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Van: Ronald Zoutendijk l( 	 @siriz.nl> 
Verzonden: vrijdag 3 mei 2019 17:52 
Aan:10.2 e 	 ) 10.2.e 	@minvws.nl> 
CC:1°-" 	 ) <10 2.e 	@minvws.nl>; 

<10.2.e 	@siriz.nl> 
Onderwerp: RE: Overbruggingsfinanciering 

siriz.nl>: 

Beste 10.2e 

Zojuist hebben we een subsidieverzoek ingediend bij het Subsidieplein conform het met jou 
besprokene. 
De door jou gemaakte opmerkingen zijn verwerkt in bijgaand memorandum, dat is gevoegd 
bij de indiening van het subsidieverzoek. 

Met vriendelijke groet en een mooi weekeinde toegewenst, 

Ronald Zoutendijk 
Bestuurder 
06 0°2  

Siriz 
Nieuwe Gouwe W.Z. 1, 2802 AN Gouda 
Postbus 60, 2800 AB GOUDA 
085-130 1570 
www.siriz.n1  

Van: Ronald Zoutendijk 
Verzonden: woensdag 1 mei 2019 07:39 
Aan: 10.2.e 	10'" 	i nvws.nl> 
CC.102.e 	 110.2.e 	p  minvws.no 

• 
Onderwerp: RE: Overbruggingsfinanciering 

pminvws.nl> 

Beste 102 e 

Dat kan ik niet doen, omdat ik daarover intern moet overleggen met onze controller. 

Met vriendelijke groet, 

Ronald Zoutendijk 
Bestuurder 
06 10.2.e 
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Siriz 
Nieuwe Gouwe W.Z. 1, 2802 AN Gouda 
Postbus 60, 2800 AB GOUDA 
085-130 1570 
www.siriz.n1  

10010® 
	Oorspronkelijk bericht 	 
Van:10." 	) <10.2.e 	©minvws.nl> 
Verzonden: woensdag 1 mei 2019 07:38 
Aan: Ronald Zoutendijk"." 	@siriz.nl> 

	

)10.2.e 	(aminvws.nl> 
Onderwerp: RE: Overbruggingsfinanciering 

Hoi Ronald 
Maar wil je dan even jouw akkoord geven op onderstaande mail van 26 maart? Daar heb je 
je controller niet voor nodig! 
Dan kan ik verder. 
Dank alvast. 
10.2,e I 

Van: Ronald Zoutendijk 1°«2:e 	@siriz.n1<nnailto1.9,--' 	@siriz.nl» 
Datum: woensdag 01 mei 2,0,197:34AM 
Aan: i,,,.',2' ----74-,-7 - 	) <, 0-- -e ---li4  © 1-1:!! t7i,r.\.!S.n1.<.  mailto: 	ra @ minvws.nl» 
Kopiel : 	,,. 	) <,u,- -"-74*j@nninvws.n1 -:.nngirio:L @minvws.nl» 
Onderwerp: RE: Overbruggingsfinanciering 

Beste » 

Het lukt me niet om vandaag inhoudelijk te reageren, maar vrijdag a.s. wel. 

Onze controller werkt namelijk slechts 2 dagen per week en heeft deze tijd zijn handen vol 
aan de jaarverantwoordingen. 

Met vriendelijke groet, 

Ronald Zoutendijk 
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Bestuurder 
0610.2.e 
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	Oorspronkelijk bericht 	 
Van: 10*" 	<10." @minvws.nl> 
Verzonden: woensdag 1 mei 2019 07:18 
Aan: Ronald Zoutendijk <10." 	@siriz.nl> 
CC:  10.2.e 	 <10.2.e 	@minvws.nl> 
Onderwerp: FW: 

Hoi Ronald 

Voor onze administratie is het nodig dat je akkoord geeft op deze mail. Dat heb je destijds 
niet gedaan. Lukt dat jou vandaag dit doen? Dan kan ik het donderdagochtend verwerken in 
ons systeem. 

Wanneer ga je de subsidie indienen? Ik zou graag een indicatie krijgen. 

Dank alvast. 

10.2.e • 

Van: 10-2.e 
10.2e ©minvws.n1<mailto:10-2-e  @minvws.n1<mailto:10-2-e  @minvws.nl%3cmailto 

i@minvws.nl>» 

Datum: dinsdag 30 apr. 2019 11:48 AM 
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Memo 

Aan 	: Ciska Scheidel, directeur Publieke Gezondheid VWS 
Van 	: Ronald Zoutendijk, bestuurder Siriz 
Datum 	: 3 mei 2019 
Betreft 	: Onderbouwing overbruggingsfinanciering 2019 

Beste Ciska, 

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

VWS heeft toegezegd een overbruggingsfinanciering voor preventie beschikbaar te 
stellen van C 250.000 om de periode van 1 januari 2019 tot 1 september 2019 (de 
datum waarop het nieuwe schooljaar begint en de scholen een stimuleringsbudget 
kunnen ontvangen) financieel te overbruggen. 

Bovendien heeft VWS toegezegd voor online hulp en keuzehulp een 
overbruggingsfinanciering van € 157.000 beschikbaar te stellen om de periode van 
1 januari 2019 tot de start van de open house-financiering financieel te overbruggen, 
waarbij uitgegaan is van een startdatum van 1 april 2019. Inmiddels is bekend geworden 
dat de startdatum naar verwachting 1 juni 2019 zal zijn. Wij gaan er daarom vanuit dat 
de overbruggingsfinanciering zal worden bijgesteld naar (5/3e van € 157.000 =) 
C 261.667. 

Ons is gevraagd een onderbouwing te leveren van bovengenoemde 
overbruggingsfinanciering, gebaseerd op de hierna genoemde tarieven en op de te 
verwachten frictiekosten. 
Daarbij is door VWS gevraagd de tarieven te hanteren voor de preventielessen en voor 
de online hulp en keuzehulp als ware op 1 januari 2019 begonnen zou zijn met de 
uitvoering van de activiteiten uit het Zevenpuntenplan. Voor preventielessen kan daarbij 
worden uitgegaan van een tarief van € 300 per uur per klas. 
Voor online hulp geldt een tarief van € 45 per half uur en voor keuzehulp € 90 per uur. 

In dit memo onderbouwt Siriz de overbruggingsfinanciering. 

1. Preventie 

Siriz acht de realisatie van 2018 representatief voor de begroting van 2019. Het gaat 
hierbij op jaarbasis om 853 lessen. Tot 1 september 2019 wordt zodoende uitgegaan van 
568 lessen. 
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De onderbouwing voor de overbruggingsfinanciering is als volgt. 
Geschat aantal lessen (568) * tarief van € 300 
Vanwege het opheffen van de afdeling Preventie moet afscheid 
worden genomen van drie werknemers in vaste dienst. Dit brengt de 
volgende frictiekosten met zich mee: 

Transitievergoedingen (berekend o.b.v. dienstverbanden) 
Extra ontslagvergoedingen (idem als hiervoor) 
Afbouw overhead vanwege organisatiekrimp 

Overbruggingsfinanciering preventie 

€ 170.400 

€ 53.000 
€ 5.300 
€ 21.300  

C 250.000 

2. Online hulp 

Siriz acht de realisatie van 2018 representatief voor de begroting van 2019. Het gaat 
hierbij om het volgend aantal contactmomenten. 

	

2018 	2019 (tot 1 juni) 
Chat 	2.116 	881 
E-mail 	153 	63 
WhatsApp 	369 	153 

De gemiddelde tijd per contactmomenten betreft voor de chat 0,4 uur (op basis van 
852,43 bestede uren / het aantal contactmomenten van 2.116) en voor de e-mail en 
WhatsApp 0,5 uur. Daarmee komt de begrote tijdsbesteding in uren op: 

Chat 	352,4 
E-mail 	31,5 
WhatsApp 	76,5  
Totaal 	460,4 

De onderbouwing voor de overbruggingsfinanciering is als volgt. 
Geschatte tijd in uren (460,4) x tarief van € 90 (conform € 45 per halfuur) € 41.436 
Vanwege aanpassingen in de organisatie als gevolg van minder subsidie 
en hogere kwaliteitseisen voorzien we de volgende frictiekosten: 

- 	Afbouw overhead vanwege organisatiekrimp 	 € 86.816  
C 128.252 

3. Keuzehulp 

Siriz acht de realisatie van 2018 representatief voor de begroting van 2019. Het gaat 
hierbij op jaarbasis om 145 keuzehulptrajecten met een gemiddelde duur van 4 uur. 
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Tot 1 juni 2019 wordt zodoende uitgegaan van 60 trajecten van gemiddeld 4 uur. Dit 
betreft 240 uur. 

De onderbouwing voor de overbruggingsfinanciering is als volgt: 
Geschatte tijd in uren (240) * tarief van € 90 
Vanwege aanpassingen in de organisatie als gevolg van minder subsidie 
voorzien we de volgende frictiekosten: 

- Afbouw overhead vanwege organisatiekrimp 

Overbruggingsfinanciering online hulp en keuzehulp 

€ 21.600 

€ 111.815  
C 133.415 

C 261.667 



Doc. 184 

Van: Ronald Zoutendijk <10.2' 	@siriz.nl> 
Verzonden: vrijdag 3 mei 2019 11:55 
Aan:10-2.e 	) <10.2.e 	@minvws.nl> 
cc:10.2.e 	) <10.2.á @minvws.nl> 
Onderwerp: Online hulpijn 

Beste 10." 

Ik zou onze bezwaren nog nader toelichten m.b.t. de voorwaarde van VWS dat ook zij die 
werken in het kader van een verlengde-armconstructie een arbeidsovereenkomst of een 
overeenkomst van opdracht met de keuzehulpaanbieder moeten hebben. 
Zoals je weet heb ik voorgesteld om hieraan toe te voegen een stage- of 
vrijwilligersovereenkomst met de keuzehulpaanbieder. 
Verderop zal ik betogen dat VWS niet zou moeten willen om akkoord te gaan met 
overeenkomsten van opdracht. 

Nul-urencontracten (oproepkrachten) 

Jij hebt als alternatief een nul-urencontract genoemd. 
Een nul-urencontract is een arbeidsovereenkomst waarin geen werkuren zijn opgenomen. 
In plaats daarvan kan de werkgever de werknemer flexibel oproepen. 
Het nul-urencontract gaat uit van het principe 'geen werk is geen loon'. 
Dat betekent dat de werkgever alleen loon betaalt over de gewerkte uren. Deze afspraak 
moet contractueel zijn vastgelegd. 
Werknemers met een nul-urencontract kunnen door werkgevers maximaal flexibel worden 
ingezet. 
De werkgever roept de werknemer op wanneer hij het nodig acht. Dat betekent dat alleen 
loonkosten worden gemaakt wanneer het volgens de werkgever nodig is. 

Aandachtspunten bij nul-urencontracten 

Als een oproepkracht drie maanden lang een standaardaantal uren bij de werkgever 
werkt, kan hij een beroep doen op een 'rechtsvermoeden'. 
Dit houdt in dat wanneer de werkgever een werknemer na drie maanden minder uren 

oproept, de werknemer een doorbetaling van het gemiddelde aantal uren kan eisen van de 
drie maanden ervoor. 

Als werkgever kun je hiervan afwijken als je hiervoor goede redenen hebt. Dit kun je 
doen door het aantonen van een tijdelijke piek in werkzaamheden door bijvoorbeeld 
seizoensgebondenheid. 
• Wanneer een werknemer via een nul-urencontract 6 maanden in dienst is, wordt er met 

het uitbetalen uitgegaan van het gemiddelde aantal gewerkte uren per week in de 
afgelopen 3 maanden. 

• De werkgever dient de werknemer voor ten minste 3 uur te betalen wanneer de 
werknemer wordt opgeroepen. 
Wanneer een werknemer dus voor één uur komt werken, krijgt hij betaald voor 3 uur. 
Omdat een werknemer verplicht is te komen wanneer hij wordt opgeroepen, komt hij 

niet voor niets en kan de werkgever dus geen misbruik maken van die regel. 
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Daarnaast treedt op 1 januari 2020 de Wet Arbeid in Balans (WAB) in werking. De WAB 
moet nog goedgekeurd worden door het parlement. Daarbij gaat naar verwachting het 
volgende spelen. 

Er worden maatregelen genomen om verplichte permanente beschikbaarheid van 
oproepkrachten te voorkomen. Zo moet een werknemer ten minste 4 dagen van tevoren 
worden opgeroepen door de werkgever. 
Ook houden oproepkrachten recht op loon als het werk wordt afgezegd. De termijn van 4 
dagen kan bij cao worden verkort tot 1 dag. 
Daarnaast gaat het volgende spelen (geldt voor alle contracten): 
De ketenbepaling wordt weer verruimd. Nu kun je 3 contracten in 2 jaar bieden, dat wordt 
straks 3 contracten in 3 jaar, voordat een vast contract vereist is. 
Dit is een voordelige maatregel. Daarmee kun je langer/beter een flexibele schil aanhouden. 
Echter, werknemers krijgen vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding 
(ontslagvergoeding), ook tijdens de proeftijd. 
Hier moet dus geld voor gereserveerd worden en maakt werknemers duurder dan in de 
huidige situatie. 

Overeenkomst van opdracht (zzp'ers) 

Deze wordt (vaak) gesloten met zelfstandigen zonder personeel, waarbij de zzp'er wordt 
ingehuurd om bepaalde werkzaamheden te verrichten. 
De Overeenkomst van Opdracht (OVO) wordt in artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek als volgt 
geformuleerd: 

I. De overeenkomst van opdracht is de overeenkomst waarbij de ene partij, de 
opdrachtnemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt anders dan 
op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden te verrichten die in iets 
anders bestaan dan het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard, het 
bewaren van zaken, het uitgeven van werken of het vervoeren of doen vervoeren 
van personen of zaken. 

2. De artikelen 401-412 zijn, onverminderd artikel 413, van toepassing, tenzij iets 
anders voortvloeit uit de wet, de inhoud of aard van de overeenkomst van opdracht 
of van een andere rechtshandeling, of de gewoonte'. 

Bij een OVO geen gezagsverhouding zijn tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.  
Anders gezegd: als een opdrachtgever een zzp'er inhuurt voor een klus, moet deze hem de 
vrijheid geven het werk op zijn eigen tijd en naar eigen inzicht uit te voeren. 
Natuurlijk wordt er wel een deadline vastgesteld en wordt er vastgelegd wat het 
eindresultaat moet zijn. 
De werkgever mag echter geen nadere aanwijzingen over hoe of waar het werk gedaan  
moet worden. Mii lijkt dit in tegenspraak met wat de bedoeling van VWS is!  
Een opdrachtgever is niet verplicht om het loon (door) te betalen als de zzp'er ziek is of op 
vakantie gaat, zoals dat bij een werknemer met een arbeidsovereenkomst wel gebruikelijk 
is. 
Nog een verschil is dat de zzp'er zich met een OVO niet exclusief aan één opdrachtgever 
verbindt. 
Het staat hem vrij om daarnaast ook voor andere opdrachtgevers te werken. 
Omgekeerd geldt dat het voor de opdrachtgever vrij makkelijk is om het contract met de 
zzp'er op te zeggen, als bijvoorbeeld blijkt dat deze toch niet het werk levert dat de 
opdrachtgever had verwacht. 

Aandachtspunten bij overeenkomsten van opdracht 
Zzp'ers moeten zicht inschrijven bij de Kamer van Koophandel. 



Doc. 184 

Het vraagt veel van stagairs en vrijwilligers om met hen een OVO af te sluiten. Het sluit niet 
aan bij de huidige praktijk. Daarnaast moeten deze krachten dan zelf een administratie 
gaan voeren. 
Dat is niet wenselijk om twee redenen: 
• Je vraagt iets van stagiairs en vrijwilligers wat voor hen slecht haalbaar is. 
• Er ontstaat een verkapt loondienstverband met alle risico's van dien. Dit is het geval 

wanneer je formeel als zzp'er voor een opdrachtgever werkt, maar materieel in 
loondienst bent. Je werkt bijvoorbeeld een vast aantal uren in de week en de 
opdrachtgever is feitelijk je baas die zegt wat je moet doen. Je lijkt een zelfstandig 
ondernemer, maar je bent schijnzelfstandig. Je werkt in verkapte loondienst. Er volgt 
een naheffing van de Belastingdienst en er is kans op boetes. 

Daarnaast volgt er nieuwe wetgeving rondom zzp'ers waarbij naar alle waarschijnlijkheid 
minimumtarieven komen om schijnzelfstandigheid te voorkomen. 

Ik kom vandaag nog terug op de financiële consequenties van de verschillende scenario's. 

Met vriendelijke groet, 

Ronald Zoutendijk 
Bestuurder 
06 10.2e 

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



> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag 

Stichting Siriz 
Postbus 60 
2800 AB Gouda 
Nederland Wilhelmina van Pruisenweg 52 

Den Haag 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag 
Nederland 
www.rijksoverheld.ni  

Uitvoeringsorganisatie 
Bedrijfsvoering Rijk 
UBR / HIS 
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Uitvoeringsorganisatie 
Bedrijfsvoering Rijk 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

Datum 	6 mei 2019 

Betreft 	Siriz, toetredingsbrief inzake uitvoering van 
keuzehulpgesprekken bij onbedoelde zwangerschappen 

Geachte heem°. 1 

Hartelijk dank voor uw aanmelding om in aanmerking te komen voor de 
uitvoering van keuzehulpgesprekken bij onbedoelde zwangerschappen voor de 
Open house voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Hiermee delen wij u mee dat Stichting Siriz voldoet aan de in het 
Aanmeldingsdocument vastgestelde voorwaarden en de bijbehorende bijlagen en 
wij voornemens zijn uw organisatie toe te laten treden tot de Open house 
keuzehulpgesprekken onbedoelde zwangerschappen. 

Verificatie 
De eerstvolgende fase in deze Open house is de verificatiefase. Om de verstrekte 
inlichtingen en gegevens uit uw UEA te verifiëren verzoek ik u om de 
onderstaande bewijsstukken uiterlijk binnen vijf werkdagen aan te leveren via de 
berichtenmodule TenderNed: 
1. uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel (mag op het moment 

van indiening Verzoek tot deelneming niet ouder zijn dan zes maanden); 
2. Gedragsverklaring aanbesteden (let op: tijdig aanvragen in verband met de 

verwerkingstermijn. Zie voor meer informatie: www.justis.nl/producten/gva/. 
De gedragsverklaring aanbesteden mag op het moment van indiening Verzoek 
tot deelneming niet ouder zijn dan twee jaar; 

3. verklaring van de Belastingdienst waaruit blijkt dat de Gegadigde heeft 
voldaan aan verplichtingen op grond van op hem van toepassing zijnde 
wettelijke bepalingen met betrekking tot betaling van sociale 
zekerheidspremies en belastingen (mag op het moment van indiening Verzoek 
tot deelneming niet ouder zijn dan zes maanden); 

4. ISO-kwaliteitscertificaat Welzijn & Maatschappelijk Dienstverlening of 
HKZ-certificering Welzijn & Maatschappelijk Dienstverlening. 

