief) 	 €  

Totaal subsidiabele lasten: 	 1.148.658 
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) 

€ 	874.898  

874.898 

Subtotaal 	 874.898 

Verleend instellingssubsidie 2012 	 273.760  
Af: Niet uitgevoerde activiteiten (zie toelichting in de brief) 

Verleende instellingssubsidie voor verrichte activiteiten 

Totaal Baten: 

Resultaat van het betreffende jaar 2012 

Berekening mutatie egalisatiereserve  

Stand egalisatiereserve op 	 1-1-2012 

Verleend instellingsubsidie voor verrichte activiteiten 	 273.760  
Begrote overige baten 	 € 	995.064  
Totaal 	 € 1.268.824  

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

( € 	273.760 / € 	1.268.824 ) X € 

Stand egalisatie reserve op 	 31-12-2012 
Toegestane egalisatie reserve op 	 31-12-2012 
Overschrijding egalisatiereserve 	 31-12-2012 

273.760 

1.148.658 

- 	( ) 
€ 	27.376 
C 

Subsidievaststelling: 
Verleend subsidie 2012 
Af: Niet uitgevoerde activiteiten 
Af: Sanctie verzuim meldingsplicht 
Af: Sanctie termijnoverschrijding/incompleet  € 
Af: Overschrijding egalisatiereserve 
Totale korting op de verleende subsidie 
Vastgestelde instellingssubsidie 2012 

(*) stand mag niet negatief zijn 

273.760 

C 273.760 

C 

C 
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14.62.67.508 

50739107 

Stichting Si riz 

Postbus 559 

3800 AN 

Amersfoort 

Dhr. J.J . van Veelen 

033-4605070 

directie@siriz.ni  

Vraagt u een instellingsubsidie of een 
projectsubsidie aan? Instelling II. 

Doc. 32 
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41  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

1‘ 	Aanvraagformulier t.b.v. een subsidieverlening 

I. 	Vul de n.a.w.-gegevens en overige gegevens van uw instelling in. 

naam instelling: 
postadres: 
postcode: 
vestigingsplaats: 

naam contactpersoon: 
telefoonnummer: 
telefaxnummer: 
e-mailadres: 

objectnummer instelling: 
bank- of girorekeningnummer: 
nummer Kamer van Koophandel: 

III. 	Vul, indien het een projectsubsidie betreft, de start- en einddatum in: 
startdatum project: 
einddatum project: 

IV. 	Bij welke directie vraagt u subsidie? MO 

1 
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ii,j, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

1 	Aanvraagformulier t.b.v. een subsidieverlening 

v. 	Vul het navolgende schema volledig in. 

E> 

a 

(1) 

activiteit 

(2) 

begrote lasten 

(3) 

begrote eigen 
bijdrage 

(4) 

begrote overige 
baten 

(5) 

gevraagde 
subsidie 

A.  

B.  

C.  

D.  

E.  

F.  

€78656 

€24582 

€11276 

€263225 

€82264 

€37736 

Voorlichting (65%) 

Netwerken en 
acquisitie (25%) 

Methodiekontwikke 
ling (10%) 

CO 

CO 

CO 

€184569 

€57682 

€26460 

CO 

CO 

CO 

€0 €383225 €114514 €268711 

2 



B. 
€82264 personeel 

materieel 

overig 

CO CO €82264 

eigen bijdrage 

€24582 overige baten 

€24582 CO CO 

CO €57682 CO 

personeel €263225 

CO CO €263225 

overige baten 
€78656 

CO €78656 CO 

CO CO €184569 

begroot begroot gerealiseerd 
t + 1 	t-1 

A. 

materieel 

overig 

eigen bijdrage 

Toelichting 

Doc. 32 

k

I  
„,, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

I 	Aanvraagformulier t.b.v. een subsidieverlening 

Vl. 	Licht op de pagina's drie t/m vijf kernachtig per activiteit de begroting toe. 
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D. 

personeel 

materieel 

overig 

CO CO CO 

eigen bijdrage 

overige baten 

CO CO CO 

CO CO CO 

personeel €37736 

CO €37736 CO 

overige baten €11276 

CO €11276 CO 

CO CO €26460 

kl 

tri'  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

! 	Aanvraagformulier t.b.v. een subsidieverlening 

	

begroot 	 begroot gerealiseerd 

	

t 	 t + 1 	 t-1 
Toelichting 

C. 

materieel 

overig 

eigen bijdrage 
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F. 

personeel 

materieel 

overig 

CO CO CO 

eigen bijdrage 

overige baten 

CO CO CO 

CO CO CO 

CO CO CO 

CO CO CO 

CO CO CO 

i[f Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Aanvraagformulier t.b.v. een subsidieverlening 

	

begroot 	 begroot gerealiseerd 

	

t 	 t + 1 	 t-1 
Toelichting 

E. 

personeel 

materieel 

overig 

eigen bijdrage 

overige baten 
, 	-  
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16 Sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 

1 Aanvraagformulier t.b.v. een subsidieverlening 

VII. 	Beschrijf hierna de activiteiten en welke resultaten behaald gaan worden. 

A. 