5. Indien u al bezit: registratiedocument FIOM (voor meer informatie, zie 
hoofdstuk 3, paragraaf 3.3.). 
Indien u dit nog niet bezit dan dient u dit zo spoedig mogelijk te overleggen na 
ondertekening van de Open house overeenkomst. 

Kenmerk 
20180274.107-Siriz 

Uw kenmerk 

Bijiage(n) 

Pagina 1 van 3 
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Uitvoeringsorganisatie 
Bedrijfsvoering Rijk 
UBR / HIS 

Datum 
6 mei 2019 

Kenmerk 
20180274.107-Siriz 

Daarnaast wordt u gevraagd de volgende gegevens aan te leveren: 
6. De IBAN en BIC code van uw bankrekening waarop eventuele betaling gaat 

plaatsvinden; 
7. De gegevens van de ondertekenaar van de Overeenkomst en de 

contactpersoon die namens uw organisatie kan worden opgevoerd in de 
overeenkomst voor de uitvoering van de Opdracht. 

Indien de hierboven genoemde door u aangeleverde bewijsstukken onjuistheden 
bevatten, of indien onvolkomenheden worden geconstateerd in deze 
bewijsstukken, dan wel deze gegevens niet, niet tijdig of niet volledig worden 
aangeleverd, dan geldt hetgeen is opgenomen in paragraaf 5,15 'Kloppen 
gegevens niet of levert u die te laat in' van het Aanmeldingsdocument. 

In onderstaand overzicht vindt u alle toetreders met wie wij voornemens zijn een 
uitvoeringsovereenkomst aan te gaan: 

1. Stichting Altra; 
2. Stichting Siriz; 
3. Stichting Specifieke Jeugdprojecten. 

Let op: dit betekent niet dat wij uw aanbod aannemen 
Wij tekenen de overeenkomst als uw bewijsstukken juist zijn en eventuele bezwaren 
als onterecht zijn beoordeeld. Afgewezen aanmelders mogen gedurende twintig 
kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag na verzending van deze brief, bezwaar 
maken tegen deze toetredingsbeslissing. Dit is de opschortende termijn. Tijdens 
deze termijn kunt u geen rechten ontlenen aan deze gunningsbeslissing of aan 
gesprekken die u hierover heeft. 

Wordt er bezwaar gemaakt? 
Dan moet de rechter hierover eerst een vonnis uitspreken. 
Uiterlijk binnen twintig (20) kalenderdagen na verzending van deze brief, te weten 
27 mei 2019, kunnen afgewezen partijen een kort geding aanhangig maken bij de 
civiele rechter. 
Wanneer onze toetredingsbeslissing als terecht wordt beoordeeld, kunnen wij de 
uitvoeringsovereenkomst met u sluiten. 

Nadere toelichting of vragen 
Indien u behoefte heeft aan een nadere toelichting of nog vragen heeft, dan kunt 
u contact opnemen met 192_91 projectsecretaris, via de berichtenmodule TenderNed. 
Bij afwezigheid treedt10.-g4 inkoop c.q. senior inkoopadviseur 
UBRIHIS op als vervanger. 

Pagina 2 van 3 
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Uitvoeringsorganisatie 
Bedrijfsvoering Rijk 
UBR / HIS 

Tot slot 
Deze brief is behalve via TenderNed ook per post verzonden. 

Ik kijk uit naar een prettige samenwerking. 

Met vriendelijke groet, 
namens de-minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 

Datum 
6 mei 2019 

Kenmerk 
20180274.107-Siriz 

Mw. drs. O.F. Scheidel 
de directeur Publieke Gezondheid 

Pagina 3 van 3 
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10 Van: .2.e 

Verzonden: maandag 13 mei 2019 16:38 
Aan:  10.2 e 	@siriz.n1 
cc:  10.2.e 	 ) <10.2.e @m invws.n1>; 111" 
Onderwerp: E-mailen - Verslag keuzehulpgesprekken Siriz DEF.pdf 

Beste 10.2.e ;, 
Hierbij het aangepaste verslag. 
Ik vertrouw er op dat het hierbij juist is verwoord. 
Groet 
10.2.e 

) <10.2.e 	i:@minvws.nl> 



Afwezig 

aanmelding open house keuzehulpgesprekken bij 
onbedoelde zwangerschappen 
29 maart 2019 13:00-14:00 uur 

Den Haag 

Stichting Siriz; de heer 10.2.e 
VWS; mevrouw 10.2.e 	, mevrouw 10.2.e 
mevrouw 10.2.e 	(verslag) 
Gr8 Company; de heer10.2.e 

Kopie aan 

Bezoekadres: 
Parnassusplein 5 
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Doc. 186a 

Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Directoraat Generaal 
Volksgezondheid 
Publieke Gezondheid 
Financieel Beleid en Ethiek 

Aanleiding van het gesprek is de aanmelding voor de open house 
keuzehulpgesprekken bij onbedoelde (tiener) zwangerschappen. 

Doel van het gesprek is om door te praten over de eisen die gesteld zijn in de 
open house en waar ook moties aan ten grondslag liggen. Daarnaast is er nog een 
motie aangenomen van de leden Bergkamp en Tellegen (32 279, nr. 133) waarin 
ook om nadere waarborgen wordt gevraagd in het kader van maatschappelijke 
uitingen, zoals voorlichting en campagnes, om te voorkomen dat eenzijdig wordt 
gepleit voor één oplossingsrichting door organisaties die keuzehulpgesprekken 
aanbieden. 

Naar aanleiding van bovengenoemde motie komt ook de vraag aan de orde of er 
in het kader van uw organisatie sprake kan zijn van dergelijke maatschappelijke 
uitingen om zodoende de Tweede Kamer hierover goed te kunnen informeren. 

Proces: 
Mevrouw 10.2.e 	geeft aan dat de Kamer vandaag (29 maart) per brief op de 
hoogte wordt gebracht dat het proces rondom de open house procedure is 
vertraagd. De planning was dat op 1 april 2019 de open house zou starten, maar 
dit wordt naar verwachting nu 1 juni 2019. 
Daarnaast heeft de Staatssecretaris in het Algemeen Overleg Zwangerschap en 
Geboorte van 29 november 2018 aan de Kamer toegezegd om vóór het sluiten 
van de overeenkomsten van de open house over keuzehulpgesprekken bij 
onbedoelde (tiener) zwangerschappen de Kamer te informeren over welke 
aanbieders zich hebben aangemeld voor de open house en wat de uitkomsten zijn 
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van de gesprekken die zijn gevoerd met deze partijen ten aanzien van de eisen 
die hieromtrent zijn gesteld. De reden waarom deze gesprekken op hele korte 
termijn moesten plaatsvinden is omdat we anders de termijn van 1 juni niet zullen 
halen, gegeven het feit dat de Tweede Kamer ook nog tijd nodig heeft te 
reageren. 

Vier partijen hebben zich ingeschreven voor de open house. In principe vinden er 
dan ook vier gesprekken plaats. 

Gr8 Company heeft zich namens Stichting Siriz aangemeld voor de open house. 
De heer1o.2.e 	van Gr8 Company was ook uitgenodigd voor dit gesprek maar is 
niet aanwezig. Meneer 10.2.e 	legt uit dat Gr8 Company een van de twee 
buro's is die Stichting Siriz heeft ingehuurd voor de administratieve en juridische 
afwikkeling van aanbestedingen. Gr8 Company heeft een machtiging om op te 
treden namens Stichting Siriz. Afgesproken dat verdere correspondentie over de 
open house zowel aan Stichting Siriz als aan Gr8 Company zal worden gestuurd. 

Vanochtend heeft een gesprek met de staatssecretaris en de heer 10.2.e 

plaatsgevonden. Dit gesprek zal deels een herhaling zijn van vragen die in het 
gesprek met de staatssecretaris ook aan de orde zijn geweest. Met name de 
vragen over de voorgenomen fusie met cq. samensmelting met VBOK. En hoe dit 
zich verhoudt tot de onafhankelijke keuzehulp. 

Directoraat Generaal 
Volksgezondheid 
Publieke Gezondheid 
Financieel Beleid en Ethiek 

Datum 
29 maart 2019 

Relatie VBOK - Siriz 
In het gesprek met de staatssecretaris is beloofd om alsnog een beleidsplan 2019 
voor Siriz en VBOK afzonderlijk op te stellen. Het beleidsplan 2018 is verouderd en 
doet volgens de heer 10.2.e 	geen recht aan de huidige situatie. Hij heeft een 
lijst opgesteld met veranderingen in de afgelopen periode die hij ook aan het 
ministerie heeft verzonden waarin hij aangeeft welke stappen zijn gezet door Siriz 
afzonderlijk alsook in de relatie VBOK — Siriz. 

De heer 10.2.e 	geeft aan dat er bij het opstellen van de beleidsplannen van 
VBOK en Siriz voor 2019 zal worden ingespeeld op de ontstane politieke discussie. 
Er is reeds kritisch worden gekeken naar maatschappelijke uitingen. Zo heeft Siriz 
zich teruggetrokken uit het Platform Zorg voor Leven. 
In het beleidsplan 2019 zullen de missie en visie van Siriz en VBOK op een lijn 
worden gebracht. Er zal kritisch worden gekeken naar de balans tussen enerzijds 
de bescherming van het leven en anderzijds de keuzevrijheid van 
de vrouw. Deze balans zal ook worden bewaakt in maatschappelijke uitingen. Dit 
geldt ook voor de informatie op de website. 

In de huidige situatie staat informatie op de website van Siriz die niet strookt met 
de eisen van de Kamer. Deze informatie zal van de website moeten worden 
verwijderd, immers de Kamer kijkt naar de huidige situatie. Het gaat bijvoorbeeld 
om de tekst over de financiële ondersteuning van VBOK aan Stichting Siriz. Maar 
ook over teksten in het beleidsplan 2018 van VBOK. 

Verzoek aan Siriz om de wijzigingen op zeer korte termijn door te voeren in 
verband met de brief aan de Tweede Kamer. 10.2.e` 	 geeft aan dit te 
zullen aanpassen. 
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Afgesproken is dat de heer 10.2.e 	woensdag uiterlijk aan het eind van de dag 
de beleidsplannen 2019 van VBOK en Siriz aan VWS zal sturen. Dan kan VWS het 
beleidsplan toetsen. Het beleidsplan is op dat moment nog niet goedgekeurd door 
de Raad van Toezicht van beide organisaties. In het beleidsplan 2019 zal een 
haakje worden gemaakt naar de herstructurering die op stapel staat voor het 
najaar en waar de leden van VBOK nog toestemming voor moeten geven. 
Bedoeling is dat Siriz zich puur richt op zijn werkzaamheden als 
hulpverleningsorganisatie (preventie, ondersteuning en zorg). De 
maatschappelijke debat wil men aan andere verwante organisaties overlaten. 

De heer 10.2.e 	over het juridische proces rondom de fusie met VBOK: 
herstructurering van twee entiteiten kan mogelijk leiden tot één entiteit. VBOK is 
een vereniging met leden. Een voorgenomen fusie moet worden voorgelegd aan 
de leden tijdens een algemene ledenvergadering in het najaar. 

Ten aanzien van de andere eisen in de open house is het volgende geconcludeerd. 
Op de website is duidelijk aangegeven dat Stichting Siriz een organisatie is met 
een christelijke grondslag. 
Op de site van Stichting Siriz wordt door middel van het vermelden van relevante 
links doorverwezen naar o.a. abortusklinieken, huisartsen en ziekenhuizen. 
Ook wordt er op de website correcte medische informatie verstrekt. Mevrouw 
40.2.e 	geeft aan dat het belangrijk is de informatie op de website 
(medisch)kloppend en actueel houden. De missie en de visie van VBOK en Siriz 
zijn gelijkgesteld en duidelijk op de website weergegeven. 

Online hulpverlening 
Gesproken over de vergoeding voor de onlinehulpverlening en de eisen die worden 
gesteld aan de hulpverleners. De heer 10.2.e 	had op dit punt een aantal 
vragen, met name dat het beschikbaarheidsbudget voor hem ontoereikend is 
omdat VWS eist dat er geen vrijwilligers kunnen worden ingezet. De heer 
10.2.e 	kan zich wel vinden in de scholing van de medewerkers en de 
verlengde arm constructie. De heer 10.2.e 	geeft tevens aan dat de verlengde- 
armconstructie het mogelijk zou moeten maken hbo-stagiairs en goed opgeleide 
vrijwilligers de online hulplijn te (blijven) laten bemensen, mits zij onder toezicht 
staan van beroepskrachten. Andere hulplijnen, zoals 113 en de Luisterlijn, werken 
ook zo. In het gesprek met de staatssecretaris heeft de heer 10.2.e 5-am .00~, _ 
aangegeven dat de nieuwe eis van een arbeidsovereenkomst geen kwaliteitseis is 
en daarom niet relevant. De heer 10.2.e 	heeft dan ook verzocht om deze eis 
te laten vervallen of om ook stage- en vrijwilligersovereenkomsten te accepteren. 
De heer 10.2.e 	heeft hierbij erop gewezen dat het bij open house- ~4:,,  
contractering toegestaan is om een dergelijke wijziging aan te brengen. Deze 
punten worden nader uitgezocht en VWS komt daarop terug. 

Alle gestelde eisen en voorwaarden vanuit de open house zijn tijdens het gesprek 
doorgenomen. 
Alle gemaakte afspraken zijn aan het eind van het gesprek door mevrouw10.2.eliW 
nogmaals samengevat. 

Het verslag van het gesprek zal te zijner tijd aan Stichting Siriz worden 
toegezonden. 

Directoraat Generaal 
Volksgezondheid 
Publieke Gezondheid 
Financieel Beleid en Ethiek 

Datum 
29 maart 2019 
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Directoraat Generaal 
Volksgezondheid 
Publieke Gezondheid 
Financieel Beleid en Ethiek 

Datum 
29 maart 2019 
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Van:10." 	 minvws.nl> 
Verzonden: donderdag 24 mei 2018 20:32 
Aan:1°2.e 	 ,@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Concept-intentieverklaring preventie en ondersteuning onbedoelde 
(tiener)zwangerschappen 

Van: 10.2.e 	 @minvws.nl>  
Datum: donderdag 24 mei 2018 8:25 PM 
Aan:  10.2.e 	 @minvws.nl>  
Onderwerp: RE: Concept-intentieverklaring preventie en ondersteuning onbedoelde 
(tiener)zwangerschappen 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com)  

Van: 10.2.e 	 1@minvws.nl>  
Datum: donderdag 24 mei 2018 8:21 PM 
Aan: Ronald Zoutendijk <10.2.e 	'@siriz.nl>  

10..e Kopie: 2    1°2-Ria" 
10.2.e 	 .5Z,b) 

Beste Ronald, 
Dank voor het uitgebreide commentaar. 
Voor wat betreft de subsidie verwijs ik naar de directie DMO,,,Vit. 	

ré:l
é als 

aanspreekpunt. Beter is om haar daarover even te benaderen. 
Tot morgenochtend. 
10.2.e 

Van: Ronald Zoutendijk 10.2.e a  siriz.nl>  
Datum: donderdag 24 mei 2018 8:06 PM 
Aan:10.2.e 	 '@minvws.nl>  

10..e Kopie: 2 	 @siriz.nl> 
Onderwerp: RE: Concept-intentieverklaring preventie en ondersteuning onbedoelde 
(tiener)zwangerschappen 

Beste 102-e 

Hartelijk dank voor de toezending van bijgaand concept-intentieverklaring. 

(minvws.nl>  
Onderwerp: RE: Concept-intentieverklaring preventie en ondersteuning onbedoelde 
(tiener)zwangerschappen 

l
aminvws.nl>,  
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Eerst enkele opmerkingen vooraf. 

• Ik wacht nog steeds op een aanvullende subsidiebeschikking voor individuele 
specialistische begeleiding in 2018. 
De kosten hiervan zijn begroot op C 881.700 structureel per jaar. 
Deze activiteiten worden nu uitgevoerd en we willen die na 2018 voortzetten. 
We willen graag een toezegging voor meerdere jaren, net zoals is afgesproken 
met de GGD'en. 

• Bovendien wil ik graag een inhoudelijke reactie op de onder 4 t/m 9 genoemde 
onderwerpen van het Activiteitenplan 2018. 
Wij willen z.s.m. van start gaan en we hebben al vijf maanden tijd verloren... 
Graag verneem ik van je wanneer we een reactie kunnen verwachten. 
Dit mede met het oog op het voorkomen van een bezwaarprocedure. 

Nu een eerste reactie op bijgaand concept van de intentieverklaring. 
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LP-1 Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Staatssecretaris 
Cc: minister vws 

Deadline: Spoedig Directie Publieke 
Gezondheid 
Crisisbeheersing en 
Infectieziekten 

• 

Cmtwornen door 102.e 

Medewerker 

T 070-3401°2' 
10.2.e Ipmffivws.n1 

nota 
(ter beslissing) 	Zevenpuntenplan onbedoelde zwangerschappen en 

begroting 2018 en 2019 e.v. 

Paraaf directeur 	Paraaf DGV 

1 	Aanleiding voor deze nota 
Voor de zomervakantie is met partijen onder leiding van DGV gesproken over 
het zevenpuntenplan en de bijbehorende begroting. Graag zouden wij uw 
goedkeuring willen op deze documenten, inclusief het bestedingsplan voor 
Financiën. Daarnaast is de brief aan de TK bijgevoegd. Het persbericht wordt 
in een later moment met u afgestemd. 

2 	Beslispunten, advies en mogelijk alternatief 
- Graag uw akkoord op het zevenpuntenplan. 
- Graag uw akkoord op de begroting 2019 en verder. Deze is bij het kopje 

nummer 6 van deze nota bijgevoegd en in de bijlage in een excelsheet. 
- Graag uw akkoord op het bestedingsplan 2019 voor het beschikbaar 

krijgen van de middelen op de aanvullende post bij Financiën. 
- Graag uw akkoord op de brief aan de Tweede Kamer 
- U wordt separaat geïnformeerd over het lanceringsmoment. 

3 Samenvatting en conclusies 
Hieronder volgen de belangrijkste opmerkingen bij de punten van het 
zevenpuntenplan. Punten die niet worden genoemd, zijn in vorige fases al 
uitvoerig met u besproken en over besloten. 

1. Collectieve preventie 

Datum 
11 juni 2018 

Kenmerk 

1414884-180486-PG 

Zaaknummer 

QuiƒP115»11-Yerz 
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buiten reikwijdte verzoek 

2. Groepen met een hoogrisico 

Directie Publieke 
Gezondheid 
Crisisbeheersing en 
Infectieziekten 

Kenmerk 

1414884-180486-PG 

3. Ondersteuning bij onbedoelde zwangerschap 
Afgesproken is dat we per 2019 starten met een open house constructie. 
Hieronder vallen 1) de ontwikkeling trajectmatige online en face to face 
ondersteuning 2) smalle definitie keuzehulpgesprekken + bemiddeling 3) 
landelijke online en telefonische begeleiding 4) 24 uurs bereikbaarheid en 5 ) 
training, begeleiding en waardering van collega's. 
In onderstaande tabel bij het kopje 'financiële en personele gevolgen' in deze 
nota kunt u de bedragen zien die hiervoor beschikbaar zijn voor 2019 en 
verder. Deze bedragen zijn nog indicatief. 

De 24 uurs bereikbaarheid wordt ook in 2018 vergoed. Dit gaat om € 
100.000. Daarover had u al eerder besloten. 

Over de definitie van keuzehulpgesprekken is enige tijd discussie geweest 
over een smalle en brede definitie. Daarin heeft u besloten de smalle definitie 
te hanteren, omdat met de decentralisatie van de WMO taken als huisvesting, 
schuldhulpverlening en scholing naar de gemeente is gegaan. De 
bemiddelingsfunctie richting gemeenten ziet u nog wel als taken die horen bij 
de smalle definitie. DGV heeft met partijen afgesproken om te kijken wat er 
precies onder een smalle definitie bestaat. Daarover vinden half september de 
eerste gesprekken plaats. 
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Directie Publieke 
Gezondheid 
Crisisbeheersing en 
Infectieziekten 

Kenmerk 

1414884-180486-PG 

4 	Draagvlak politiek 
Siriz ontvangt dit jaar via de amendementsgelden € 521.726 voor preventie 
op scholen, € 474.000 voor telefonische en online hulpverlening en € 471.900 
voor offline keuzehulp. 
Ze willen nu nog € 409.000 extra ontvangen. Wij hebben aangegeven dit 
bedrag dit jaar niet meer te willen verstrekken. Steeds is helder met Siriz 
gecommuniceerd dat zij, ook al is het niet staatssteunproof, nog dit jaar 1,5 
uit de amendementsgelden krijgen. Vanaf dat moment worden de gelden 
enkel nog staatssteunproof en via de plannen die ten grondslag liggen aan de 
RA middelen toegekend. Daarover is nu afgesproken vanaf 2019 de smalle 
definitie keuzehulpgesprekken (zie eerder deze nota) via een open house 
constructie te financieren. 
In de jaren hiervoor ontving Siriz maar € 230.000 voor keuzehulpgesprekken, 
dus dat zij dit jaar al meer dan het dubt 	tvangen is al een hele stap. 
Daarbij is het feit dat Siriz in 2011€ 471.900 ntvangt voor 	 
keuzehulpgesprekken voor1202E~n erwijl GGD GHORfC-337.002D 
ontvangt voor keuzehulpgesprekken voor 40Uglo_uvegi_ 
Of Siriz de behoefte aan extra geld nog via de politiek gaan spelen 
bijvoorbeeld bij de begrotingsbehandeling in oktober, is onduidelijk. 

5 	Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie 
Nvt 

6 	Financiële en personele gevolgen 
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Kenmerk 

1414884-180486-PG 

buiten reikwijdte verzoek 

9 Gevolgen administratieve lasten 
Nvt 

10 Toezeggingen 
Nvt 

11 Fraudetoets 
N vt 

10.2.e 

Medewerker 

Nvt 

8 	Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen) 
buiten reikwijdte verzoek~1~-5.4--M~S.-W>, 

Directie Publieke 
Gezondheid 
Crisisbeheersing en 
Infectieziekten 
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Van: 102«e 	 ') 
Verzonden: dinsdag 10 juli 2018 11:00 
Aan: 1(1" minvws.n1>; "." 

nn invws. nl>; 
10.2.e minvws.nl>  
cc:10.2.e 

'Rminvws.nk Berg, A. (Angelique) 

1@minvws.nl> 

• 

• 

• 

Doc. 190 

Onderwerp: Verslag overleg bij stas over onbedoelde zwangerschappen 

Overleg bij stas ging goed. Afgesproken is: 

• Keuzehulpgesprekken: 
o Dit jaar krijgt Siriz van DMO al € 471.000 voor gespecialiseerde zorg. Ze willen nog € 

409.000. 
o Met stas afgesproken dat we de brede vorm wat gemeentelijke taken zijn niet 

honoreren, ook niet voor 2019. Wel wil hij de bemiddeling financieren. Hiermee 
bedoelt hij dat Siriz verwijst naar gemeentelijk loket en de vrouwen daarin wegwijs 
maakt. Dat is dus iets meer dan een keuzehulpgesprek in smalle zin. Daar moeten 
we dan goed naar kijken wat de activiteiten precies behelzen en wat dit kost. Omdat 
Siriz dit jaar al een behoorlijk bedrag krijgt van DMO voor gespecialiseerde 
keuzehulpgesprekken is de vraag of de bemiddeling voor 2018 nog vergoed moet 
worden. Daar kijken we nog naar. 

o Vanaf 2019 gaan we dan keuzehulp in smalle zin + bemiddeling opnieuw in OPEN 
HOUSE vorm doen. Alle partijen kunnen hier dan aan mee doen. We zullen dan met 
GGD GHOR proberen af te spreken de subsidie per 2019 voor keuzehulp open te 
breken, zodat zij ook gewoon via OPEN HOUSE per 2019 meedoen. 

o Voor landelijke online en telefonische hulpverlening wordt door partijen € 444.800 
gevraagd in 2018. Siriz krijgt van DMO daarvoor in 2018 al 474.000. De vraag is 
waarom het op de begroting staat en of andere partijen dan Siriz dit jaar nog geld 
willen voor landelijke online en telefonische hulpverlening, want dan zou dat via 
OPEN HOUSE nog weggezet moeten worden, maar ik denk niet dat partijen zich 
melden (hoogstens FIOM voor grote steden). Dit punt is gemeld aan staatssecretaris. 
Daarover zijn geen afspraken gemaakt. 
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o 	De 24 uurs bereikbaarheid vragen partijen dit jaar 100.000 euro. Dat gaan we 
hnnnrPrPn I liter-aard nndat 7P aan adpnnatp nndprhninmina hohhon inaprliond 

buiten reikwijdte verzoek 
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Van: 	 minvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 10 juli 2018 12:49 
Aan: 'lil" 	@minvws.n1110-2.e. minvws.n1>; ° 

minvws.ni> 
Onderwerp: FW: Afspraak vervolg preventie en ondersteuning onbedoelde tienerzwangerschappen 

Van: Ronald Zoutendijk10-2e 	@siriz.nl> 
Datum: dinsdag 10 jul. 2018 12:04 PM 
Aan:  10.2.e 	 @ttedtthor.n1) <10.2.e  @ggdghor.nl>  10.2.e 
<10.2.e Cdggdgkor.nl>, 10.2.e 

, 
(d,rutgers.n1) 10.2.e 

Edrutgers.nl> 10.2.e  
(djso.nl) <10.2.e 	 10.2.e 	 031110.2.e @iso.nl> 	 @jso.nl> 

10.2.e 	 10.2.e 	 >.10.2.e Kopie: 	 @siriz.nl>, 	 siriz.n1  
@minvws.nl> 

Onderwerp: FW: Afspraak vervolg preventie en ondersteuning onbedoelde tienerzwangerschappen 

Beste mensen, 

Hierbij bericht ik jullie het volgende. 

Ik heb Angelique Berg bericht dat Siriz voor dit jaar twee door VWS te financieren 
activiteiten wil indienen. 
Dit als reactie op de uitnodiging van staatssecretaris Paul Blokhuis, gedaan in het 
overleg van 15 juni jl., om ook nog voor het jaar 2018 hun individuele plannen in te 
dienen. 

Indien het achtpuntenplan doorgang vindt, blijft er voor ons een beperkt aantal 
activiteiten over waarvoor Siriz nog dit jaar een beroep doet op subsidiëring. 
Het gaat daarbij om de volgende activiteiten die niet nieuw zijn, maar reeds worden 
uitgevoerd: 

• Individuele specialistische begeleiding bij onbedoelde zwangerschap ad. € 
881.700. 
Een deel hiervan wordt bekostigd uit de instellingssubsidie die de DMO verstrekt, 
namelijk € 471.900. 
Er is dus nog een hiaat in 2018 ten bedrage van C 409.800. 

• In 2018 zijn we reeds gestart met het optimaliseren van de samenwerking met 
abortusklinieken om (herhaalde) abortussen terug te dringen. 
Hiervoor vraagt Siriz voor het jaar 2018 een projectsubsidie van C 220.000. 

Ik heb Angelique voorts laten weten dat ik ervan uitga dat VWS niet slechts een smalle 
definitie hanteert bij de aanbesteding van individuele specialistische begeleiding bij 
onbedoelde zwangerschap. 
Voor onze cliënten zijn één à twee gesprekken met een verpleegkundige, zoals de 
GGD'en dat doen, over het algemeen ontoereikend. 

Heeft iemand van jullie behoefte aan vooroverleg? 
Zo ja, dan zou mijn voorkeur zijn om dat te doen om 12.30 uur in Petit Café De Resident 
(bij de receptie van VWS/SZW). 

c 
(drutg,ers.nl>,  

10.2.e 

d hor.n1) 



Ronald Zoutendijk 
Bestuurder 
06 193#-
werkdagen: 
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Met vriendelijke groet en tot woensdag, 

Siriz 
Nieuwe Gouwe W.Z. 1, 2802 AN Gouda 
Postbus 60, 2800 AB GOUDA 
085-130 1570 
www.siriz.n1  
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van:10.2.e 	 10 minvws.nl> 
Verzonden: donderdag 19 Juli 2018 12:04 
Aan:10.2.e 	 @minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Conceptverslag overleg 11 juli 2018 VWS-veldpartijen preventie van en 
ondersteuning bij onbedoelde zwangerschap 

Van: 1 /1112:711111'7-111'111'17.1.1r''111:111-71.11' 19(&,minvws.nl> 
Datum: donderdag 19 jul. 2018 11:41 AM 
Aan: 10.2.e 
Onderwerp: RE: Conceptverslag overleg 11 juli 2018 VWS-veldpartijen preventie van en ondersteuning 
bij onbedoelde zwangerschap 

Van: 10.2.e 

,$ • 

Verzonden: donderdag 19 juli 2018 10:30 
Aan: 102e 	 ) 
Onderwerp: RE: Conceptverslag overleg 11 juli 2018 VWS-veldpartijen preventie van en 
ondersteuning bij onbedoelde zwangerschap 

: 	7111ms;fo van:  10.2.e , 	 Z%):(M,minvws.nl> 
Datum: donderdag 19 jul. 2018 7:44 AM 

.2.é- Aan: 'Ronald Zoutendijk' <10 	(dsiriz.nl> 	 _.,, 	 4,, -,," Kopie: Berg, A. (Angelique)1°." ,(ibminvws.nl>,:iP,2% 	' 	, (minvws.nl>, !-•.:' :.*-ib 
(ibminvws.nl> 

Onderwerp: RE: Conceptverslag overleg 11 juli 2018 VWS-veldpartijen preventie van en ondersteuning 
bij onbedoelde zwangerschap 

Beste Ronald, 

Vervelend dat er dan nu een verschil van inzicht is. Maar dat is helemaal niet de herinnering van 
1102e len mij en zo is het zeker ook niet zo voor besproken met Angelique. Wat in het verslag staat is 
de weerspiegeling van de afspraken en ook nog afgestemd met Angelique als voorzitter van dat 
overleg. 

Groet, 
102.e 
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Van: Ronald Zoutendijk [mailto:0°. e 	(asiriz.nl] 
Verzonden: woensdag 18 juli 2018 17:38 
Aan: 10.2.e 	 i) 
CC: Berg, A. (Angelique);102-e 
Onderwerp: RE: ConcePtverslag overleg 11 juli 2018 VWS-veldpartijen preventie van en 
ondersteuning bij onbedoelde zwangerschap 

Beste 10.2.e 

Bedankt voor je reactie. 

Het gaat hier om de kosten die nu worden gemaakt voor specialistische ondersteuning 
bij onbedoelde zwangerschap en waarvoor wij vorig jaar een subsidieverzoek hebben 
ingediend. 
Zie ook bijgaand Activiteitenplan 2018. 
Dit staat /os van gemeentelijke financiering voor ondersteuning bij jong ouderschap en 
andere taken die zijn gedecentraliseerd. 
Voor die taken ontvangen wij gemeentelijke middelen. 

Omdat de bestuurlijke aanbesteding (Open House) pas vanaf 2019 van toepassing is, is 
subsidie nodig voor 2018. 
DMO heeft een gedeelte betaald, de rest zou van DPG komen. 
We hebben dat wel degelijk zo besproken. 

Met vriendelijke groet, 

Ronald Zoutendijk 
Bestuurder 
06  10.2.e 
werkdagen:102.e. 

Siriz 
Nieuwe Gouwe W.Z. 1, 2802 AN Gouda 
Postbus 60, 2800 AB GOUDA 
085-130 1570 
www.si riz. n1  

CXD O 

Van• 10.2.e . 	 grninvws.nl> 
Verzonden: woensdag 18 juli 2018 17:09 
Aan: Ronald Zoutendijk0a2'e 	Osiriz.nl>., Berg, A. Angelique) 10-2  e 
CC:102' 	 , 

_n
..
7 i r_i_v

r
ws

„,,:
. n

:„.,
1
,
>; 00 2,  

minvws.n >; U" 	 @siriz.n1>; 
1@siriz.nl> 

Onderwerp: RE: Conceptverslag overleg 11 juli 2018 VWS-veldpartijen preventie van en 
ondersteuning bij onbedoelde zwangerschap 

Hoi Ronald, 

minvws.nl> 
Rminvws.n1>; 
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Bij afwezigheid van Angelique die al met vakantie is, stuur ik je hierbij het antwoord op 
onderstaande mail. Dit is vorige week niet zo afgesproken. Wat hieromtrent is afgesproken: 

• We gaan kijken naar de definitie van 'smal keuzehuipgesprek', waarbij de staatssecretaris 
heeft aangegeven dat hij niet de elementen gaat financieren die gedecentraliseerd zijn naar 
de gemeenten (WMO). Met jou als ook Fiom en GGD GHOR gaan we in overleg over de 
definitie en de reikwijdte van wat onder dat gesprek valt. 

• Geen extra middelen voor jullie hierop in 2018. Het geheel (in combinatie met wat is gezegd 
over het kwaliteitskader/opleiding) gaat voor 2019 via een 'open house' en dat werken we 
deze zomer en dit najaar uit. Daar zullen we jullie allemaal te zijner tijd betrekken. 

Groet, 
102.e 

Van: Ronald Zoutendijk [mailtol".e 	(asiriz.nl] 
Verzonden: woensdag 18 juli 2018 14:12 
Aan: Berg, A. (Angelique) 
CC• 10.2.e 

Onderwerp: FW: Conceptverslag overleg 11 juli 2018 VWS-veldpartijen preventie van en 
ondersteuning bij onbedoelde zwangerschap 
Urgentie: Hoog 

Beste Angelique, 

Hartelijk dank voor de toezending van het verslag. 

Ik heb twee opmerkingen. 

1.  
Ik mis in de tekst de gemaakte afspraak over de financiering van keuzehulp in 2018 ad. 
€ 881.700. 
Zoals je weet heeft de Directie Maatschappelijke Ondersteuning toegezegd een subsidie 
hiervoor te verlenen tot het bedrag van de amendementsgelden voor 2018 ad. € 1,5 
miljoen. 
In concreto gaat het om een subsidie van DMO ad. € 471.900. 
Over het resterende bedrag van € 881.700 - € 471.900 = C 409.800 zijn we overeen 
gekomen dat deze voor 2018 worden gesubsidieerd uit de € 53 miljoen-middelen. 
Vanaf 2019 is een bestuurlijke aanbesteding (Open House) van toepassing. 
Ik zie graag de bevestiging hiervan tegemoet, zodat onze subsidieaanvraag door 10-2.e 

kan worden afgehandeld. 

2.  
Kunnen we een afspraak maken voor de consultatie m.b.t. de bestuurlijke aanbesteding 
(Open House) van de keuzebegeleiding? 
Ik zou graag, samen met"" 	, van gedachten willen wisselen over de te hanteren 
kwaliteits- en gunningscriteria. 

Met vriendelijke groet, 

Ronald Zoutendijk 
Bestuurder 
06  
werkdagen: 
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Siriz 
Nieuwe Gouwe W.Z. 1, 2802 AN Gouda 
Postbus 60, 2800 AB GOUDA 
085-130 1570 
www.si riz. nl   
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Van: 10.2 e 7r-f 	 2rninvws.nl> 
Verzonden: donderdag 2 augustus 2018 15:53 
Aan:  10 2 e 	 @minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Reactie veldpartijen op verslag vergadering op 11 juli 2018 

Ik neem dit uiteraard in nota aan stas. Zal daar morgen aan beginnen. Dan kan je eerste 
concept nog voor je vakantie lezen. 

, 	., Van: 10 2 e'''n7:2 	 'a,minvws.nl>  
Datum: donderdag 02 aug. 2018 3:46 PM 
Aan:  10.2.e 	 (M,rninvws.nl> 
Onderwerp: RE: Reactie veldpartijen op verslag vergadering op 11 juli 2018 

Van: 'IP 
Verzonden: dónder ag 2 augustus 2018 13:36 
Aan: "k2,6  
Onderwerp: 	ea re veldpartijen op verslag vergadering op 11 juli 2018 

Van: Ronald Zoutendijk 10.2.e 	@siriz.nl> 
Datum: donderdag 02 aug. 2018 1:31 PM 
Aan:10.2.e 
Kopie: Berg, A. (Angelique)10.2.e minvws.nl>.1° 	 @minvws.nl>  
Onderwerp: RE: Reactie veldpartijen op verslag vergadering op I I juli 2018 

Beste 10." 

Het moge duidelijk zijn dat ik ermee niet akkoord kan gaan dat voor 2018 de 
keuzebegeleiding die Siriz biedt niet volledig zou worden gesubsidieerd. 
Kun je motiveren waarom de GGD GHOR Nederland hiervoor wel volledig wordt 
gesubsidieerd en wij niet? 