Toelichting begrotingsposten 

Voorlichting 

Zwangerschap wordt vanuit de psychologie gerekend tot een van de life-events; een 
gebeurtenis die veel impact heeft. Iedereen die met een onbedoelde zwangerschap 
worstelt, verdient een zorgvuldige benadering. Siriz biedt daarom professionele 
voorlichting, hulp en opvang. 

Siriz wil er voor iedereen zijn die met onbedoelde zwangerschap te maken heeft of krijgt, 
ongeacht huidskleur, achtergrond of overtuiging. Vanuit haar historie echter, kent Siriz -
wellicht beter bekend als de VBOK, de vereniging ter bescherming van het ongeboren kind 
- een brede ingang binnen het christelijk onderwijs. In 1974 is de VBOK, de huidige 
ledenvereniging voor Siriz, tot leven gekomen door inspanning van vrijwilligers met een 
christelijke levensovertuiging. In die tijd was de VBOK overwegend een actiebeweging die 
in opspraak kwam tegen de in ontwikkeling zijnde abortuswetgeving. In de jaren erna 
heeft de VBOK zich ontwikkeld tot een professionele hulpverleningsorganisatie die vanuit 
haar roots affiniteit met christelijke achterban heeft behouden. Nog steeds kent de VBOK 
bijna 69.000 leden met voornamelijk christelijke signatuur. 

Onze voorlichters zijn professionals die kennis en affiniteit hebben van en met diverse 
signaturen en identiteiten van scholen. Omdat we een grote rol binnen het christelijke 
onderwijs vervullen, wordt in de werving en selectie van medewerkers expliciet gezocht 
naar personen die dit begrijpen en kunnen bieden. 

In onze communicatie zijn we helder over inhoud van de les, respectvol ten aanzien van 
meningen en ideeën van anderen, overtuigend als het gaat om het leveren van kwaliteit, 
concreet, eenvoudig en uitnodigend als het gaat om de inhoud van de les. 

Thema's in de gastles zijn: 

* Complexiteit onbedoelde zwangerschap 
* Welke problemen kunnen er zijn als je op jonge leeftijd vader/moeder wordt. 
* Welke keuze zou jij maken? 
* Ontwikkeling van leven tijdens de zwangerschap 
* Vanaf welk moment is er sprake van leven? Welke waarde geef jij er aan? 
* Weerbaarheid en grenzen: welke grenzen heb je op seksueel gebied en/of in relaties en 
weet je hoe kunt aangeven wat je wel en niet wilt? Is het moeilijk om 'nee' te zeggen en 
waardoor kan dat komen? Hoe kan je wel je grenzen aangeven? 

6 
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dl'  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

1 	Aanvraagformulier t.b.v. een subsidieverlening 

A. 

Beschrijving beoogde activiteiten 

1. Het geven van gastlessen binnen het primair onderwijs (groep 7 en 8) 
2. Het geven van gastlessen binnen het voortgezet en beroepsonderwijs 
(praktijkonderwijs, VMBO, ROC, HAVO, VWO). 
3. Het jaarlijks bijwonen van studentenintroductieweken om met studenten uit 13-15 
steden in gesprek te gaan. 

In al onze voorlichtingslessen staat de dialoog centraal. Onze voorlichters gaan het open 
gesprek met jongeren aan door veel vragen te stellen. Zo brengen we bewustwording op 
gang. De lesinhoud wordt altijd afgestemd op de doelgroep. 

Beschrijving beoogde resultaten 

1. Het bereiken 17.000 leerlingen / jongeren 
2. Het vergroten van weerbaarheid van jongeren 
3. Het nagedacht hebben over sexualiteit, identiteit, relatievorming, wensen en grenzen, 
ontwikkeling van leven en onbedoelde zwangerschap 
4. Kennis hebben van de ontwikkeling van leven 
5. Wat te doen bij een onbedoelde zwangerschap 

7 
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4'  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

! 	Aanvraagformulier t.b.v. een subsidieverlening 

B. 
Toelichting begrotingsposten 

Netwerken en relatiebeheer 

Siriz werkt landelijk, ook als het gaat om voorlichting. Siriz beoogt daarom zo goed en 
breed mogelijk zichtbaar te zijn. Niet alleen als het gaat om haar Hulp en Opvang, maar 
zeker ook daar waar het gaat om preventie van onbedoelde zwangerschap. Siriz wil door te 
netwerken, haar voorlichting onder de aandacht brengen bij het primair en voortgezet 
onderwijs, bij studenten uit de universiteitssteden, beurzen en evenementen en andere 
onderwijsnetwerken waar docenten, directies en raden van bestuurvertegenwoordigd zin. 

Iedere voorlichter heeft een eigen regio waarvoor hij of zij verantwoordelijk is. Zo zijn we 
ervan verzekerd dat iedere regio is gedekt. Iedere voorlichter is ook verantwoordelijk voor 
het realiseren van gastlessen en het bereiken van leerlingen, jongeren en studenten 
volgens een jaarlijks vastgesteld taakstelling. Zeker een vierde tot een derde van hun tijd 
wordt besteed aan netwerken en acquireren. 

Naast het geven van voorlichting aan leerlingen en studenten, zien we een toenemende 
interesse van ouders om kennis te hebben van onze voorlichtingsmethodiek en inhoud van 
de les. Deze betrokkenheid van ouders willen we verder exploireren ten einde hen al dan 
niet actiever bij de voorlichting te gaan betrekken. 

Om het bestaande relatienetwerk met scholen te onderhouden en om nieuwe scholen te 
interesseren voor onze lessen, werken we met een zgn. contactstrategie. Deze houdt in dat 
we minimaal 4 maal per jaar een nieuwsbrieven verzenden waarin de resultaten en laatste 
ontwikkelingen van de Voorlichtingsacitiviteiten zichtbaar wordt. 

Om het aantal lessen te waarborgen maken we gebruik van het enthousiasme van 
vrijwilligers. Ook vrijwilligers netwerken en genereren lessen. Hiervoor worden zij intensief 
begeleid door onze professionale voorlichter. Iedere voorlichter begeleidt een aantal 
vrijwilligers. De vrijwillige voorlichters kennen een eigen taakstelling. 

8 
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! 	Aanvraagformulier t.b.v. een subsidieverlening 

B. 

Beschrijving beoogde activiteiten 

la. Het plegen van relatiebeheer volgens een vastgestelde strategie: het verzenden van 
een digitale nieuwsbrief naar scholen en relaties met informatie over onze lessen, 
resultaten en ontwikkelingen (minimaal 4 jaarlijks). 
ib. Ook versturen we online brieven waarin wij onszelf uitnodigen voor een gastles. Dit 
gebeurt 2 maal per jaar. 
2. Het promoten en realiseren van gastlessen door intensief te bellen. Iedere voorlichter 
heeft gemiddeld 5 - 7 belpogingen nodig om tot een les te komen; 
3. Het vertegenwoordigen van stands op beurzen en evenementen om onze lessen 
zichtbaar te maken. We gaan ingesprek met docenten en andere geinteresseerden uit het 
onderwijsveld over de inhoud, methodiek en materiaal van onze lessen; 
4. Het presenteren en promoten van onze voorlichting aan zorgteams binnen ROC's en 
ander onderwijs; 
5. Het actief zichtbaar maken van onze voorlichting bij ketenpartners doordat de 
hulpverleners van Siriz informatie over voorlichting onder de aandacht brengen. 
6. Warm relatiebeheer; na iedere les vraagt de voorlichter aan betreffende docent of deze 
de voorlichter wil voorstellen aan een collega docent of docent op een andere school (telt a 
docent kaart). 
7. Promoten van de Siriz Voorlichting via google analytics en adwords 
8. Promoten van Siriz Voorlichting op social media (twitter, facebook). Enkele voorlichters 
zijn actief op de verschillende social media. 
9. Het werven, trainen en begeleiden van vrijwillige voorlichters ten behoeve van het 
realiaseren van gastlessen. 
10. Het jaarlijks organiseren van 3 cursusdagen en 2 terugkomdagen voor alle 
vrijwilligers. 

Beschrijving beoogde resultaten 

Jaarlijks 17.000 jongeren en 350 scholen bereiken. Netwerken en plegen van relatiebeheer 
is erop gericht een groeipotentieel van 10% te realiseren in het bereiken van jongeren 
door uitbreiding van het bestaande scholennetwerk door middel van bovenstaande 
activiteiten. 
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C. 
Toelichting begrotingsposten 

Voorlichtingsmethodiek en inzet van voorlichtingsmateriaal 

In onze voorlichtingslessen gaan onze voorlichters het 'open gesprek' aan met jongeren. 
Met open bedoelen we dat we op een heel laagdrempelige wijze, binnen de veiligheid van 
de klas en onder begeleiding van een professionele voorlichter, op interactieve wijze met 
jongeren de dialoog aangaan. De lesinhoud wordt altijd afgestemd op de doelgroep. Met 
het gebruik van verschillende werkvormen worden jongeren uitgedaagd om hun eigen 
mening en gedachten te verwoorden. 

Steeds komen de thema's onbedoelde zwangerschap, ontwikkeling en waarde van leven en 
weerbaarheid en grenzen op eigentijdse wijze in de lessen aan de orde. De spelvormen 
zijn door Siriz zelf ontwikkeld op basis van jarenlange ervaring en ontwikkelde expertise 
door onze voorlichters. Ook bij de inzet van onze materialen en werkvormen houden we 
rekening met diverse identiteiten en culturele waarden. Onze werkvormen zijn: 

Film en de dialoog 
We maken veelvuldig gebruik van de documentaire over de hoogzwangere Sabrina. 
Aan de hand van haar waargebeurde verhaal raken de leerlingen met elkaar in gesprek. 
De voorlichter stelt vragen als: Wat vind je van de keuze die zij heeft gemaakt? Hoe 
reageren mensen uit haar omgeving op haar keuze? Hoe ziet de toekomst van Sabrina er 
uit? Met name geschikte voor voortgezet- en beroepsonderwijs. 
Daarnaast zetten we de film van vruchtwater naar badwater, een film over de ontwikkeling 
van leven tot en met de geboorte in en filmfragmenten waarin jongeren hun mening 
uitspreken rondom de verschillende thema's. 