Met vriendelijke groet, 

Ronald Zoutendijk 
Bestuurder 
0 6: 
werkdagen: 

Siriz 



Van: Ronald Zoutendijk [mailtoi 
Verzonden: donderdag 19 juli 2018 
Aan: Berg, A. (Angelique) 
CC: 12920' 

Casiriz.nl] 

Y. 

torn 	 , 
e @jso. n1);  

OnderwerO: Reactie veldpartijen op verslaig©vise°rg.nald;er°in;?g Op 11 juli 2018 

@ggdghor.nl); 
(ffijso.n1); 19.,2).:9,  
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085-130 1570 
Nieuwe Gouwe W.Z. 1, 2802 AN Gouda 
Postbus 60, 2800 AB GOUDA 
www.siriz.nl   

CX) in OO 

van:102.e 	 12minvws.nl> 
Verzonden: vrijdag 20 juli 2018 08:51 
Aan: Ronald Zoutendijk 10." 	Psiriz.n1>; Berg, A. (Angelique) 10." 	minvws.nl> 
cc:10.2.e 	 @minvws.ni›;  10.2.e 	 @ minvws.n1>;  102  

@ggdg h o r. nl>; 10.2.e 

@fiom.nl) -.1 	@fiom.ni>.)o2 e 2 iso.n1) 
@iso.nl> 	 , 	 >.,10.2.e @jso.n1  ..- 

Piso.n1)  1"-e ''' i  iso.n1>; 	 Osiriz.n1>;10." 
Osiriz.nl> 

Onderwerp: RE: Reactie veldpartijen op verslag vergadering op 11 juli 2018 

Beste allen, 

Gezien de vakantieperiode van Angelique, reageer ik hierbij nog op de aanpassingen en het verdere 
proces. 
Goed om even helder te hebben dat we wat betreft keuzehulpgesprekken hebben afgesproken voor 
2018 niet aanvullend nog zaken te gaan financieren bovenop hetgeen nu via respectievelijk een 
subsidie aan GGD/GHOR, de zogenaamde amendementsgelden en bekostiging van huisartsen en 
abortusklinieken loopt. Voor komend jaar werken we aan een 'open house' constructie waarbij we 
jullie zullen betrekken. Ook zullen we in dat kader kijken naar de definitie van 'smalle 
keuzehulpgesprekken'. 
Vervolgens zullen we na de vakantieperiode, wanneer we ook contact hebben gehad met de 
staatssecretaris, komen met een aangepast puntenplan en de begroting. Hiervoor is echter eerst 
contact en afstemming met hem nodig. Of het dan ook een daadwerkelijk tekenen van het plan 
wordt, is nog niet duidelijk, maar we zullen hoe dan ook nog wel een gezamenlijk moment hebben. 
Voor iedereen die binnenkort gaat: een heel goede vakantie en tot snel erna! 
10.2.e 

Beste Angelique, 

Hartelijk dank voor de toezending van het conceptverslag van het overleg met 
veldpartijen, gehouden op 11 juli 2018. 
Hierbij zend ik namens de 5 veldpartijen onze gezamenlijke reactie op dit verslag. 

10.2.e 
,l@rutgers.n1) 	 rutgers. n I>;  10.2.e 
@RUTGERS.NL>;10.2e  

@ggdghor.n1);192:e  i@ggdghor.n1>;  10." @fiom.nl>; 10.2.e f. 
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Op basis hiervan verzoeken wij om toezending van een aangepast puntenplan, inclusief 
meerjarenbegroting. 

Wij gaan ervan uit dat de veldpartijen actief worden betrokken bij de opstelling van de 
opdrachtformuleringen aan ZonMw. 
Hetzelfde geldt voor de bestuurlijke aanbesteding (Open House) voor de specialistische 
ondersteuning bij onbedoelde zwangerschap. 
Wij zien een datavoorstel hiervoor graag tegemoet. 

Graag vernemen wij tevens welke partijen t.z.t. wordt gevraagd het plan te tekenen. 

Met vriendelijke groet, 

Ronald Zoutendijk 
Bestuurder 
0610.2.e 
werkdage-n: 10.2.e 

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

® ® 



10.2.e Aan: 

(&minvws.nl> 

(dsiriz.nl> 
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Van: 	 minvws.nl> 
Verzonden: maandag 1 oktober 2018 07:44 

@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Begroting voor 2019 

Oké prima. 

Van: 10.2.e 	 @minvws.nl> 
Datum: maandag 01 okt. 2018 7:38 AM 
Aan:10.2.e 	 @m 	-,, invws.nl>,  h-s' 
Onderwerp: RE: Begroting voor 2019 

Van: 10." 
Verzonden: maandag 1 oktober 2018 7:37 
Aan: 10.2.e 
Onderwerp: FW: Begroting voor 2019-  

<10.2.e Van: Ronald Zoutendijk 	 @siriz.nl> 
Datum: maandag 01 okt. 2018 7:00 AM 

102.e Aan:   minvws.nl> 
Kopie: 113-: 	 rminvws.nl> 
Onderwerp: RE: Begroting voor 2019 

Beste 10.2.e 

Bedankt voor je reactie. 
Ik vroeg mij af of het genoemde bedrag van € 1,5 miljoen onderdeel was van de € 53 
miljoen of niet, vandaar. 

Je vraagt mij geen nieuwe verzoeken om financiering bij VWS in te dienen en het proces 
zoals we het met elkaar hebben ingericht te respecteren. 
Aangezien de uitkomsten van dat proces voor de bedrijfsvoering van Siriz ongewis is, 
zeker gelet op de korte tijdspanne die resteert tot 1 januari 2019, heb ik voor alle 
zekerheid tijdig een subsidieaanvraag voor 2019 ingediend. 
Mocht het door jou genoemde proces leiden tot een goede uitkomst voor onze 
bedrijfsvoering, dan zullen we onze subsidieaanvraag geheel of gedeeltelijk intrekken. 

Met vriendelijke groet, 

Ronald Zoutendijk 
Bestuurder 
06 	 
werkdagen  



minvws.n1>;  10'j2rg- _ 
2minvws.nl> 

minvws.nl> 

In reactie op onderstaande mail die je aan stuurde, reageer ik graag als volgt. -‘1 
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Siriz 
Nieuwe Gouwe W.Z. 1, 2802 AN Gouda 
Postbus 60, 2800 AB GOUDA 
085-130 1570 
www.siriz.nl   

Van:1  2 	 Ominvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 25 september 2018 11:19 
Aan: Ronald Zoutendijkl".e 	 siriz.nl> 
CC: 10.2.e 

@nninvws.nl>.10.2-e  
@minvws.nl>;  10.2.e  

Onderwerp: RE: Begroting voor 2019 

Beste Ronald, 

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

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

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

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

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

Vriendelijke groet, 

10.2.e 
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Van: Ronald Zoutendijk102' 	(dsiriz.nl> 

Datum: vrijdag 21 sep. 2018 4:43 PM 
Aan:101.e 	 ,(M,minvws.nl> 
Kopie: 10.2.e 	 , 

iriz.nl> 
Onderwerp: Begroting voor 2019 

Beste 102.° 

In de begroting voor 2019 van VWS lezen we onder het kopje 'Zorg en ondersteuning bij 
onbedoelde zwangerschap' dat voor een landelijke impuls voor de hulp aan onbedoeld 
zwangeren en tienermoeders ook in 2019 € 1,5 miljoen is gereserveerd. 
Het uitgangspunt hierbij is dat het gaat om landelijke expertise en functies op dit gebied 
die verder kunnen worden uitgedragen aan de hele sector. 

Met het oog op onze voorgenomen subsidieaanvraag voor 2019, zou ik je willen vragen 
of je specifieker kunt zijn welke activiteiten binnen dit kader passen. 
Ik zie je reactie graag tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 

Ronald Zoutendijk 
Bestuurder 
06 10.21~ 
werkdagen: 

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

in ® 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Directie Publieke 
Gezondheid 
Crisisbeheersing en 
Infectieziekten 

Ontworpen door 
10.2.e 
Medewerker 

T 070-34C10.2;  
102e:@minvws.n1 

nota 
(ter voorbereiding van een overleg) 

Betreft 
	

Gesprek Ronald Zoutendijk Siriz 
Vergaderdatum en -tijd 

	
4 oktober 2018 van 12:30 tot 13:00 

Vergaderplaats 

Paraaf directeur 

1 Aanleiding en doel overleg 
Op 4 oktober heeft u op uw verzoek met het oog op de 
begrotingsbehandeling in oktober van 12:30 tot 13:00 uur een gesprek met 
Ronald Zoutendijk van Siriz. In deze nota vindt u punten voor de gesprekslijn. 

2 	Deelnemers overleg 
Ronald Zoutendijk (Bestuurder Siriz) 
Judith Elsinghorst (Plaatsvervangend directeur PG VWS) 
10.2e 	(Beleid VWS) 

3 Te bespreken punten 
• Stand van zaken producten uit het zevenpuntenplan 
• Financiering 
• Discussie neutraliteit Siriz 

4 	Advies en toelichting 
Op dit moment zijn er diverse aandachtspunten rondom het traject 'preventie 
en ondersteuning onbedoelde (tiener) zwangerschappen.' 

Siriz ligt onder vuur 
In de pers ligt Siriz veelvuldig onder vuur. In EenVandaag stelde het 
Nederlands Huisartsen Genootschap en de beroepsverenging van 
gynaecologen, de NVOG, dat Siriz naast sturende informatie ook adviezen 
geeft die medisch gezien ronduit onwaar zijn. Zo zouden vrouwen volgens 

Datum 
28 september 

Kenmerk 
1428331-182269-PG 
Zaaknummer 
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Siriz ernstige psychische problemen krijgen na het ondergaan van een 
abortus. Dit is, ook basis van onderzoek, pertinent onjuist volgens de 
medische beroepsorganisaties. In het Nederlands Dagblad verscheen op 28 
september een bericht dat PvdA en GroenLinks een amendement gaan 
indienen om de subsidie voor Siriz stop te zetten, omdat de stichting 
gekleurde en onjuiste informatie zou verstrekken. In een radio interview heeft 
het Kamerlid Ellemeet aangegeven dat overheidsgelden enkel kunnen naar 
organisaties die een neutrale boodschap verstrekken. Er zijn inmiddels 
Kamervragen beantwoord over de onafhankelijkheid van Siriz en ook 
begrotingsvragen. Ook de Tweede Kamer stelt naast media vragen. Die 
vragen gaan vooral over de onafhankelijkheid van Siriz. Die onafhankelijkheid 
is lastig te objectiveren. Siriz is gelieerd aan de VBOK en ontvangt jaarlijks 
gelden (€ 670.000) voor de exploitatie dat suggereert geen 
onafhankelijkheid. Daarbij wordt op de website veelvuldig verwezen naar 
christelijke websites zoals ikzoekgoed.nl of jesus.net  (zie bijlage 1). Ook is er 
een voorbeeld bijgedaan van https://weekvanhetleven.nl/platform-zorp-
leven/. Van deze website is Ronald Zoutendijk partner en penningmeester. 

Tegelijkertijd weigert Siriz kleur te bekennen richting andere partijen, en dit 
bemoeilijkt de samenwerking (zie kopje 24 uurs bereikbaarheid). 
De andere partijen lijken ook het vertrouwen in Siriz op te zeggen. Zij geven 
aan dat Siriz niet mee wil bewegen en telkens op eigen standpunten blijft 
hameren. 

Hoe we het toezicht op de onafhankelijkheid van keuzehulpgesprekken in de 
toekomst goed kunnen borgen, is ook nog een discussie op zich. Hier moeten 
we met de IGJ goed over gaan praten en ook in de kwaliteitscriteria van de 
open house goed naar kijken. U heeft eerder aangegeven diversiteit in het 
aanbod van keuzehulpgesprekken te waarderen. U heeft daarover in 
Kamervragen onlangs aangegeven: 

Dat sommige partijen daarbinnen andere waarden hanteren, hoeft de 
neutraliteit van het keuzegesprek mijns inziens niet de weg te staan. 
Uitgangspunt moet zijn dat de eventuele keuze van de vrouw nooit ter 
discussie mag staan tijdens het gesprek en dat de waarden die de organisatie 
heeft slechts als afweging meegenomen kunnen worden en de waarden van 
die organisatie bij degene die hulp vraagt bekend is, maar niet sturend als 
doel of uitkomst van het gesprek mogen worden gebruikt. 

11.1 

Daarbij is het goed 
nog op te merken dat ook in het recente verleden de Kamer hier scherp op 
was. Als tegenhanger voor de Sirizgelden heeft de Kamer zich op het 
standpunt gesteld dat er landsdekkend neutrale keuzehulp door de overheid 
moet worden aangeboden. Zo is, via de Kamer, de huidige subsidie aan GGD-
GHOR tot stand gekomen. 

In de overleggen en bewoording naar buiten is steeds aangegeven dat u bent 
voor diversiteit in het aanbod aan keuzehulp. Tegelijk lijkt een meerderheid in 
de Kamer het standpunt te huldigen dat overheidsmiddelen enkel gebruikt 
kunnen worden voor neutrale boodschappen en ondersteuning aan de 
vrouwen. In deze discussie over onafhankelijkheid blijft Siriz het standpunt 
huldigen dat zij neutraal zijn, wat door de andere veldpartijen scherp betwist 

Directie Publieke 
Gezondheid 
Crisisbeheersing en 
Infectieziekten 

Kenmerk 
1428331-182269-PG 
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wordt. Gezien de verwijzingen in de bijlage lijkt die neutraliteit moeilijk hard 
te maken. Om de gelden aan Siriz ook richting toekomst naast andere 
partijen mogelijk te maken lijkt er maar een weg open. 
- U blijft bij uw standpunt dat u voorstander bent van een divers aanbod 

aan keuzehulp. Immers via de openhouse constructie kunnen meerdere 
partijen zich inschrijven. Echter dat vraagt wel transparantie van de 
hulpverlener. 

Het is goed hier, ook vanuit uw politieke verantwoordelijkheid met Siriz over 
te spreken en hem scherp te bevragen op de motieven en inzet van Siriz als 
organisatie. 

Siriz blijft via allerlei wegen om geld vragen  
De afgelopen weken is Siriz — ondanks de afspraken die wij met partijen nu 
hebben gemaakt in het zevenpuntenplan — geld blijven vragen voor diverse 
activiteiten van de organisatie zelf. Intern VWS is telkens opnieuw 
teruggegeven richting Siriz dat vóór de zomer - onder leiding van de DGV -
een begroting is besproken die destijds met de vijf partijen is ingediend en 
dat daaruit het zevenpuntenplan en de afspraken is ontstaan. Het is niet 
meer de bedoeling om via een andere weg nog geld te vragen binnen het 
ministerie. Ook u heeft in een overleg met de heer Zoutendijk aangegeven 
dat hij dit jaar als laatste jaar nog rechtstreeks die € 1,5 miljoen ontvangt en 
daarna alles loopt via de RA middelen, gericht op de te realiseren doelen. 
Inmiddels heeft Siriz een bezwaarschrift ingediend over de subsidie die hij 
krijgt voor 2018. In dit bezwaarschrift geeft hij aan recht te hebben op nog 
eens € 400.000 extra voor keuzehulp (aangevuld op de € 500.000 voor 
offline gesprekken die hij al kreeg uit de € 1,5 miljoen) en € 6 miljoen extra 
dit jaar uit de RA gelden, bovenop het geld dat hij in 2018 al krijgt voor 
keuzehulp en preventielessen (€ 945.000 + €521.000). 

Directie Publieke 
Gezondheid 
Crisisbeheersing en 
Infectieziekten 

Kenmerk 
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Inhoudelijke lijn:  
Inmiddels hebben we vanuit beleid een inhoudelijke lijn ontwikkeld waaraan 
we ons willen vasthouden richting partijen. Die is als volgt: 

Keuzehulpgesprekken  
Wij richten ons op de open house constructie vanaf 2019. Daartoe zijn we —
met partijen — kwaliteitscriteria aan het vaststellen en tevens wordt bekeken 
wat er wordt verstaan onder smalle en brede vorm van keuzehulp opdat we u 
een beslissing voor kunnen leggen wat valt onder de smalle definitie van 
keuzehulp. GGD GHOR ontvangt nog in 2020 en 2021 subsidie voor 
keuzehulpgesprekken.  

Siriz grijpt dit punt 
aan om de open house als route weer ter discussie te stellen. Daarbij geeft hij 
aan dat het een oneerlijk uitgangspunt is dat GGD/GHOR nog voor twee jaar 
geld via een subsidie krijgt en het bij hem ophoudt na dit jaar terwijl hij met 
formatie zit en niet weet wat de open house hem qua geld oplevert. 
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Ons standpunt is dat we proberen iedereen op hetzelfde moment in dezelfde 
mal te krijgen. Siriz is bovendien teruggegeven dat hij niet mag klagen, 
omdat hij nu een veelvoud krijgt qua bedrag ten opzichte van GGD/GHOR 
voor veel minder gesprekken (Siriz ontvangt in 2018 een subsidie van € 
945.000 voor 160 keuzehulpgesprekken ten opzichte van de GGD GHOR die € 
337.000 euro ontvangt voor 400 gesprekken) buiten reiklMjcite.verzoek  

Desalniettemin zal Siriz in het gesprek met u waarschijnlijk pleiten voor een 
verlenging van de huidige subsidie, in ieder geval voor zolang de GGD GHOR 
die subsidie ook zal behouden. 

Advies is 11.1 

Overbruggingskrediet  
Partijen hebben pas op 27 september de stukken geleverd die wij vroegen. 
Dit betreft een voorzet voor kwaliteitscriteria, een gezamenlijk stuk over de 
definitie van brede en smalle van keuzehulp en 24 uurs bereikbaarheid. Over 
dit laatste punt is geen gezamenlijk stuk gekomen. Zie uitleg in de bullet 
hierna. 
De verwachting is dat het nog enkele weken duurt voordat er helderheid is 
rondom het traject van de open house financiering. Siriz zal dit aangrijpen om 
te vragen naar een financiële tegemoetkoming/overbrugging omdat hij geen 
zekerheid heeft over zijn bedrijfsvoering voor 2019. 
U heeft tijdens de feestelijke bijeenkomst gesproken over een mogelijk 
overbruggingskrediet. Om te voorkomen dat een dergelijk krediet wordt 
gekwalificeerd als ongeoorloofde staatssteun, kan een dergelijk krediet alleen 
onder marktcondities worden verstrekt. Met andere woorden WJZ heeft 
aangegeven dat een lening verstrekken theoretisch zou kunnen maar dan 
alleen tegen een rentepercentage dat ook door een bank in rekening gebracht 
zou worden. De vraag komt dan op wat de toevoegde waarde is van een 
lening van de overheid en ook waarom de overheid voor bank zou moeten 
spelen. Bovendien levert dit een ongewenste precedent op. Bij een lager 
rentepercentage moet het krediet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de 
Europese Commissie (ook dat vergt tijd en een goedkeuring is allerminst 
zeker). Omdat het beëindigen van de subsidie die Siriz jaren heeft gekregen 
tijdig is aangekondigd is ook de redelijke termijn van 4:51 Awb in acht 
genomen, is er geen juridische noodzaak om Siriz een overbruggingskrediet 
te verstrekken. Ook is het overheidsbeleid om in beginsel geen noodlijdende 
organisaties financieel te steunen (denk bijvoorbeeld aan Meavita en de 
abortuskliniek CASA die onlangs failliet is gegaan). Alleen in heel bijzonder 
gevallen (zoals het overeind houden van banken in de crisis) kan financiële 
steun aan de orde zijn. Overigens hebben we het dan al over organisaties die 
in financiële moeilijkheden verkeren. Dat is bij Siriz nog helemaal niet het 
geval. 

Het advies is dan ook om 
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Lespakketten  
Siriz ontvangt dit jaar voor € 521.000 voor lesgeven op scholen. Dat is een 
economische activiteit en daarmee verlenen wij staatssteun. Voor de 
toekomst is de lijn om dit via de scholen zelf te laten lopen. Dit is 
nadrukkelijk ook de wens van OCW. Scholen worden hier voor bekostigd en 
kunnen zelf kiezen hoe zij dit inrichten. Dit betekent dat scholen partijen 
zoals Siriz en10.2.e 	j kunnen inhuren. Via de impulsgelden die in 2019 
beschikbaar komen voor onderwijs gaan we ervan uit dat scholen meer 
aandacht zullen gaan geven aan dit onderwerp. 
Voor Siriz betekent dit meer onzekerheid over het gefinancierd door scholen 
afnemen van de preventielessen. Daarbij is het plan onderwijs naar 
verwachting pas in december klaar, waardoor de impulsgelden voor onderwijs 
pas in de loop van 2019 beschikbaar komen. Ronald Zoutendijk heeft 
ambtelijk aangegeven door deze onzekerheden en ook de 'late' impulsgelden 
gecompenseerd te willen worden door middel van een soort 
overbruggingskrediet. 