Spel Plaatje-Praatje 
Dit is een kijk-, praat- en doespel gericht op leerlingen uit de bovenste klassen van de 
basisschool. Aan de hand van cartoons en foto's gaan de leerlingen in kleine groepjes o.l.v. 
gastdocent met elkaar in gesprek. Dit spel is nieuw, sinds januari 2013 wordt het in 
gebruik genomen. 

Stellingenspel 
Met name geschikt voor leerlingen uit het voortgezet- en beroepsonderwijs. In kleine 
groepjes bespreken leerlingen stellingen en voorbeeldsituaties waarbij ze nadenken over 
zichzelf, relaties, seksualiteit, leven en hun grenzen en wensen: 'wie ben ik', 'jij en ik', 
'hoe ver ga jij', en 'lijf en leven'. 

Gadget 
Na de les worden leerlingen uitgedaagd hun bevindingen en hetgeen zij geleerd/ontdekt 
hebben weer te geven. Via een unieke code op de gadget, die zij uitgereikt krijgen na de 
les, kunnen zij inloggen op de website van Siriz en een vragenlijst invullen. De invulling 
wordt beloond met een unieke prijs. Siriz krijgt hiermee zicht op de bevindingen en 
waardering van de les. 
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C. 
Beschrijving beoogde activiteiten 

Ontwikkeling voorlichtingsmethodiek en -materialen 

Onze voorlichtingsmethodiek en -materialen worden voortdurend onder de loep genomen 
om de kwaliteit en het bereik van leerlingen met onze lessen te verbeteren. Onze focus 
voor 2014 is gericht op: 

1. Ontwikkelen van eigentijds (nieuw) filmmateriaal als het gaat om weerbaarheid en 
grenzen. Hierbij wordt ingezet op animatiemateriaal. 
2. Orientatie op verbreding van onze lessen aan nieuwe doelgroepen, hierbij denken we 
aan het betrekken van ouders bij de voorlichting. 
3. Effectiviteitmeting en doorontwikkeling van onze huidige methodiek. Bijvoorbeeld: hoe 
effectief is onze enkelvoudige les en/of werkt een lesaanbod door middel van bijvoorbeeld 
meervoudige lessen beter. 

Beschrijving beoogde resultaten 

1. Ingebruikneming van dit materiaal vindt plaats in de 2e helft van 2014. 
2. Verkenning is gedaan, conclusie helder. Indien zinvol ouders blijvend betrekken bij de 
lessen. 
3. Oriëntatie geheel 2014, eind 2014 uitkomst helder, conclusie vervolg getrokken. 
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VIII. 	Egalisatiereserve (uitsluitend voor instellingssubsidies!) 

14  

Aangevraagde instellingssubsidie: 
Stand egalisatiereserve: (zie toelichting bij vraag VIII)  

€268711 

CO 0% 

IX 	Bevoorschotting 
Wenst u af te wijken van het standaard bevoorschottingschema? Nee 

Indien Ja download het formulier: "Formulier 

X 	Ondertekening 
	 bijlage liquiditeitsbegroting" en vul dit in. 

Het bestuur, dan wel een namens het bestuur gevolmachtigde, verklaart kennis te hebben genomen van de 
geldende wet- & regelgeving op basis waarvan betreffende subsidie wordt aangevraagd en verklaart deze 
subsidieaanvraag juist en volledig te hebben ingevuld. 

Bijlage 1 (optioneel) 	bevoorschottingsschema 
Bijlage 2 (optioneel) 	project-, programma- en/of beleidsplan 

Ruimte voor op- en/of aanmerkingen van aanvrager: 
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Siriz 
bij onbedoelde zwangerschap 	 hulp • voorlichting • opvang 

Ministerie van VWS 
t.a.v. de directie OBP, afdeling subsidies 
Postbus 16006 
2500 BA Den Haag 

VOLKSGEZONDHEID 
WELZIJN EN SPORT 

2 7 SEP, 2013 

SCANPLAZA 

Datum: 
Kenmerk: 
Uw Kenmerk 
Betreft: 

26 september 2013 
JV/GW/130924 
Subsidienummer 321960, Relatie-/Objectnummer 1293572 
Subsidie aanvraag instellingssubsidie 2014 

Geachte heer, mevrouw, 

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

Wij vertrouwen erop dat deze subsidieaanvraag volledig is, conform de bepalingen zoals gesteld in uw 
brief van 9 september 2013. Uiteraard zijn wij graag bereid tot het geven van nadere toelichting. 

Wij zien uit naar een voorspoedige afhandeling van deze aanvraag. 

Joan 
dct 

anWeele 
r-bestaGrder 	 • 

Bijlagen: 
-Aanvraagformulier 
-Onderbouwing 
-Activiteitenplan Preventie 2014 
-Statuten Stichting Siriz 
-Uittreksel Kamer van Koophandel 

Arnhemseweg 23 	 www.siriz.nl 
	 ra bobank 1462 67 5o8 

postbus 559 3800 AN Amersfoort 
	

info@siriz.nl 
	

kvk 507 39 107 
telefoon o33 46o 5o 7o 
	

btw NL8228 95 869 Bot 
	ANBI 

hulplijn 0900 202 30 88 
(7dgn/week, 9-23 uur, €0,05/min) 



Kosten activiteit Overige 
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bijdrage 
Gevraagde 

subsidie 
A. Voorlichting 

A. 
1.1 	Het geven van gastlessen binnen het primair onderwijs (groep 7 en 8) 
1.2 	Het geven van gastlessen binnen het voortgezet- en beroepsonderwijs 
1.3 	Het jaarlijks bijwonen van studenrenintroductieweken om met studenten uit 13-15 steden in gesprek te gaan 
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Totaal Voorlichting 

B. Netwerken en relatiebeheer 

2,57 3.837 • 184.569 E 263.225 E 78.656 

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

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

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

ingesprek met docenten en andere geinteresseerden uit het onderwijsveld over de inhoud, methodiek en 
materiaal van onze lessen 

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

over voorlichting onder de aandacht brengen 
1.6 	Het inzetten van de teil a docent kaart waarbij docenten onze lessen aanbieden aan een andere docent 

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

1.7 	Promoten van de Siriz Voorlichting via google analytics en adwords 
1.8 	Promoten van Siriz Voorlichting op social media (twitter, facebook). Enkele voorlichters zijn actief op de 

verschillende social media 
1.9 	Het werven, trainen en begeleiden van vrijwillige voorlichters ten behoeve van het reallaseren van gastlessen 
1.10 Het jaarlijks organiseren van 3 cursusdagen en 2 terugkomdagen voor alle vrijwilligers 
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Onderbouwing aangevraagde subsidie 2014 

Subsidienr. : 321960 
Objectnr. 	1293572 
Verplicht.nr. : 560009144 

C. Voorlichtingsmethodiek en inzet van voorlichtingsmateriaal 

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

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

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

0,20 

0.08 

0,08 

300 

125 

125 

€ 20.583 

E 8.576 

E 8.576 

E 	6.151 

E 2.563 

E 2.563 

E 

E 

E 14.433 

E 6.014 

• 6.014 

0,37 550 Totaal Voorlichtingsmethodiek en inzet van voorlichtingsmateriaal  C 37.736  E 11.276 C  • 26.460 

TOTAAL  3,95  5.902  E 383.225  E 114.513 	 € 268.712 
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Activiteitenplan Preventie 2014 

Inleiding 

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

Stichting Siriz biedt hulp, voorlichting en opvang. In september 2010 is zij opgericht en komt voort uit 
een bestaande hulporganisatie, de VBOK die al meer dan 40 jaar haar werk doet. In de naam Siriz 
vind je het woord 'iris' dat staat voor hoop, oog hebben voor en bruggenbouwer. Deze drie begrippen 
kenmerken de organisatie, net zoals onze kernwaarden 'bevlogen', 'hoopgevend', 'verbindend' en 
'kleurrijk'. Siriz en zwangerschap zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarvoor staat de 'z' . De 
kernwaarden zijn nauw verbonden aan onze intentie om professioneel en eigentijds de aansluiting met 
hulpvragers en jongeren te vinden. 

Toch raken jaarlijks veel jonge vrouwen onbedoeld zwanger. Onze voorlichtingslessen dragen bij aan 
bewustwording en daarmee aan de preventie van onbedoelde (tiener)zwangerschappen. De lessen zijn 
bedoeld voor jongeren tussen de 14 en 21 jaar en gaan over seksualiteit, (onbedoelde) zwangerschap, 
relaties en weerbaarheid en de ontwikkeling van leven. 

In ons strategisch beleidsplan 2010 — 2014 hebben we ons tot doel gesteld ons naast de westerse 
jongeren, ook te focussen op jongeren uit niet-westerse culturen. Uit onderzoek van Rutgers WPF blijkt 
dat de meeste onbedoelde zwangerschappen achtereenvolgens en vooreerst binnen de Surinaamse, 
de Antilliaanse, de Marokkaanse, de Turkse en dan de Nederlandse cultuur voorkomen. Ook is bekend 
dat onbedoelde zwangerschappen voornamelijk voorkomen onder jongeren van het VMBO en 
beroepsonderwijs. Dit zijn de zogenaamde risicodoelgroepen. Siriz richt zich met haar 
voorlichtingslessen op scholen met diverse doelgroepen en identiteiten. Vanuit haar historie heeft Siriz 
veel relaties opgebouwd binnen het christelijk onderwijs. 

Onze voorlichtingslessen maken jongeren bewust van hun eigen verantwoordelijkheid. De 
voorlichtingslessen van Siriz zijn een belangrijke aanvulling op het bestaande lesaanbod in het 
onderwijs. Met voorlichting draagt Siriz bij aan het voorkomen van onbedoelde 
(tiener)zwangerschappen. 

Jongeren experimenteren met seksualiteit, maar overzien niet altijd de gevolgen. Seks kan, naast leuk 
en spannend, ook confronterend zijn. Waar liggen je grenzen en hoe geef je die aan? 