24 uurs bereikbaarheid  
Voor de 24x7 bereikbaarheid zijn partijen niet tot een gezamenlijk stuk 
gekomen. 
Het uitbreiden van de telefonische toegang tot informatie en hulp naar 24 uur 
per dag, zeven dag per week heeft als doel dat vrouwen (en mannen) 
met vragen over onbedoelde zwangerschap of in noodsituaties in de 
avonduren en het weekend terecht kunnen voor informatie en 
doorverwijzing naar hulp op maat (online, chat, face-to-face keuzehulp op 
noodhulp) bij uitvoerende partners in het veld, waaronder GGD/Sense, Fiom 
stedelijk bureaus, Siriz en mogelijk nieuwe partners vanuit de Open House 
constructie. Er is verschil van mening over welke partij (Fiom/ GGD of Siriz 
het beheer van de centrale bereikbaarheid zou moeten doen en is verschil in 
visie op de invulling van de bereikbaarheid en de functie van de 
bereikbaarheid. 

Standpunten hierin: 
• Siriz wil haar huidige online en telefonische hulplijn, al dan niet in 

samenwerking met Fiom, Sensoor of andere organisaties, uitbreiden naar 
7 x 24 uur. ;142.— 	5,r-s'- 

• Fiom is op dit moment al de toegangspoort tot informatie en hulp bij 
ongewenste/onbedoelde zwangerschap en zij werken vanuit deze rol 
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samen met uitvoerende partners in het landelijk netwerk (GGD/Sense en 
Fiom stedelijk bureaus). Zij coordineren nu al het landelijk netwerk 
keuzehulp en vinden het logisch om vanuit deze rol de landelijk 
telefoonlijn te coordineren en door te verwijzen naar uitvoerende partners 
voor hulp op maat. 
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van:  10.2.e 

Verzonden: maandag 8 oktober 2018 13:11 
Aan:  10.2.e 	 10.2.e @M invws. n I>; 

invws.nk  10.2.e  
Onderwerp: RE: Terugkoppeling gesprek gister 

102.e 

Er is helderheid over de financiering, we gaan een open house doen en op diverse onderdelen een 
aanbesteding. 
Ik zal ook jou mijn mail sturen die ik l02e , net stuurde over de preventielessen. 
Ik zou het bezwaar maar gewoon gaan behandelen. Ondertussen werken wij verder aan de 
financiering en we verwachten dit ook redelijk op tijd af te hebben 
Groet 
102.e 

Moet ik nu even wachten met bezwaar behandelen tot meer duidelijkheid is over de financiering of 
gaat dat nog wel even duren? 

Groet ri ty2 

Van: 19-:3 
Verzonden : vnj ag 5 oktober 2018 12:10 
Aan: 10.2.e 
CC: 10 
Onderwerp: RE: Terugkoppeling gesprek gister 

Hij meent (net als anderen) recht te hebben op structurele financiering aan Siriz.... Hij wacht nu af 
hoe de middelen 'verdeeld' worden voor onbedoelde (tiener)zwangerschappen. 

minvws.nl> 

Van: 1 9,:2  
Verzonden: vrijdag 5 o oer 2018 12:00 
Aan t02e 
CC: 
Onderwerp: RE: Terugkoppeling gesprek gister 

Hij wil compensatie door toezegging structurele financiering'7'7?'77  

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van: 
Datum: vrijdag 05 okt. 2018 8:19 AM  

@minvws.nl> 



minvws.nl> 
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Aan:  10.2.e 	 minvws.nl>, 
Kopie: 10.2.e 	 (Mminvws.nl> 
Onderwerp: FW: Terugkoppeling gesprek gister 

Hoi   

Ons gezamenlijke dossier... Zie onderstaand en met name aan het einde. De Stas heeft het intrekken 
van het bezwaar geopperd, maar daar wi ° 	j nog niet aan. 

102.e 

van:  
Verzonden: vrijdag 5 oktober 2018 7:34 
Aan: Berg, A. (Angelique); 102e 
CC:  102.e 	 I 
Onderwerp: Terugkoppeling gesprek gister 

Hoi Angelique en 102 • •e  

Hierbij een korte terugkoppeling van het gesprek van de staatssecretaris met 
gister. 

. De staatssecretaris 
heeft openlijk de vertrouwensvraag op tafel gelegd en gevraagd of het niet zou helpen wanneer Siriz 
transparant is over hun christelijke achtergrond, waar niets mis mee is. Daarbij trok hij de parallel 
met Het Leger de Heils dat daar open over is en het zelfs een eis is bij het werven mensen."." 
had niet direct het beeld dat het daaraan lag met wat er nu gebeurt. Hij betrekt de stelling dat alle 
andere partijen verzekerd zijn van het geld en daarom geen haast maken, alleen hij verkeerd in 
onzekerheid. Maar het punt bleek wel heel actueel. Die avond hadden ze bij Siriz een brainstorm 
over hun identiteit en hoe daarover te communiceren. Er blijken twee stromingen. Een heeft het 
liever over een visie van waaruit gehandeld wordt en dat niet koppelen een het christelijk geloof, de 
ander wil het christelijke juist wel noemen. Waarbij ze overigens ook anderen helpen. Vlgs la" 
was 80% niet christelijk van degenen aan wie zij hulp verlenen! Wij hebben aan tafel aangegeven dat 
wij denken dat die transparantie wel zou helpen. 
Inhoudelijk is het het langst gegaan over uitbreiding 24 uurslijn en preventie op scholen. Bij het 
eerste (een telefoonlijn die Siriz al heeft maar iet 24 uur) speelt uitbreiding ervan wat is toegezegd 
maar anderen minder de noodzaak van zien. Daarbij komt dat de anderen Fiom niet als 'poort' willen 
waarna verwijzing volgt. Hier dus ook vertrouwenskwestie. 
Daarnaast preventie bij scholen. Dat kende een wonderlijk verloop. Daarvan beweerdelt12'e dat 
hij niet wist hoe het ervoor stond, trekkerschap bij GGD/GHOR ligt maar het daar radiostilte is. Hij 
beweerde niets te weten van gereserveerde middelen voor een projectleider ed. Zie hiertoe ookd e 
mail van1°-2.e  'gister. We hebben dat meteen nagevraagd en dat blijkt dus helemaal niet het geval 
te zijn. Vlgs GGD/GHOR 'gijzelt' ook hier10.2-e het gesprek over het vervolg omdat hij in dit plan al 
verzekerd wil hebben dat hij betaald blijft krijgen voor de mensen die naar scholen gaan voro lessen. 
Echter dat is iets waarvan in 2017 al door DMO gezegd is dat dat niet meer betaald wordt en 2017 
het laatste jaar was. Wij hebben dat dit jaar nog één maal verlengd. Dus dat is een post die hij nooit 
gefinancierd krijgt. 

De staatssecretaris heeft: 
- 	Ons gemaand tot haast met de invulling van keuzehulpgesprekken via openhouse (wetend 

dat partijen pas onlangs hun stukken hebben ingediend). 



Wat mij betreft een goed gesprek en lagen de pijnpunten over en weer goed op tafel. 

Groet, mede namens 10.2:e 
10.2.e 
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- Gezegd dat hij een uur uit wil trekken om te praten met alle partijen en dan alles van 
iedereen op tafel wil hebben hoe hij/zij erin zit en een uitspraak hebben over het 
vertrouwen in elkaar. 

- Heeft 102.e ;nog gevraagd het bezwaar van ruim 6 mio voor 2018 in te trekken wat ook bij 
zou dragen aan het vertrouwen. Daarvan geeft"." aan eerst zekerheid te willen hebben 
over structurele middelen die naar Siriz gaan en pas dan in te trekken. 



Ronald Zoutendijk 
Bestuurder 

werkdagen: 
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Van•. la" 	 Ominvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 9 oktober 2018 06:00 
Aan: Ronald Zoutendijklale 
cc:10.2.e 	

@siriz.nl> 
'Rminvws.nl> 

Onderwerp: RE: Onderwijs 

Ronald inderdaad dat klopt. Maar feit is dat ze dat nu ook al kunnen. Jij maakt je nu 100 
procent afhankelijk van het masterplan en maakt zelfs vws verantwoordelijk voor jouw 
bedrijfsvoering. Dat is niet de bedoeling. Je begeeft je nu op een markt, dat hebben wij al 
vanaf 2017 aangegeven dat dit gaat gebeuren. Dat er een masterplan komt, is fijn en dat zal 
ook de boel stimuleren, maar het is niet zo dat jij zonder masterplan niets kan op deze markt. 
Belangrijk is dus de zaken gescheiden te houden. 
Prima om te bellen als je nog vragen hebt! 

Van: Ronald Zoutendijk 10.2.e 
Datum: maandag 08 okt. 2018 4:59 PM 
Aan: la" 	 minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Onderwijs 

Beste la" 

Kan ik je morgen bellen? 
Ik weet niet precies wat je bedoelt met aparte geldstromen. 

Het stimuleringsbudget voorziet toch in middelen voor scholen en onderwijsinstellingen 
om preventieprogramma's zoals die van ons af te nemen? 
Dat is namelijk van meet af aan o.a. de bedoeling geweest van het gezamenlijke plan. 

Met vriendelijke groet, 

1/49  Siriz 
085-130 1570 
Nieuwe Gouwe W.Z. 1, 2802 AN Gouda 
Postbus 60, 2800 AB GOUDA 
www.siriz.n1  

Van:gr 76 	 minvws.nl>  
Verzonden: maandag 8 oktober 2018 16:13 
Aan: Ronald Zoutendijk 	 psiriz.nl> 



minvws.nI>-10." 
10.2.e 
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cc:  -10.2.e 

minvws.n1>; 
@minvws.nl> 

Onderwerp: RE: Onderwijs 

Beste Ronald, 
Dank voor je antwoord. 
Het kan vast zo zijn dat het masterplan zal voorzien in een tijdige beschikbaarstelling van een soort 
menukaart voor scholen en onderwijsinstellingen, waarin de preventieprogramma's staan 
beschreven. 
Echter, voor de helderheid: jouw organisatie bevindt zich in een vraaggestuurde markt, waarin jij zelf 
verantwoordelijk bent hierin je preventielessen zo goed mogelijk aan het daglicht te brengen. Er 
komen geen aparte geldstromen, want dit onderwerp is onderdeel van het curriculum en dat 
betekent dat scholen preventielessen kunnen inkopen. 
Daarom is het goed dat je inmiddels in het erkenningsproces zit bij het RIVM, zodat het makkelijker 
wordt voor jouw organisatie om de lessen aan te bieden. 
Mocht deze aanvraag worden afgewezen, dan heb je niet vanzelfsprekend recht op het 
stimuleringsbudget. 
Van belang is goed te kijken naar de redenen dat het RIVM jullie aanvraag dan afwijst. Het is niet de 
bedoeling dat er lespakketten worden aangeboden die kwalitatief niet goed zijn. 
Voor VWS is het ook van belang dat er eerlijke markt is, waar organisaties niet worden 
voorgetrokken, maar dat de markt eerlijke condities kent. 
Geen enkele organisatie in deze markt heeft daarom de (financiële) rechten, zoals jij dit verwoord in 
jouw mail. 
De staatssecretaris heeft in het gesprek duidelijk aangegeven er alles aan te doen, de zaken zo netjes 
mogelijk en spoedig mogelijk op orde te maken. Dat ging vooral over de open house. 
Daarvan hebben we de stukken nog maar een paar dagen binnen van jullie en daar zijn we hard mee 
aan de slag. 
Voor wat betreft onderwijs blijven de zaken staan, zoals ik ze in mijn eerste mail heb verwoord. 
Het masterplan onderwijs zal er komen om vanuit een collectief gezichtspunt te bezien hoe seksuele 
gezondheid bevorderd kan worden. 
Vriendelijke groet 
10.2.e 

Van: Ronald Zoutendijk [mailtoVIR 4-4', 	_  ©siriz.nl] 
Verzonden: maandag 8 oktober 	:34 
Aan:lale"" 
CC 1 	 ,  

o 	 -2áw 

Onderwerp: RE: Onderwijs 

Beste 1".° 

Bedankt voor je bericht. 

Goed om te vernemen dat je verwacht dat het masterplan op tijd gereed is. 
Ik houd mijn zorgen daarover, aangezien er nog geen offertes liggen van de externe 
bureaus. 
Laat staan dat er al een selectie heeft plaatsgevonden. 

Om de door facturen van de veldpartijen in te dienen moet de begroting voor de 
totstandkoming van het masterplan door VWS worden goedgekeurd, zo begreep ik van 
10.2.e 	(GGD GHOR Nederland). 
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Hij zou hierover met jou contact leggen. Ik wacht dat af. 

Wat betreft de preventielessen ga ik ervan uit dat het masterplan zal voorzien in de 
tijdige beschikbaarstelling van een soort menukaart voor scholen en 
onderwijsinstellingen, waarin de preventieprogramma's staan beschreven. 
Evenals de wijze waarop zij kunnen worden geboekt. 
In het menu zullen vanaf 1 januari 2019 in ieder geval de preventieprogramma's van de 
veldpartijen moeten zijn opgenomen, maar dit menu zal mijns inziens z.s.m. moeten 
worden uitgebreid met programma's van andere aanbieders. 
Ik ga ervan uit dat de kosten van de geboekte programma's worden gefinancierd uit het 
meerjarige stimuleringsbudget, zoals dat wordt genoemd in het zevenpuntenplan. 

Wat de erkenning van lespakketten betreft, het volgende. 
Het zevenpuntenplan voorziet erin dat aanbieders van (nog) niet door het RIVM erkende 
interventies worden gestimuleerd en gefaciliteerd om hun interventies te laten erkennen 
door het RIVM of het Nederlands Jeugdinstituut. 
Siriz heeft bij het RIVM subsidie aangevraagd om haar zeven preventieprogramma's, al 
dan niet met aanpassingen, te laten erkennen als goed onderbouwd. 
Interventie-eigenaren kunnen van het RIVM namelijk een financiële vergoeding 
aanvragen om hun interventie in te dienen bij de erkenningscommissie. 
Het geld kan besteed worden om de interventie zelf te beschrijven in een werkblad of 
door een expert in te huren. 
Tevens is een vergoeding per preventieprogramma beschikbaar voor zowel de 
beschrijving van de interventie als het uitwerken van de procesevaluatie of de 
handleiding. 
Deze subsidieaanvraag is in behandeling; in de tweede helft van oktober 2018 vernemen 
wij van het Team Erkenningen van het RIVM of onze aanvraag is gehonoreerd. 
Mocht de aanvraag onverhoopt worden afgewezen, dan doen wij graag een beroep op 
het stimuleringsbudget of op andere middelen van VWS. 

Het erkenningsproces kent overigens een lange doorlooptijd. 
In het zevenpuntenplan is - mede om die reden - erkenning door het RIVM niet als 
voorwaarde genoemd. 
Het zevenpuntenplan verwoordt dit aldus: 'Om de collectieve preventie te versterken 
maken we (...) gebruik van bestaande kanalen (...) en van kwalitatief goed aanbod, zoals 
door het Centrum Gezond Leven van het RIVM erkende interventies. 

Het masterplan is er niet om helderheid te scheppen over de bedrijfsvoering van 
afzonderlijke organisaties, zo schrijf je. 
Graag refereer ik aan de uitspraak van de staatssecretaris van afgelopen week, dat het 
uitgangspunt is dat er geen gaten moeten vallen in de dienstverlening. 
Daar gaat het mij ook om. En daar gaat het ook de scholen en onderwijsinstellingen om 
die gebruik maken van onze preventieprogramma's. 
Ik ga er daarom vanuit dat het masterplan zal moeten voorzien in een adequate 
toekenning van middelen aan aanbieders van preventieprogramma's op basis van de 
vraag van scholen en onderwijsinstellingen. 
Hieronder versta ik mede tijdige betaling om liquiditeitsproblemen bij aanbieders te 
voorkomen. 
Gelet op het belang hiervan voor de continuïteit van de dienstverlening, doe ik een 
beroep op VWS om hierop toe te zien. 

Ik neem aan dat je je hierin kunt vinden. 

Met vriendelijke groet, 

Ronald Zoutendijk 
Bestuurder 
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,a9  Siriz 
085-130 1570 
Nieuwe Gouwe W.Z. 1, 2802 AN Gouda 
Postbus 60, 2800 AB GOUDA 
www.siriz.n1  

van:10.2.e Ominvws.nl> 
Verzonden: maandag 8 oktober 2018 13:05 
Aan:10.2.e 'Psiriz.nl> 
CC: 10.2.e 	 10.2.e Pminvws.n1>; 

ominvws.n1>;  10." 	 0Minvws.til>.10." 
Ominvws.nl> 

Onderwerp: Onderwijs 

Hoi Ronald, 

Nog even over de lespakketten. 

Zoals vorige week afgesproken in het overleg met de staatssecretaris, heb ik daarna gebeld met 
GGD/GHOR. Ik begreep van Jelle Doosje dat jij gewoon betrokken bent bij het proces rondom het 
masterplan onderwijs en dat ze hard bezig zijn met een procedure om iemand aan te nemen om het 
masterplan onderwijs te schrijven. Ze zitten niet stil en Jelle zei mij dat jij ook op de hoogte bent van 
de 4 offertes, waar ik op zit te wachten. Ik ga er nog steeds vanuit dat dit masterplan er in december 
ligt, zoals afgesproken is met de staatssecretaris en zoals ook in het zevenpuntenplan vermeld. 

Ten aanzien van het masterplan onderwijs: voor jou is het van belang dat je weet of per 2019 jouw 
preventielessen bekostigd kunnen worden. Dat begrijpen wij heel goed. 
Toch denk ik dat het goed is te benoemen dat in onze optiek het masterplan onderwijs jou geen 
antwoord zal geven op jouw bedrijfsvoeringsvraagstuk op het gebied van onderwijs. 
Het masterplan onderwijs zal met diverse voorstellen komen hoe in algemene zin in het onderwijs 
seksuele gezondheid bevorderd kan worden. 
Natuurlijk zijn preventielessen die op scholen gegeven worden hierin heel belangrijk en we moeten 
ook zorgen dat die preventielessen veel meer dan nu worden ingekocht door scholen in de 
toekomst. Dat kan door campagnes en door meer aandacht te geven aan dit onderwerp binnen 
scholen. 