Veel jongeren hebben vragen over seksualiteit en relaties. Natuurlijk is er op internet veel informatie te 
vinden, maar op weinig plekken komen alle onderwerpen bij elkaar. De klas is dé plek om met jongeren 
in gesprek te gaan over relaties en seksualiteit, de ontwikkeling van leven, hoe om te gaan met een 
onbedoelde zwangerschap, weerbaarheid en het maken van keuzes (aangeven van grenzen en 
wensen). 

VBOK, de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind is de ledenvereniging, Siriz is de werkorganisatie van de VBOK. 
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Tijdens een voorlichtingsles komen onderwerpen aan bod als: 

• relaties 

• weerbaarheid 

• grenzen aangeven 

• keuzes maken 

• onbedoelde zwangerschap 

• ontwikkeling van menselijk leven 

• de hulp van Siriz 

In onze lessen ligt de nadruk op bewustwording, kennis op doen, meningsvorming en de uitwisseling 
van ervaring (onbedoelde zwangerschap, relaties, verliefdheid) en kennis (feiten rondom de 
ontwikkeling van leven, tienermoederschap, werking van de pil e.a.). Want hoe meer kennis jongeren 
hebben, hoe beter en bewuster ze keuzes kunnen maken en zo mogelijk onbedoelde zwangerschappen 
voorkomen worden. 

Jaarlijks bereikt Siriz zo'n 17.000 jongeren door middel van voorlichtingslessen op scholen. Zowel in het 
primair- als in het voortgezet onderwijs en binnen diverse identiteiten. Uit onderzoekt  blijkt dat 5% van 
de jongeren tussen de 14 en 21 jaar met onbedoelde zwangerschap te maken krijgt. Juist deze 
jongeren wil Siriz bereiken met haar voorlichtingslessen. 

Strategisch Beleidsplan 2010 — 2014 

Doelgroepen en doelstelling 

De VBOK (lees Siriz) wil in dialoog met de samenleving in het algemeen, en met jongeren in het 
bijzonder, werken aan een maatschappelijk klimaat waarin men de waarde van pril ongeboren leven 
erkent en de eigen verantwoordelijkheid voor dit leven inziet en wil dragen.  

Er bestaan diverse risicogroepen voor ongewenste zwangerschap. Wij zijn niet in staat onze 
voorlichting naar al die groepen uit te breiden. Een keus is daarom onvermijdelijk. De te maken keus 
wordt gebaseerd op de mate van het risico en op de mogelijkheid om de doelgroep te bereiken. Op 
grond hiervan zullen de activiteiten in het kader van preventie van ongewenste zwangerschappen zich 
de komende jaren toespitsen op laag opgeleide jongeren tot 19 jaar en niet-westerse allochtone 
jongeren in alle klassen van het voortgezet onderwijs, en op ROC-studenten van 19 tot 21 jaar. Ook 
leerlingen in groep 7 en 8 van het primair onderwijs vormen een doelgroep. 

Om jongeren te bereiken worden voorlichtingslessen verzorgd die bewustwording van de waarde van 
het ongeboren leven en het voorkomen van ongewenste zwangerschappen tot doel hebben. Ten 
behoeve van leerlingen in de groepen 7 en 8 van het primair onderwijs zullen alternatieven voor de 
sinds jaren gebruikelijke voorlichtingslessen worden ontwikkeld. Onze voorlichting zal in de eerste 
plaats gericht zijn op laagopgeleide en allochtone jongeren in het voortgezet onderwijs. Behalve op 
scholen zal ook voorlichting gegeven worden op andere plaatsen waar deze doelgroepen samen 
komen. Gedacht wordt aan buurthuizen, (pop)festivals en andere jongeren- en studentenevenementen. 

Voortdurend zullen de gebruikte middelen worden afgestemd op de leefwereld van de doelgroep. 
Evenals bij onze hulpverlening zullen hier met voorrang de digitale mogelijkheden optimaal benut gaan 
worden. 

Onderzoek Sex Onder je 25'" Rutgers WPF en Soa Aids, mei 2012 
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Binnen de huidige formatie wordt extra capaciteit vrij gemaakt om de inzet van vrijwillige voorlichters te 
coordineren. Dit dient te leiden tot een belangrijke uitbreiding van lessen die door vrijwilligers worden 
gegeven. 

De scholenacties -waarbij leerlingen artikelen verkopen en leden werven- passen niet bij de 
voorlichtingsdoelstelling. Bovendien blijken deze niet rendabel te zijn. Om deze redenen zullen de 
scholenacties in de huidige vorm worden gestopt. 

De groei van het aantal te bereiken jongeren dient binnen de huidige formatie te worden gerealiseerd.  
Door het stoppen van de scholenacties en door efficiencyverbetering moet dit mogelijk worden 
gemaakt. 