We hebben in het zevenpuntenplan afgesproken dat we via de Gezonde School gaan werken. Dit 
betekent dat preventielessen goedgekeurd moeten worden via het RIVM zodat het opgenomen kan 
worden in de interventiedatabase, waardoor scholen een overzicht hebben van erkende 
lespakketten. Scholen kunnen dan die lespakketten inkopen, ook bij jullie. Wij kunnen scholen niks 
opleggen, want het is een vraaggestuurd systeem. 
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Of het masterplan onderwijs op 1 december 2019 klaar is of niet, staat los van dit erkenningsproces 
waar jullie (en ook andere zorgaanbieders) doorheen moeten. 
Voor VWS is het van belang nogmaals te benadrukken dat wij geen subsidie meer mogen verlenen 
op het geven van preventielessen op scholen. Dit is namelijk een economische activiteit, met andere 
woorden: wij moeten dit volledig overlaten aan de markt en partijen daarin op hun eigen 
verantwoordelijkheid wijzen hierin. Dit is ook in 2017 al aan jullie gemeld door VWS-DMO. Bij wijze 
van grote uitzondering is dat dit jaar nog voor een laatste maal (tegen de staatssteunregels in) 
toegekend. 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het wel of niet slagen van jouw organisatie in de markt. 
Wel voelen wij ons verantwoordelijk om te zorgen voor een voldoende breed aanbod en de kansen 
voor bedrijven in die markt te vergroten, te vergemakkelijken, mits dit binnen onze macht ligt en dat 
te borgen dat er voldoende variatie is aan lespakketten. 
Kortom, het masterplan onderwijs is er om het onderwijs te versterken in de toekomst op het gebied 
van seksuele gezondheid, maar het masterplan is er niet om helderheid te scheppen over de 
bedrijfsvoering van afzonderlijke organisaties. 

Belangrijk is vooral dat het erkenningsproces voldoende soepel kan verlopen en onze vraag is of wij 
daarin kunnen helpen, voor zover dat mogelijk is. 
Ik hoor graag of wij hierin nog wat kunnen betekenen. 

Vriendelijke groet, 
10.2.e 



€444.800 €500.000 2018 

Toelichting 

De totale subsidie was €263.835. Verreweg het 
grootste gedeelte van de subsidie ging naar 
nazorg: begeleiden van cliënten die na 
keuzegesprek besloten hebben de 
zwangerschap uit te dragen en hulp voor jonge 
moeders. :1/10---:  

Jaar 

2013 

€ offline 
keuzehulp 
gesprekken 
€13.411 

€online/telefonisch 

€20.486 

In eerste instantie heeft Siriz een subsidie 
aangevraagd van €383.000 alleen voor 
preventielessen en voorlichtingsmateriaal. 
Tijdens 2014 (dus als gevolg van amendement) 
verandert dit, zodat we uitkomen op een 
bedrag van €1.136.000. Hiernaast nog een 
aparte subsidie van €136.833 voor een 
opvanginstelling voor jonge moeders in Gouda. 
Verreweg het grootste gedeelte van begroting 
(€634.548) gaat dit keer naar nazorg. 
Het is niet na te gaan of het bedrag naar offline 
keuzehulpgesprekken ging of ook naar online, 
want dit is niet uitgesplitst in de begroting.  
Het is niet na te gaan waar het precies naartoe 
is gegaan, want dat is niet uitgesplitst op de 
begroting. 
De subsidie was verder ongeveer 1,5M waarvan 
ook nog een klein gedeelte naar 
opvanginstelling Gouda ging. 

2015 

2014 €118.452 

€224.960 

Overige bedrag was voor preventielessen op 
scholen (grootste post) en kennisontwikkeling. 
Overige bedrag was voor preventielessen op 
scholen (grootste post) en kennisontwikkeling. 
Het bedrag van offline keuzehulpgesprekken 
moest omlaag (met 2017 als laatste jaar), 
vanwege staatssteun. 41, 

2016 

2017 

€347.370 

€236.000 

€376.588 

€474.000 
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Van:, 
Verzonden: donderdag 11 oktober 2018 15:09 
Aan. I QZ:0" 
Onderwerp: 

Deze kreeg ik van1Q,CM. Zie geel. Vind dat toch wel heftig. 

Siriz en financiering keuzehulpgespreken 

Overigens is er echt al jaren heel erg veel gedoe over de begroting. Er is ontzettend veel 
correspondentie over. Ik wist dat wel, maar schrok nog extra toen ik net een aantal documenten 
doornam. Zo vond ik een verslag tussen VWS en de Gemeente Gouda, waarin de gemeente Gouda 
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aangeeft dat Siriz zich niet aan de gemeentelijke regels houdt (bije als het gaat om 
woonplaatsbeginsel) en dat Siriz bij de Gemeente vragen neerlegt terwijl zij hier al financiering 
voor krijgen via VWS. 



Paraaf directeur Paraaf DGV 

Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

10.2.e 
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10.2.e 

e 

fy 

Deadline: Spoedig in 
verband met 
coalitieoverleg 22 

vember 

Commissiebrief Tweede Kamer inzake verzoek om 
een brief over de 'open house' constructie bij 
keuzehulp 

Directie Publieke 
Gezondheid 
Crisisbeheersing en 
Infectieziekten 

Ontwor • en door 
9 ;9,/,?; 

datum 
6 oktober 2018 

'jrunerk 
1446166-184027-PG 

Zaaknummer 

Staatssecretaris 

nota 
(ter beslissing) 

1 	Aanleiding voor dèze nota 
De vaste commissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft u om een 
brief gevraagd waarin u antwoord geeft op vragen over de 'open house' 
constructie bij keuzehulp en heeft u verzocht deze antwoorden voor het 
algemeen overleg Zwangerschap en geboorte van 29 november 2018 naar 
toe te sturen. 

2 	Beslispunten, advies en mogelijk alternatief 
Graag uw akkoord op de inhoud van bijgevoegde brief aan TK. 

3 Samenvatting en conclusies 
De commissie heeft de volgende vragen gesteld. 

1. Klopt het dat bij een systeem van 'open house' alle aanbieders die voldoen 
aan de geschiktheidseisen dienen te worden toegelaten en dat contracten 
niet - na een vergelijkende beoordeling - exclusief met een of meer van 
die (zorg)aanbieders kunnen worden afgesloten? 

2. Klopt het dat aanbieders die voldoen aan door de overheid gestelde 
minimumeisen zonder onderscheid het recht hebben een bepaalde taak uit 
te voeren in volledige onderlinge concurrentie en dat er maar zeer beperkt 
voorwaarden kunnen worden gesteld omdat er geen aanbieders mogen 
worden uitgesloten? 

3. Hoe wilt u toezicht houden op de gestelde kwaliteitseisen als de 
financiering wordt uitgekeerd op basis van de keuze van de cliënt voor een 
bepaalde aanbieder van keuzehulp? 

Ik verwijs u naar de inhoud van de Kamerbrief voor de antwoorden. 
Duiten reikwijdte verzoek 
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buiten reikwijdte VèrZoek 
Directoraat Generaal 
Volksgezondheid 
Publieke Gezondheid 
Crisisbeheersing en 
Infectieziekten 

•siz• 

nWIS' 

Kenmerk 
1446166-184027-PG 

buiten reikwijdte verzoek 
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buiten reikwijdte verzorek\ 

U moet er rekening mee houden dat niet per 1 

volgende aangegeven en dit lis enkele weken geleden ook aan u gemeld. 

januari  wies geroew-voe-F-9- 
misschien wel een overbrugging 	willen regelen. Daarop heeft WJZ het 

ssenliggende periode heeft u aangegeven 

Om te voorkomen dat een dergelijk krediet kwalificeert als ongeoorloofde 
staatssteun, kan een dergelijk krediet alleen onder marktcondities worden 
verstrekt. Met andere woorden, eenlening  verstrekken zou theoretisch 
kunnen maar dan alleen tegen een rentepercentage dat ook door een bank in 
rekening gebracht.zou worden. De vraag komt dan op wat de toevoegde 
waarde is van een lening van de overheid en ook waarom de overheid voor 
bank zou moeten spelen. Bovendien levert dit een ongewenste precedent op. 
Bij een lager rentepercentage moet het krediet ter goedkeuring worden 
voorgelegd aan de Europese Commissie (ook dat vergt tijd en een 
goedkeuring is allerminst zeker). 
Omdat het beëindigen van dit deel van de subsidie tijdig is aangekondigd is 
ook de redelijke termijn van 4:51 Awb in acht genomen en is er geen 
juridische noodzaak om Siriz een i5Vérbruggingskrediet te verstrekken. Tot 
slot is het overheidsbeleid om in beginsel geen noodlijdende organisaties 
financieel te steunen (denk bv aan Meavita en de abortuskliniek CASA die 
onlangs failliet is gegaan). Alleen in heel bijzonder gevallen (zoals het 
overeind houden van banken in de crisis) kan financiële steun aan de orde 
zijn. Overigens hebben we het dan al over organisaties die in financiële 
moeilijkheden verkeren. Dat is bij Siriz nog helemaal niet het geval. 
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. 
Ten aanzien van de overbruggingskrediet adviseren wij u dit niet te doen. vvij 
hebben een landelijk dekkend netwerk keuzehulp via de GGD GHOR 
beschikbaar en Siriz is al langere tijd geleden verteld dat de subsidie wordt 
afgebouwd. Dat wij nu toewerken naar een nieuw systeem helpt het aanbod 
e verbreden, maar vanuit beschikbaarheidsoogpunt is het niet essentieel dat 

de overheid nu op dit moment verantwoordelijk is voor het in stand houden 
van de keuzehulpgesprekken van Siriz of anderen partijen. Er wordt een 
reder aanbod mogelijk gemaakt via de open house, maar dat lukt niet per 1 

januari. Dat is de lijn die  wij  u adviseren aan  te houden.  

Directoraat Generaal 
Volksgezondheid 
Publieke Gezondheid 
Crisisbeheersing en 
Infectieziekten 

Kenmerk 
1446166-184027-PG 

buiten reikwijO 

Hieronder de lijn die wordt aangehouden voor het openstellen van de open 
house. 

Utedilice termijn Indienen vragan, 
teicstsuggesties voor contractvoorwaarden en 
melden tegenstrijdigheden, onduidelijkheden 
en onjuistheden In en/of bezwaren tegen 
aanmeldingsdocument 

Publiceren van antwoord op vragen 
(Nota van Inictithgen) 
Straitibeerdebam ~eo eir 
Openen van de dialtrele Wis 
Beoordeling van aanmeldingen 
Bekendmaidng toelating tot het 
Open house model 
Stands!. perbde (oPschortrande termijn) 
Verificatie Uniform Europees 
Aanbestedbgsdocurnent (LEA) 
Ondertekening OvereerticOrnst 
Verwachte ingangsdatum Overeenkomst 
Pubeceten gecontracteerde partijen op 
Tandertled   

maandag 31 december 2018 12.00 uur 

maandag 14 januari 2019 
doneks~ 24 terkurtri 2019 1,2.00 uer 
denderde° 24 Januari 2019 13.00 Uur 
donderdag 14 februari 2019 24 Jan - 14 feb 

donderdag 14 februari 2019 
woensdag 6 maart 2019 

woensdas16 maart 2019 
maandag 11 maart 2019 
maandag 25 maart 2019 

woensdag 24 sDri 2019 

4 Draagvlak politiek 
Op 29 november is het AO zwangerschap en geboorte waar deze vragen 
geagendeerd staan. 

5 	Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie 
Nvt 

6 	Financiële en personele gevolgen 
Nvt 

7 Juridische aspecten haalbaarheid 
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Er loopt nog wel een bezwaar van SIRIZ naar aanleiding van de 
subsidieverlening 2018. Die wordt op dit moment afgehandeld door de 
Directie DMO. 

8 	Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen) 
Nvt 

9 	Gevolgen administratieve lasten 
Nvt 

10 Toezeggingen 
Nvt 

11 Fraudetoets 
Nvt 

Directoraat Generaal 
Volksgezondheid 
Publieke Gezondheid 
Crisisbeheersing en 
Infectieziekten 

Kenmerk 
1446166-184027 PG 
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Laten we nu meteen helderheid bieden 
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Van: 1°.2.e 	' 
Verzonden: dinsdag 23 oktober 2018 08:36 
Aan.10.2.e 

Onderwerp: RE: 

Oke prima, doen we. 
@ 10.2.e 	1, kan jij me hierbij helpen? Dat we uurtje samen zitten aan subsidie-afwijzing van Siriz, 
zodat ik weet hoe het subsidiesysteem werkt. Ik plan wat in. 

Van: 	tf,k 
Verzon éh: dinsdag 23 6k ober 2018 8:35 
Aan:  10 2.e 	 ) 
Onderwerp: RE: 

Van: 
VerzOnden: dinsdag 23 oktober 2018 8:32 
Aan 
Onderwerp: 

Siriz heeft ook een subsidieverzoek ingediend voor 2019. In mijn optiek kunnen we die afwijzen met 
als reden dat wij in overleg zijn over het bredere plaatje en daarin ook afspraken hebben gemaakt 
over de financiering. 
Of wil je voor de zekerheid nog even wachten tot dat alles (politiek) definitief is? 



pminvws.nl> 
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Van:10.2.e 	 Rminvws.nl> 
Verzonden: donderdag 1 november 2018 13:17 
Aan:10.2.e 	 @minvws.n1>; ta2r  

Rminvws,nl>• 
Onderwerp: Terugkoppeling gesprek 

Hoi allen, 

Hierbij een terugkoppeling van het gesprek zonet metla" -Angelique. Was een 
kennismakingsgesprek dat meermalen is verzet en had nu na debat in de Kamer wel een wat 
vreemde context. Dat kwam na een kabbelend begin natuurlijk toch aan de orde. Hij gaf aan ook 
moeite te hebben met Ellemeet, die heeft hij uitgenodigd (nadat er ooit een gesprek was geweest) 
om uit te leggen hoe zij te werk gaan, maar dat weigert ze. Site zou hersteld zijn op 3 kleine 
medische dingen die niet helemaal klopten. Hieronder de belangrijkste punten: 

Herhaald dat stas in gaat zetten op transparantie waarden, kwaliteit en medische juistheid 
info. En Siriz gewaarschuwd dat ze vast gechallenged gaan worden (los van IGJ toezicht). Siriz 
hiermee eens, maar dan ontstaat ook discussie, want ze zeggen, we zijn transparant. 
Angelique gaf aan dat je moet doorklikken op site, maar dat zou niet meer nodig zijn. Dus zij 
zeggen dat ze daarmee niets te verbergen hebben en helder zijn en niet goed weten wat nog 
nodig is. 

10.2.e uit zijn verbazin en ook onvrede over hoe het met partijen gaat. Waren er samen uit, 
extra geld en toch zo veel gedoe. Hoe heeft dat kunnen gebeuren? 

- 	Lang gesproken over 24 uur. Hij baalt daarvan, op medewerkersniveau waren ze eruit en 
la" heeft als directeur geblokkeerd. Hij wil het wel graag en liefst als consortium bemensen 
en invullen. Censoor zou ook nog nachtelijke telefoon willen doen en geruststellen en 
volgende dag verwijzen. Hij pleit er ook voro dat via subsidie te doen (mocht ook bij 
Kindertelefoon) en dan wel samen met alle partijen. Als dat het niet wordt, zal het lastige 
kwestie zijn hebben we gezegd, we kunnen het dan niet zo maar aan Siriz gunnen en zal ook 
niet op politiek draagvlak kunnen rekenen. Chatfunctie nu kost 450.000,- bij Siriz, hij ziet 
voor zich dat wij die straks in nieuwe construct betalen aan siriz met wat nodig is voor de 
uitbreiding. Dat zal beperkt bedrag zijn. 

- 	Hij geeft aan dat bij hen na gesprekken 1/3 kiest voor abortus, 1/3 uitdragen en 1/3 
onbekend is. 

Pleidooi WTZI echt als eis op te nemen. Dat is GGD niet was onze inschatting, dan kijken of 
we als kwaliteitscriterium WTZI en daarnaast iets kunnen aanhalen ui wet publieke 
gezondheid. Dit om eenpitters/charlatans eruit te filteren. 

Hij heeft gesproken net Gezonde School over masterplan met andere partijen erbij. Ik heb 
aangedrongen op masterplan af te stemmen met Raden, anders gedoe. Hij zegt dat dat niet 
lukt enla" 	heeft aangeboden namens raden te spreken (maar vraag me zeer af of dat 
gedenkt is) en zij dat meeneemt in gesprek dat zij heeft met de raden ergens in december. 
Beeld is dat er meer geld moet naar de scholen om het in te bedden. Vraag is hoe: vouchers 
voor bepaalde waarde en die in kunnen zetten? 
Verder schat Gezonde School in dat het pas vanaf 1/9/19 kan worden geefectueerd. Siriz wil 
voor die voorliggende maandag dan graag het geld aan Siriz als overbrugging voor dat deel 
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dat zij nu krijgen (6 ton?). Ik ben hier wat fel op geweest en gezegd dat wij geen poppetjes 
voor de klas betalen. 102.e  schat in dat met die vouchers/andere mogelijkheid, het scholen 
makkelijker wordt gemaakt mensen in te huren, en dat zij vanuit dat potje dan worden 
ingehuurd, en tot die tijd zelf moeten betalen en die overbrugging moet dan nog maar even 
niet staatssteunproof. Let op: 1" 

Verder stelt hij echt dat er beperkte capaciteit is bij RIVM. Die kunnen er 6 tegelijk aan, Siriz 
was nummer 7 en daarom niet behandeling genomen. En naast capaciteit ook geldtekort. 
Laatste gaan we sowieso oplossen en regelen (motie) maar eerste goed na te vragen bij 
RIVM en moeten we echt klip en klaar hebben. Dit is anders dan wat ze ons gister zeiden. Als 
ze meer mensen nodig hebben,i is dit ook het moment want we kunnen het dekken. 

- 	Nadrukkelijk oproep na te denken over overgangsfinanciering voor alles geregeld is 
(keuzehulp ook niet per 1-1-19 nu Kamer eerst over criteria wil spreken. 

10.2.e 	 Kunnen wij volgende week met z'n drietjes even kijken wie nu wat doet en hoe 
we uitwerken. Het kan niet allemaal bij jou blijven liggen 10.2.e  We moeten even kijken denk ik 
waar"." 	nu ook wat kan doen. Laten we volgende week samen even bespreken. 

Verder had ik even met Angelique vooroverleg na terugkomst nota keuzecriteria en hoe daarmee 
verder 4Y' 

- — 
Verder wat haar betreft goed als we volgende week met partijen bespreken en dan nog maar wat 
open neerleggen en waar we richting stas weten en inzet hebben, dat ook maar zo neerleggen en 
dan aangeven dat we het nog definitief voorleggen. 
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Van: 
Verzonden: maandag 5 november 2018 13:37 
Aan: 1°-le 	 @minvws.nl> 
Onderwerp: FW: subsidieaanvraag SIRIZ 

10.2.e 
Jij wilt toch dat ik een nota maak aan staatssecretaris of het goed is dat we dit afwijzen? 

Voor-de zekerheid toch nog check en ander maak ik hem nu. 
1-0:261 

Van:P-26' 
Verzonden: maandag 15 oktober 2018 15:43 
Aa n:10.2  

@minvws.nl> 
cc:10 2 e 	 2rninvws.nl> 
Onderwerp: subsidieaanvraag SIRIZ 

Han9' 

nninvws.nk 

SIRIZ heeft een subsidieaanvraag ingediend voor 2019 van C 4,2 mln. 
Het betreft de activiteiten Preventielessen (€ 0,6 min), Landelijke telefonische en online 
begeleiding(€ 0,5 min), Individuele specialistische begeleiding (€ 0,9 min) en Projecten (€ 2,2 min). 

Uit bijgevoegde brief begrijp ik dat SIRIZ voor 2018 voor het laatst een instellingssubsidie ontvangt. 
Vanaf 2019 kunnen ze alleen meedingen in de Open house constructie. Klopt dat? 

Als dit het geval is dan hoeft DUS-I de aanvraag niet verder compleet te maken en kan deze naar PG 
doorgezet worden om te worden afgewezen. Er loopt nog wel een bezwaar van SIRIZ naar aanleiding 
van de subsidieverlening 2018. 

Groet, 

10.2 e 
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 Ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport 

10.2.e 

Staatssecretaris 

10.2.e 

Directie Publieke 
Gezondheid 
Crisisbeheersing en 
Infectieziekten 

Ontworpen door 

Medewerker 
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Paraaf directeur 

nota 
	

1'141 	V ° 	 ‘'61)2   

(ter beslissing) 	Afwijzing subsidie-aanvraag Siriz 2019 

Datum 
15 november 2018 

Kenmerk 

1447698-184196-PG 

Zaaknummer 

1 	Aanleiding voor deze nota 
SIRIZ heeft een subsidieaanvraag ingediend voor 2019 van € 4,2 mln. 
Het betreft de activiteiten Preventielessen (€ 0,6 mln), Landelijke telefonische 
en online begeleiding(€ 0,5 min), Individuele specialistische begeleiding (€ 
0,9 min) en overige projecten (€ 2,2 min) en nog overige activiteiten. Die zijn 
hieronder uiteengezet. 
Graag vragen wij uw expliciete toestemming deze subsidie af te wijzen met 
uitzondering van de overbrugging die u wilt geven voor de 
keuzehuipgesprekken tot dat de open house gereed is per 1 april. 

2 	Beslispunten, advies en mogelijk alternatief 
Graag uw akkoord op het grotendeels afwijzen van de subsidieaanvraag van 
Siriz voor het jaar 2019. U heeft eerder helder aangegeven organisaties voor 
diensten op dit vlak niet meer apart te subsidiëren, maar staatssteunproof de 
gelden weg te zetten via de uitwerking van het Zevenpuntenplan. Hierover is 
ook op verschillende manieren gecommuniceerd met Ronald Zoutendijk van 
Siriz. De communicatie hierover is ook w er•egeven in de samenvatting. Wel 

11 

 heeft u aangegeven Siriz nog e n overbruggin• e willen geven voor de 
maanden dat de open house nog 	e• is. 

3 	Samenvatting en conclusies 
Siriz heeft een subsidieaanvraag ingediend voor 2019 van € 4,2 mln. 
Het betreft de activiteiten Preventielessen (€ 0,6 min), Landelijke telefonische 
en online begeleiding(€ 0,5 min), Individuele specialistische begeleiding (€ 
0,9 min) en overige projecten (€ 2,2 min). 
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Preventielessen 
De preventielessen waar Siriz geld voor vraagt, bekostigen we niet meer 
omdat dit economische activiteiten zijn en subsidie daarvoor staatssteun 
oplevert. 

Afgesproken is dat er in december een plan onderwijs ligt. Dat heeft GGD 
GHOR ook bevestigd. Siriz heeft aangegeven te vrezen dat de 
stimuleringsmiddelen niet op tijd beschikbaar komen. Belangrijk 
aandachtspunt hierbij is dat Siriz doet alsof zijn bedrijfsvoering volledig 
afhangt van dit plan dat er in december moet liggen. 
Hierin ligt een hardnekkig misverstand. Dit hebben wij ook steeds zo 
benoemd naar Siriz. In onze optiek zal het plan onderwijs géén antwoord op 
het bedrijfsvoeringsvraagstuk van Siriz op het gebied van onderwijf] Het plan 
onderwijs zal met diverse voorstellen komen hoe in algemene zin in het 
onderwijs seksuele gezondheid bevorderd kan worden. Natuurlijk zijn 
preventielessen die op scholen gegeven worden hierin heel belangrijk en we 
moeten ook zorgen dat die preventielessen veel meer dan nu worden 
ingekocht door scholen in de toekomst. Dat kan door campagnes en door 
meer aandacht te geven aan dit onderwerp binnen scholen. 

In het Zevenpuntenplan is afgesproken dat er via de Gezonde School gewerkt 
zal worden. Dit betekent dat preventielessen goedgekeurd moeten worden via 
het RIVM zodat het opgenomen kan worden in de interventiedatabase, 
waardoor scholen een overzicht hebben van erkende lespakketten. Scholen 
kunnen dan die lespakketten inkopen, ook bij Siriz. 
Scholen krijgen nu geld via het ministerie van OCW voor de kerndoelen, en 
daar is seksuele gezondheid er één van. Anderzijds kunnen scholen subsidie 
indienen bij Gezonde school voor het thema seksuele gezondheid. Het budget 
van de Gezonde School wordt verhoogd zodat scholen subsidie kunnen 
krijgen om meer aandacht te geven aan het thema seksuele gezondheid.' 
Desalniettemin blijft het een vraaggestuurd systeem. Wij kunnen scholen niks 
opleggen vanwege dit vraaggestuurde systeem. Scholen kunnen naar eigen 
inzicht het budget dat zij hebben inzetten. Er zijn ook geen regels dat zij 
perse erkende lespakketten van het RIVM moeten inkopen, wel willen OCW 
en VWS dit stimuleren. Dat is ook aangegeven in het Zevenpuntenplan. Ook 
is onlangs op vragen rondom een aangehouden motie van Dik-Faber 
aangegeven dat VWS extra financiering zal geven aan het RIVM zodat zij 
organisaties die graag een erkenningsprocedure willen doorlopen, financieel 
kan ondersteunen in het schrijven van het plan om te komen tot de 
erkenningsprocedure. 

Vanuit VWS is nogmaals benadrukt dat wij geen subsidie meer mogen 
verlenen op het geven van preventielessen op scholen. Dit is namelijk een 
economische activiteit, met andere woorden: wij moeten dit volledig 
overlaten aan de markt en partijen daarin op hun eigen verantwoordelijkheid 
wijzen hierin. 

Dit is ook in 2017 al aan Siriz gemeld door VWS-DMO. Bij wijze van grote 
uitzondering is dat dit jaar nog voor een laatste maal (tegen de 
staatssteunregels in) toegekend. Siriz weet dus al heel lang dat zij zich op de 
markt moeten gaan begeven met de preventielessen. 
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Van: f10.2.e 
Verzonden: dinsdag 25 september 2018 11:19 
Aan: 'Ronald Zoutendijk' 110.2.e • 	;iriz.nl> 
CC: U10.2 .e 	r— 
r— 	prninvws.ni>, 110.2.e 

)minvws.n1>; 
Onderwerp: RE: Begroting voor 2019 

Beste Ronald, 

minvws.nl>., (10.2:e _ 
1 (amirews.ni> 

Pminvws.n1>; rf0.2.e 

In reactie op onderstaande mail die je aan 00.2.e 	stuurde, reageer ik graag als 
volgt. 

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

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

Inmiddels zijn wij nu in gesprek met elkaar over de verschillende activiteiten en daarover 
ontvang ik van jullie nog stukken. Ik heb meerdere malen helder gecommuniceerd richting 
jou over welke activiteiten wij nog in gesprek zijn en voor de zomer is in een overleg onder 

De verwachting is dat dit politiek nog wel zal worden aangekaart door Siriz In 
december. 

Landelijke telefonische en online begeleiding(C 0,5 mln), Individuele 
specialistische begeleiding (C 0,9 mln) 
Het verzoek om financiering van landelijke en online begeleiding en 
specialistische begeleiding via een subsidie kan worden afgewezen. Dit wordt 
namelijk via de open house gefinancierd vanaf 2019. U heeft daarbij 
aangegeven Siriz voor de maanden dat de open house nog niet gereed is een 
overbruggingssubsidie te geven. In de nota die 	rover-bi: 
gevraagd of u akkoord bent met een bedrag an € 76.000. 

Overige projecten 
De overige projecten waar Siriz subsidie voor vraagt zijn 
grotendeels staatssteungevoelig/ een economische activiteit. Voorbeelden zijn 
ontwikkeling trajectmatige online en blended begeleiding, samenwerking 
abortuszorg, zichtbaarheidscampagne. Deze trajecten zijn allemaal al weggezet in 
het zevenpuntenplan via diverse routes. Daarnaast vraagt Siriz geld voor een 
tweetal kennisvragen (onderzoek onbedoelde zwangerschap bij vrouwen van 20-
30 jaar en behoefteonderzoek naar specialistische keuzebegeleiding). 
Wij verzoeken u deze projecten niet te gaan financieren, omdat wij richting Siriz 
hebben aangegeven dat er geen aparte aanvragen voor financiering meer gedaan 
mogen worden, omdat wij nu afspraken hebben gemaakt in het kader van het 
zevenpuntenplan. Er worden geen separate zaken meer gefinancierd dan via de 
vijf partijen is gecommuniceerd. 
Dit is ook zo gecommuniceerd per mail aan Slriz: 
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leiding van Angelique Berg afgesproken waarin afspraken zijn gemaakt wat er gefinancierd 
zal worden vanaf 2019. Daaruit is het zevenpuntenplan vastgesteld. 

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

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

Vriendelijke groet, 

110.2.e 

Van: Ronald Zoutendijk 110.2.0MgdOsiriz.ni>  

Datum: vrijdag 21 sep. 2018 4:43 PM 
Aan:110.2.e 	 *minvws.nl>  
Kopie: [1(1.2.e 
Onderwerp: Begroting voor 2019 

Beste 110.2.071., 

In de begroting voor 2019 van VWS lezen we onder het kopje 'Zorg en ondersteuning bij 
onbedoelde zwangerschap' dat voor een landelijke impuls voor de hulp aan onbedoeld 
zwangeren en tienermoeders ook in 2019 € 1,5 miljoen is gereserveerd. 
Het uitgangspunt hierbij is dat het gaat om landelijke expertise en functies op dit gebied die 
verder kunnen worden uitgedragen aan de hele sector. 

Met het oog op onze voorgenomen subsidieaanvraag voor 2019, zou ik je willen vragen of je 
specifieker kunt zijn welke activiteiten binnen dit kader passen. 
Ik zie je reactie graag tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 

Ronald Zoutendijk 
Bestuurder 

06  fil.g&IMA 
werkdagen: WO  
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In 2018 is Siriz bij de verlening van de instellingssubsidie 2018 ook per brief 
er op gewezen dat zij in 2018 voor het laatst een instellingssubsidie ontvangt, 
voor andere activiteiten dan die van de kennisfunctie sec. Afgesproken is dat 
voor 2019 wordt bezien hoe de gewenste activiteiten worden uitgevoerd, door 
wie en via welke financieringsconstructie. Dit is meerdere keren per mail zo 
aan Siriz gecommuniceerd en ook zo per brief in april 2018. Hierin is de 
volgende passage opgenomen: 
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Er is met u in 2017 reeds gesproken over afbouw van mijn subsidie voor deze 
activiteiten. Aangezien het subsidiejaar 2018 al lopende is, zal ik u niet 
vragen deze activiteiten per direct af te bouwen. Daarmee is 2018 wel het 
laatste jaar dat ik deze activiteiten financieel ondersteun. U kunt dit jaar dan 
ook gebruiken als een overgangsjaar, waarbij u de subsidie ook (deels) kunt 
gebruiken om de organisatie voor te bereiden op de komende jaren, waarin u 
geen subsidie van mij meer zult ontvangen voor deze activiteiten. Ik ga ervan 
uit dat gelet op het feit dat de gesprekken over deze afbouw reeds in 2017 
zijn gestart, voldaan is aan het gestelde in artikel 4:51 van de Algemene wet 
bestuursrecht. 
In dit kader wil ik u nog wel wijzen op de meldingsplicht, zoals hieronder 
beschreven. De subsidie is niet bestemd voor de overige activiteiten waarvoor 
u subsidie hebt aangevraagd, namelijk individuele specialistische begeleiding 
en projecten. Van individuele specialistische begeleiding (ook wel offline 
keuzehulpgesprekken) heb ik u in 2017 al in het besluit tot subsidieverlening 
(van 3 maart 2017 met kenmerk SP/81643/2017) gemeld dat 2017 het 
laatste jaar was waarin ik deze activiteiten subsidieerde. 
Er is daarna in meerdere gesprekken aangegeven dat VWS zich hieraan 
houdt. VWS heeft daardoor geenszins de indruk gewekt hier verandering in 
aan te brengen. 

4 Draagvlak politiek 
Er is voldoende richting de politiek gecommuniceerd hoe het traject rondom 
onbedoelde zwangerschap wordt vormgegeven en dat subsidie van 
organisaties niet meer wenselijk is. 

5 	Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie 
Nvt 

6 	Financiële en personele gevolgen 
Nvt 

7 	3uridische aspecten haalbaarheid 
Er loopt nog wel een bezwaar van SIRIZ naar aanleiding van de 
subsidieverlening 2018. Die wordt op dit moment afgehandeld door de 
directie DMO in overleg met WJZ. Naar verwachting zal Siriz ook tegen de 
subsidieafwijzing voor 2019 bezwaar aantekenen. 

8 	Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen) 
Nvt 

9 Gevolgen administratieve lasten 
Nvt 

10 Toezeggingen 
Nvt 

11 Fraudetoets 
Nvt 
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van:10.2.e 	 'Pminvws.nl> 
Verzonden: zaterdag 17 november 2018 15:23 
Aan: Berg, A. (Ange liq u e) 1°2.e  @ m invws. nl> 
cc:10.2.e 	 nninvws.nl>.  la" 

minvws.nl> 
Onderwerp: FW: Overleg met staatssecretaris Blokhuis 

Angelique, 
Ik heb zwart op wit met Ronald gecommuniceerd dat preventie op scholen gaat om 
collectieve preventie en niet om financiering van ondernemingen als Siriz. 
Preventielessen bekostigen is staatssteun. Scholen moeten dit zelf bij Siriz inkopen. Wij 
kunnen alleen zorgen dat de gezonde school een breed pakket aan lessen aanbiedt op hun 
website. 
En we zorgen ervoor dat RIVM geld krijgt om aanbieders te een klein bedrag te financieren 
ter ondersteuning van schrijven van een plan voor de erkenningsprocedure. 
Ik zal dit punt meenemen in de nota van de stas. Die ligt maandag eind van de dag bij jou. 
10.2.e 

Van: Ronald Zoutendijk <102.e 	i@siriz.nl> 
Datum: zaterdag 17 nov. 2018 1:23 PM 
Aan: Berg, A. (Angelique)102.e ,@minvws.nl> 
Kopie: 10.2.e 	 1@minvws.nl>,19-2 
10.2.e 	 minvws.nl> 
Onderwerp: Overleg met staatssecretaris Blokhuis 

Beste Angelique, 

Donderdag a.s. staat een overleg van veldpartijen met staatssecretaris Blokhuis 
gepland. 

Graag zou ik van jou willen weten wat de stand van zaken is m.b.t. preventie. 
Het ziet ernaar uit dat het stimuleringsbudget voor het onderwijs niet eerder dan per 1 
september 2019 (het nieuwe schooljaar) daadwerkelijk kan worden ingezet. 
Om geen hiaten te laten ontstaan, heb ik ervoor gepleit om voor 2019 8/12e van de door 
ons aangevraagde middelen voor preventie toe te kennen. 
Het betreft een bedrag van 8/12e van € 600.800 = € 400.533 (zie ook bijgaand 
Activiteitenplan 2019). 

Ik zou het heel erg op prijs stellen om hierover vóór het overleg met de staatssecretaris 
uitsluitsel krijgen. 

Met vriendelijke groet, 

Ronald Zoutendijk 
Bestuurder 
06 PT  
werkdagen 
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Van :1 	 @minvws.nl>  
Verzonden: dinsdag 20 november 2018 15:14 
Aan: Ronald Zoutendijkla" 	@siriz.nl>  
CC: Berg, A. (Angelique) la" 	minvws.n1>;  ° 

minvws.n1>;  
Onderwerp: RE: Overleg met staatssecretaris Blokhuis 

Beste Ronald, 
Deze boodschap van ons is niet nieuw. Door DMO is eerder al aangegeven dat het 
staatsteuntechnisch niet kan en mag om die gelden hiervoor in te zetten. Omdat jullie vorig 
jaar voor het nieuwe lesjaar al hadden ingeboekt, is toen (met opmerking dat het het laatste 
jaar is) dat toegestaan. 
Het budget van 6 mio is hiervoor nooit bedoeld geweest en daarmee dus ook niet gezien 
worden als overbrugging. 
10.2.e 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com)  

Van: Ronald Zoutendijk la" 	c siriz.nl> 
Datum: dinsdag 20 nov. 2018 2:50 PM 
Aan:10.2.e 	 rc-rAninvws.nl>  
Kopie: Berg, A. (Angelique) 10.2.e  rdminvws  nl>  1° 24 	 minvws nl>  10.2.e , 

.' 	, 	.`' 	 . . • 	5 	 / 

(dminvws.nl>, 	 @siriz.nl> 
Onderwerp: RE: Overleg met staatssecretaris Blokhuis 

Beste 10.2.e 

Bedankt voor je bericht. 

Je bericht staat haaks op wat Paul Blokhuis in ons overleg op 4 oktober 2018 heeft 
gezegd over het voorkomen van hiaten in de dienstverlening. 
Het zou inhouden dat de door scholen voor de eerste helft van 2019 geboekte 
preventielessen moeten worden geannuleerd en ik mijn medewerkers zou moeten 
ontslaan. 
Dat kan niet waar zijn. 

Er is nota bene € 6 miljoen in 2019 extra beschikbaar is voor preventie in het onderwijs! 
Bovendien is een overbruggingsregeling geen ongeoorloofde staatssteun. 

Je zult begrijpen dat ik me hierbij niet kan neerleggen. 

Met vriendelijke groet, 

Ronald Zoutendijk 
Bestuurder 
06- 
werkdagen: Z1 
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Siriz 
085-130 1570 
Nieuwe Gouwe W.Z. 1, 2802 AN Gouda 
Postbus 60, 2800 AB GOUDA 
www.siriz.nl   

	Oorspronkelijk bericht 	 
Van: 10.2.e 	 ©minvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 20 november 2018 14:29 
Aan: Ronald Zoutendijk 10." 	;@siriz.nl> 
cc:  10.2.e 	 (cDni  hvvvs.ni>;  

	

©minvws.nl>;  10." 	 €3)SiriZ.n1>;  Berg, A. (Angelique) 
10.2.e ;(3)minvws.nl>  
Onderwerp: RE: Overleg met staatssecretaris Blokhuis 

Beste Ronald, 

Naar aanleiding van onderstaande mail, mail ik je namens Angelique. 
Zoals bij jou bekend, wachten we voor collectieve preventie/onderwijs op jullie document 
in december. Daarover moeten we dan ook overleggen met OCW en de onderwijsraden. 
Op basis daarvan zal helder zijn waar de hiaten zijn en waarop we willen 
verstevigen/intensiveren. We proberen dat allemaal echt zo snel mogelijk te doen en de 
beschikbare middelen weg te zetten. Zoals eerder aangegeven, kunnen de middelen niet 
gebruikt worden voor jullie eerdere activiteiten (het lesgeven op scholen). Dat zou 
staatssteun zijn. Scholen beschikken immers over een integraal budget en dienen 
seksuele vorming daaruit te betalen. Dat betekent dat we dat niet op onderstaande wijze 
gaan overbruggen. 
Iets anders is keuzehulpgesprekken. Mede gezien de politieke discussie is dat niet per 1 
januari mogelijk. Wij zijn bereid hiervoor, naar rato voor de periode en het aantal 
gesprekken van afgelopen jaar, dat financieel te overbruggen, op basis van de nieuw 
geldende tarieven. 