Activiteiten 2014 

In aansluiting op de kernactiviteiten in de subsidieaanvraag benoemd, te weten: 

1. Voorichtingslessen 

2. Netwerken en acquisitie 

3. Methodiekontwikkeling 

Richt Siriz zich in 2014 op de volgende activiteiten: 

Voorlichtingslessen 

In 2012 hebben we 17.000 leerlingen bereikt door op 360 scholen lessen te geven en 
studentenevenementen bij te wonen. Voor 2014 streven we naar een groei in het bereik van jongeren 
met minimaal 10% op basis van de huidige aanpak en formatie en de eindresultaten van 2013. Er wordt 
een aangepaste caseload voorgesteld die met ingang van 1 januari 2014 gehanteerd zal worden. 

In 2014 hanteren we onze huidige methodiek en zetten we de huidige voorlichtingsmiddelen in: 

• het voeren van de interactieve dialoog in de klas 

• het inzetten van divers filmmateriaal over de verschillende thema's van de voorlichtingsles 

• het hanteren van het stellingenspel in het voortgezet- en beroepsonderwijs en het spel Plaatje 
Praatje in groep 7 en 8 van het primair onderwijs 

• bijwonen van studentenevenementen met ludieke acties waarmee studenten uitgenodigd en 
geprikkeld worden zich uit te laten over onze thema's. 

Ook zullen we gaan experimenteren met het meer betrekken van ouders bij onze preventie. In 2013 
heeft een aantal presentaties aan ouders over onze voorlichtingsmethodiek laten zien dat ouders de 
thema's die in de lessen besproken worden, belangrijk vinden en hierbij betrokken willen zijn. Belangrijk 
in dat kader is ons te realiseren dat de invloed van een andere aanpak van onze voorlichting invloed zal 
hebben op de beoogde groei in 2014. Hier is in de vaststelling van de taakstelling echter geen rekening 
mee gehouden. Onze doelgroepen zijn breed en verschillend, dit betekent dat voorlichters in de 
benadering van jongeren deskundig en flexibel moeten zijn. Iedere les ziet er daarom ook anders uit, 
ondanks dat we werken volgens een vastomlijnd kader en een vastomlijnde methodiek. In 2014 willen 
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we met en bij elkaar verkennen hoe iedere voorlichter hiermee omgaat. Een kwaliteitsmeting op basis 
van "doen we nog wat we zeggen en zeggen we nog wat we doen" volgens ons protocol. 

Tot slot, in 2013 is en in 2014 wordt nieuw filmmateriaal ontwikkeld. Het in 2013 ontwikkelde 
filmmateriaal zullen we in 2014 in gaan zetten. 

Netwerken en Acquisitie 

Het vinden van scholen en het genereren van voorlichtingslessen vindt op meerdere manieren plaats. In 
de loop van de jaren heeft Siriz een groot en warm relatienetwerk opgebouwd dat zij nauwlettend 
onderhoudt. leder jaar wordt dit scholennetwerk benaderd met het aanbod een les van Siriz af te 
nemen. We zien dat scholen die onze lessen kennen, jaarlijks gemakkelijk een of meerdere lessen 
boeken voor een nieuwe groep leerlingen. Omdat we ons netwerk willen uitbreiden op basis van onze 
groei-ambitie, benaderen we zowel onze warme als koude contacten. Acquireren via het warme 
netwerk werkt het gemakkelijkst. Jaarlijks gaan er één of meerdere mailings uit waarin de voorlichter 
aankondigt contact op te nemen voor het boeken van een les. Dit laatste, het contact opnemen met de 
docent, is een zeer intensieve klus. Gemiddeld neemt dit 5 belpogingen in beslag daar docenten alleen 
op gezette tijden bereikbaar zijn (ze staan immers voor de klas) en ook dan is het niet gegarandeerd dat 
je hen bereikt. Daarnaast vraagt de voorlichter na iedere les aan de betreffende docent of er andere 
docenten of (vak)groepen geïnteresseerd zouden zijn in de lessen van Siriz. Wanneer de docent 
enthousiast is, vormt hij of zij de ingang naar een volgende les. Door middel van onze 'teil a friend'-
kaarten voor docenten laten we onze contactgegevens achter waardoor wij gemakkelijk vindbaar zijn. 
Het warm houden van bestaande relaties gebeurt door 2 maandelijkse digitale nieuwsbrieven. In deze 
nieuwsbrieven vertellen we waar we mee bezig zijn, delen we ervaringen uit onze lessen en proberen 
we scholen blijvend enthousiast te maken voor onze voorlichting. Het uitbreiden van ons netwerk door 
middel van benadering van nieuwe scholen (dit zijn scholen waarmee Siriz nog geen relatie heeft) 
gebeurt aan de hand van mailings en/of aan de hand van bellen. Ook vinden we nieuwe scholen via 
deelname aan workshops en onderwijsbeurzen en evenementen. Het netwerken via warme contacten 
levert echter het beste rendement. 

Methodiek ontwikkeling 

De huidige wijze van voorlichting heeft een éénmalig karakter. Het is de vraag in hoeverre dit het 
gedrag van leerlingen effectief en blijvend beïnvloedt. Is een lessenserie (meerdere lessen volgens een 
opgebouwd programma) in plaats van een enkelvoudige les daarom effectiever? We willen nadenken 
over thema's zoals hoe we nog meer kunnen aansluiten bij het thema weerbaarheid. Willen we 
leerlingen meer voorbereiden op de komst van ons als voorlichter en op onze les? En hoe kunnen we 
docenten helpen het besproken onderwerp goed af te ronden? Is het wenselijk om (online) lesmateriaal 
te maken waarmee docenten in hun eigen klas aan de slag kunnen? En zo zijn er nog meer vragen. 

In 2014 willen we een externe partij benaderen die onderzoekt wat het effect is van onze huidige 
voorlichtingsmethodiek en die verbeterpunten ter bevordering daarvan aanreikt. 
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Inhoudelijke beleidstoets 

10. 	Passen de voorgenomen activiteiten binnen het vigerend beleid? 	Ja 

20 a Licht toe op welke wijze de aanvraag past binnen het beleid 
VWS hecht eraan dat ter preventie van ongewenste zwangerschap, seksueel 
grensoverschrijdend gedrag en geweld wordt ingezet op seksuele voorlichting 
op scholen. De activiteiten van Siriz leveren hieraan een bijdrage, meer in het bijzonder 
op scholen met een christelijke achtergrond. 

b. Zijn de voorgenomen activiteiten inhoudelijk akkoord 	 Ja 
c. Wat voegt de aanvraag toe aan realisatie beleidsdoelstelling in relatie tot 

reeds verleende subsidies? 
In overleg met Siriz is besloten om de besteding van de subsidie van VWS te wijzigen. Zo 
zal de subsidie niet langer worden ingezet voor hulpverlening maar voor op 
preventiegerichte activiteiten. Deze activiteiten sluiten aan op die van Rutgers WPF en 
FIOM. 

d. Zijn de aard en omvang per voorgenomen activiteit beschreven? 	Ja 
e. Is er sprake van een redelijke verhouding tussen de doelstelling 

Activiteiten en kosten? 	 Ja 
f. Indien projectsubsidie: Zijn de begrote activiteiten eerder gesubsidieerd? 	nvt 
g. Zijn er eigen bijdragen en overige baten opgenomen in de begroting? 	Ja 
h. Indien g = nee: Waarom niet? 

VerantwoordingsArrangement? 	 
(zie volgende bladzijde voor de arrangementen waaruit gekozen kan worden) 

i. Is er voldoende zekerheid om een vast bedrag te verlenen voor de 
subsidiëren activiteiten 	 Ja/nee 

j. Is er sprake van bijzondere risico's? 

30 	Welke wettelijke grondslag is van toepassing op de subsidieverlening? 
(deze vraag hoeft niet beantwoord te worden, wordt vooraf ingevuld) 

50a. Wordt gebruik gemaakt van de hardheidsclausule?' 	 Ja/nee 
b. 	Indien 5a = ja: Waarvoor en met welke motivering? Voeg daarbij het advies van WJZ toe 

60. 	Is er mogelijk sprake van ongeoorloofde staatssteun? Zo ja, neem dan contact op met de 
coordinator staatssteun. (WJZ) 

Paraaf: 

De minister kan indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, artikelen buiten toepassing laten of daarvan afwijken 



De noodzakelijke 
bijlagen, die moeten 
worden ingediend 

Voorwaarde Omschrijving verantwoordings-
arrangement 

Verantwoordings-
arrangement 
code 

Wordt nadat de prestatie is geleverd, 
zonder voorafgaande verlening direct 
vastgesteld. 

`1.Direct vastellen' < C 25.000 N.v.t. 

Wordt op aanvraag vastgesteld op het 
bij de verlening vermelde bedrag. 
Wordt op aanvraag vastgesteld op een 
bedrag maal het aantal prestatie-
eenheden (p*q). 
Wordt op aanvraag vastgesteld op 
basis van de totale werkelijke kosten -
/- totale werkelijke bijdragen derden -
/- totale begrote eigen bijdrage. 
Wordt op aanvraag vastgesteld op een 
bedrag maal het aantal prestatie-
eenheden (p*q). 
Wordt op aanvraag vastgesteld op 
basis van de werkelijke kosten -/-
werkelijke bijdragen derden -/-
begrote eigen bijdrage. 

`2a.Verleend vast 
bedrag' 

‘2b.P*Q' 
Van € 25.000 
tot € 
125.000 

`2c.WKV' 

`3b.Klassiek' 

`3a.P*Q' Project-
subsidies 
vanaf 
€ 125.000 

Wordt op aanvraag vastgesteld op een 
bedrag maal het aantal prestatie-
eenheden (p*q). 
Wordt op aanvraag vastgesteld op het 
bij de verlening vermelde bedrag. 

Bijlage waarin de 
gerealiseerde Q wordt 
gespecificeerd. 
Geen wijziging huidige 
procedure. 

`4a.P*Q' 

`4b.Klassiek' 

Instellings-
subsidies 
vanaf 
€ 125.000 

N.v.t. 

Bijlage waarin de 
gerealiseerde Q wordt 
gespecificeerd. 
Bijlage WKV (Werkelijke 
Kosten Verklaring) 

Bijlage waarin de 
gerealiseerde Q wordt 
gespecificeerd. 
Geen wijziging huidige 
procedure. 
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