Hopelijk is dit helder zo, mocht je vragen hebben, hoor ik het wel. 

Groet! 
laze 
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Van: 10.2.e 	 minvws.nl> 
Verzonden: woensdag 21 november 2018 08:53 
Aan:  10.2.e 	 @minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Nota afwijzing subsidie Siriz 

Het maakt niet uit welk instrument je kiest (subsidie of iets anders). Het blijft staatssteun. 10:;ï 
Het is niet anders. Daarna loopt 31rés via 

de open house en is er geen sprake meer van steun. 
Nu het geld bedoeld is voor activiteiten kan het op dezelfde manier als altijd verstrekt worden 
Gr, 
102W 

Van: 
Verzonden: woensdag 21 november 2018 08:50 
Aan:10.2-e 	 @minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Nota afwijzing subsidie Siriz 

Het geld is bedoeld voor de keuzehulpgesprekken voor de eerste drie maanden omdat de open 
house nog niet gereed is dan. 
Dat is dus staatssteun. Kunnen we dan niet zomaar in subsidie gieten? 

Van: 10.2.e 	 (ëbminvws.nl> 
Datum: woensdag 21 nov. 2018 8:45 AM 
Aan: 10." 	 1 @minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Nota afwijzing subsidie Siriz 

Hoi 10.2:e 

Is dit geld bedoeld voor het uitvoeren van activiteiten (of afbouwen van activiteiten) of kan Siriz er 
mee doen wat ze wil? Voor de laatste situatie is er geen juridische titel en zal het onrechtmatig 
worden. 
Als het bedoeld is als afbouw zou artikel 11.4 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS 
als basis kunnen dienen (dan zou meteen van de ondergrens van 1250.000 euro afgeweken 
kunnen worden. Andere opties zijn er denk ik niet. 

G r, 
10.2.e 

Van: 10.2.e 

Verzonden: dinsdag 20 november 2018 17:34 
Aan '0 	 @minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Nota afwijzing subsidie Siriz 

10.2.e 

De 76000 is vanmiddag toegezegd aan Siriz. 
Wij hebben hem dat ontraden vanwege staatssteun. Zie de nota die ik heb bijgevoegd in de vorige 
mail en nu weer in deze mail. En de brief waarnaar ik verwijs in deze nota. 
Ik denk dat we geen keus hebben dit geld via een subsidie te verlenen aan Siriz toch? 
Dus voor 76000 euro staatssteun te verlenen. 
Of is er nog een andere optie? 
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10.2.e 

Van: 10.2.e 	 1 ) 
Verzonden: dinsdag 20 november 2018 15:02 
Aan:10.2.e 	) 

Onderwerp: Nota afwijzing subsidie Siriz 

Hoi -io.z.e; 

Ik heb (hopelijk) nog (op tijd) naar de nota kunnen kijken en een paar opmerkingen gemaakt. Die 
gaan er vooral over dat ik tijdje niet meer betrokken ben geweest bij de besluitvorming rondom 
Siriz. De activiteiten waar Siriz wel/ geen subsidie voor wil hebben (of kan krijgen) lopen voor mij 
een beetje door elkaar. Dat neemt echter niet weg dat ik denk dat we voldoende tijdig en duidelijk 
richting Siriz hebben gecommuniceerd (in brieven, mails en mondeling) dat vanaf 2019 geen 
subsidie meer verstrekt zal worden vanuit VWS. Dat staat wel voldoende in de nota. 
Blijft alleen het overbruggingsgeld over. Dat is voor mij nieuw. Is die toezegging van 76.000 
formeel gedaan aan Siriz of is dat alleen iets wat de Stas op de interne nota heeft gezet? Als het 
richting Siriz is gecommuniceerd zullen we er over na moeten denken hoe we dat in het vat gaan 
gieten. Als het alleen iets is wat intern gecommuniceerd is, is het iets waarover in deze nota aan 
de Stas helderheid gegeven moet worden over het hoe en waarvoor (en of daar niet ook 
staatssteunproblemen aan kleven; ik ken de eerdere nota niet waarover gesproken wordt in deze 
nota). 

Groeten, 
10.2.e 
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Van: 1 c).2.6''g'-' 
Verzonden: donderdag 
Aan:10.2.e 

Onderwerp: RE: 

,@minvws.nl>  
29 november 2018 07:49 

@minvws.nl> 

Van: 10.2.e 	 minvws.nl> 
Datum: donderdag 29 nov. 2018 7:40 AM 
Aan: 10'" 	 la( minvws.nl> 
Onderwerp: 

Even voor overleg dadelijk dat ik heb over overbrugging Siriz/stas/Angelique: 

	

Onderwijs is Angelique duidelijk int" 	dat is een nee. 
Gebaar/verruiming kunnen we nog maken bij keuzehulp en dat is dan 1/4  van huidige 

bedrag= 250.000 dat ze dan krijgen11.1  
maar dan hoeven we als overbrugging voor chat niets te doen, immers dan zit erin. 
Voor chat lange termijn nu niet beslissen, kunnen we bij open house doen, maar overwegen 
voor iedereen bovenop de 45,- per chat een soort bedrag te geven voor beschikbaarheid 

Eens zo? 

10.2.e 
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van:102.e 	 m invws.n I> 
Verzonden: maandag 3 december 2018 17:36 
Aan: 10.2.e 	 @minvws.nl> 
CC: 1°." 

	

	
Ominvws.n1>;;I, 

minvws.nl> 
Onderwerp: FW: Marjolein CC email: Intern of uitgaand stuk betreffende 'Nota afwijzing Siriz 
(zaaknummer: 184196)' 

10.2.e 

Stas had kennelijk vraag naar onderbouwing 76.000. Dit bedrag is nu op 64.000 uitgekomen 
na Rrecieze herberekening. De berekening staat in het A4 van vanmorgen. 

Van: 10.2.è 	 @minvws.nl>  
Datum: maandag 03 dec. 2018 5:29 PM 
Aan:  10 2 e 	 ïdminvws.nl> 1°." , 	 ,g2rninvws.nl>,  

2.e 	 (Mminvws.nl>  
Onderwerp: Maijolein CC email: Intern of uitgaand stuk betreffende 'Nota afwijzing Siriz (zaaknummer: 
184196)' 

Beste Collega, 

Bijgaand treft u ter informatie documenten / linkje naar de zaak aan, betreffende 
'Nota afwijzing Siriz (zaaknummer: 184196)' 

Ter info : scan opmerking stas op pag 3 toegevoegd. Retour behandelaar. 

Indien de linkjes in dit emailbericht niet functioneren, is het mogelijk dat de stukken zich 
bevinden onder een vertrouwelijk dossier waarvan u geen dossierwerker bent. Neem in dat 
geval contact op met de dossiereigenaar. 

Met vriendelijke groet, 
10.2.e  
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Van : 
Verzonden: maandag 3 december 2018 09:03 
Aan: Berg, A. (Angelique) la" 1@minvws.n1>;1
102 e 

".1'  
@minvws.nl> 

CC:10." 	 Rminvws.n1>19A0 
Rminvws.ni> 10.2.e 

Onderwerp: A4 gesprek Zoutendijk 

@minvws.nl>; 

minvws.nk 

10.2.e 
Op verzoek van 10.2.e heb ik de vorige versie ingetrokken. 
Hierbij de nieuwe versie om voor te leggen aan de staatssecretaris voor het gesprek dat Angelique 
morgen heeft met Siriz. 
Hopelijk lukt het jullie de staatssecretaris te vragen er vandaag naar te kijken. 
10.2.e 

A4 gesprek met Siriz/ DGV dinsdag 

Siriz vraagt 3 dingen als overbrugging: 

• Extra geld chat voor beschikbaarheid 
Siriz vraagt een beschikbaarheidsbijdrage voor het betalen van de medewerkers die 
bereikbaar moeten zijn voor de chat zonder dat er misschien vragen komen bij vrouwen. 
Deze bijdrage zou voor alle aanbieders via de open house moeten gelden, en die 
chatfunctie aanbieden (doet tot noch toe alleen Siriz). Overdag kunnen mensen voor de 
organisatie waarbij ze in dienst zijn, ook wat anders doen, daarvoor is dat niet nodig, het 
gaat dan vooral om de randen van de dag. 

Advies 1 
Voorstel is een bedrag van 20.000,-/jaar, bovenop de declaratie voor de gesprekken. Dit 
wordt dan als totaalbedrag beschikbaar gesteld en geldt dan naast de te declareren chats. 

• Geld voor lespakketten onderwijs 
Siriz wil geld voor het geven van lessen in het onderwijs. Dit jaar krijgt Siriz nog € 
500.000. Dit is een economische activiteit en dus staatssteun. In 2017 en 2018 is door 
DMO al aangegeven dat het laatste jaar was voor Siriz, dus is hier sprake van behoorlijk 
bestuur wanneer we daadwerkelijk stoppen. Daarnaast is de lijn: scholen kunnen 
preventielessen inkopen bij verschillende organisaties. We stimuleren dat dit via Gezonde 
School loopt. Gezonde School zorgt voor een overzicht van erkende lespakketten. Scholen 
krijgen nu al geld voor dit onderwerp via OCW, namelijk omdat seksuele gezondheid al 
onderdeel is van de kerndoelen. Daarnaast kan Gezonde School subsidie verlenen aan 
scholen om te stimuleren dat scholen op diverse thema's wat doen. Dat gebeurt nu al. Dus 
Siriz hoeft niet te wachten op het masterplan onderwijs. Siriz gaat ten onrechte uit van de 
veronderstelling dat gelden pas per 1 september beschikbaar zijn. 
Wat doen wij al op korte termijn waar Siriz van kan profiteren? 

o We zorgen dat scholen subsidie kunnen aanvragen bij Gezonde School om meer te 
doen aan seksuele gezondheid, bijvoorbeeld door een Siriz te vragen gastlessen te 
geven. Hiervoor kunnen wij nu al aan Gezonde School extra geld geven en dat 
deden wij vorig jaar ook al gedurende het jaar met € 33.000 om te voorkomen dat 
scholen werden afgewezen door geldgebrek. 

o We geven geld aan het RIVM zodat zij organisaties kunnen subsidiëren in 
aanloopfase naar de erkenning. Zij kunnen dan een document beschrijven en een 
handboek etc. Dit is nodig om de erkenning in te gaan. Is max € 10.000. Siriz 
heeft een en ander ingediend bij RIVM, maar RIVM heeft aangegeven dit te 
minimalistisch te vinden. Siriz geeft bijvoorbeeld maar één les en soms een 
ouderavond. Volgens RIVM moet dit om aan de kwaliteitscriteria te voldoen, veel 
meer programmatisch en structureler worden vormgegeven. Siriz wilde ook geen 
procesevaluatie doen, bijvoorbeeld wat de effecten zijn van de les, hoe kinderen 
erop reageren etc. Het is nu aan Siriz om dit op te pakken, zegt het RIVM, zodat 
zij de erkenningsprocedure wel door kunnen. 
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Advies 2 

• Overbruggingsgeld keuzehulp op basis van vorig jaar in plaats van nieuwe 
tarieven. 
Siriz wil op basis van huidige subsidie een overbruggingskrediet ontvangen voor 
keuzehulp. De huidige subsidie voor keuzehulp betreft grofweg € 1 miljoen (chats, 
gesprekken, online). Een overbrugging van 3 maanden zou betekenen: € 250.000. Dit is 
ongeveer het jaarbedrag wat wij verwachten dat Siriz zou gaan ontvangen op basis van 
160 gesprekken en 3000 chatgesprekken. 

Berekening op basis van huidige tarieven (mocht Siriz ernaar vragen) 
Tarief van € 90 per uur. 
140 gesprekken x 4 uur = €50.400. 
40 gesprekken x 20 uur = € 72.000 
3000 chatgesprekken x tarief € 45= €135.000 
Totaal per jaar: C 257.400 
€ 257.400/ 4 = € 64.350 

Er zijn twee opties: 
1. Siriz krijgt € 250.000 op basis van oude subsidie + de 9 resterende maanden via de open 

house 
2. 

Advies 3: 
J 

In het gesprek met u is aangegeven dat zonder overbrugging op bovenstaande onderdelen, de 
organisatie in financiële problemen komt. 
Echter, uit het jaarverslag van Siriz blijkt dat ze 2,3 miljoen in 2017 aan eigen vermogen heeft, 
waarvan € 2,2 miljoen aan kasgeld/ liquide middelen. 

4-' 
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Van: Berg, A. (Angelique) 1"-e  @minvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 18 december 2018 08:32 
Aan • 1".e 	 (gin' minvws.n1>;  102.e • 
LL:10.2.e 	 " minvws.n1>;1.e  CC .10.2.é 

minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Lijn Gezonde School 

Helder ladies! Eens dat Siriz het er maar mee moet doen en dus zelf voor overbruggimg moet 
zorgen. Was niet nodig geweest als ze hadden voortgemaakt. 
Excuus dat ik jullie ben blijven lastig vallen, vond alleen dat we elke steen moesten hebben 
omgekeerd. Hebben we gedaan. 
Dank, groeten Angelique 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com)  

Van: 10.2.e 	 (a),minvws.nl>  
Datum: dinsdag 18 dec. 2018 7:09 AM 
Aan:10.2.e 	 1@ininvws.nl>, Berg, A. Angelique 	minvws nI> 
Kopieila" 	 c 	minvws.nl>,. 

minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Lijn Gezonde School 

Hoi allen, 

Angelique, ik wil graag de lijn van 10.2.e bevestigen. Exact dezelfde vraag lag voor in het gesprek 
dat jij hebt gevoerd onlangs als finale financiële afhechting. Toen heb je ook aangegeven (en 
afgestemd met de stas) dat je voor onderwijs geen ruimte ziet en keuzehulp zijn we ontzettend 
ruimhartig geweest voor 3 maanden overbrugging (bijna hun hele resterende jaarbedrag). We 
hebben dat toen afgedaan als het uiterste wat we kunnen doen. 
11•V 

10.2.e 

Van: 10.2.e 	 @ minvws.nl> 
Verzonden: maandag 17 december 2018 21:11 
Aan: Berg, A. (Angelique)10.2.e 	minvws.nl> 
CC. 10.2.e 

	

	 minvws.nk  102.e 
@minvws.nl>;  10.2.e 

Onderwerp: RE: Lijn Gezonde School 
minvws.nl> 

Al vanaf 1 september ligt het 
zevenpuntenplan er en ik zeg al weken tegen Siriz dat zij aan zet zijn om iets fatsoenlijks in te 



Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van: 10 2 e r 	 @ i v s . nl> 
Datum: maandag 17 dec. 2018 4:00 PM 
Aan: Berg, A. (Angelique)10.2.e rdminvws.nl> 

1 Kopie: 10 2 e  
10.2.e 

Onderwerp: RE: Lijn Gezonde School 

@minvws.n1 >,10.2.e  
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leveren. Doordat zij nu zo langzaam zijn, zijn hun pakketten pas in september goed gekeurd. 
Ze moeten namelijk nog van alles gaan schrijven en doen. 
We hebben nooit gezegd dat Siriz geld krijgt voor lespakketten. Ze weten het al heel lang dat 
het afgebouwd wordt. Bovendien kunnen scholen hun gewoon betalen als ze dat graag 
willen. 
Hoe ver moeten we gaan? De bal ligt nu echt bij Siriz. Als zij dag en nacht gaan schrijven aan 
plan dan kunnen ze snel indienen. En als RIVM dan hun best doen dan lukt het ook in max 
twee maanden. 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van: Berg, A. (Angelique)10." @minvws.nl>  
Datum: maandag 17 dec. 2018 8:57 PM 
Aan:  10 2.e 	 (C-Ï„ mi nvws.nl> 
Kopie: 10.2 e 	 'atninv‘,\ .  

(--(bzini nvws.ni>,  10.2.e 

Onderwerp: RE: Lijn Gezonde School 

Dank vast! 
Grt Angelique 

minvws.nl> 

fr minvws.nl> 

Ja als het goed is, is er inderdaad één goed bevonden. Ik denk ook dat 11.1  
W„.td • 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van: Berg, A. (Angelique 	(M,minvws.nl>  
Datum: maandm 17 dec. 2018 3:57 PM 

@minvws.nl>  



minvws.nl> 
minvws.nl> 

Van :1 	 2minvws.nl> 
Verzonden: maandag 17 december 2018 14:12 
Aan: Berg, A. (Angelique).10.2.e 	minvws.nl> 
cc:10.2.e 	 '@minvws.n1>•19 

invws.nk 
Onderwerp: Lijn Gezonde School 

Meminvws.nl> 
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Kopie: 10." 
nnivws.nl>,10." 

Onderwerp: RE: Lijn Gezonde School 

Ik snap het, ga het wel even met"-?•e  kortsluiten. 
11.T. 

Verder kon ik me herinneren dat Siriz 1 pakket had goedgekeurd gekregen, dat zei lale  ,toch, 
10.2.e ;? 

Wordt nog even vervolgd 	 

Angelique, 

Van '10.2.el had ik begrepen dat je vroeg naar laatste stand gezonde school. 
Dit is de lijn die we nu aanhouden en ook communiceren richting 10'2  

• We houden vast aan de lijn dat lespakketten erkend moeten zijn via RIVM voordat 
Gezonde School ze op de activiteitenlijst plaatst. Gezonde School biedt geen ruimte om ze 
eerder op de lijst te krijgen, bijvoorbeeld als ze in de procedure zitten. Zij willen graag 
alles formeel laten verlopen een geen versoepeling daarop inbrengen. Voor Siriz betekent 
dit dat zij heel snel moeten gaan indienen bij RIVM. RIVM helpt hun hierbij en de afspraak 
tussen Siriz en RIVM is hierover gemaakt. VWS maakt extra geld over naar RIVM zodat 
RIVM organisaties zoals Siriz kan betalen om het erkenningsproces goed in te kunnen 
gaan. Voor Siriz betekent dit dat zij waarschijnlijk in september de lespakketten op het 
niveau 'goed beschreven' hebben. Dat is het laagste niveau om op de activiteitenlijst van 
de Gezonde School te komen. RIVM kan binnen 2 a 3 maanden dit goedkeuren, dus het 
wachten is nu op Siriz. 

• Afgelopen dinsdag hebben we met RIVM/ Gezonde School gesproken over het feit dat er 
nu al scholen zijn die bij Siriz lespakketten willen afnemen, maar daar geen geld voor 
willen/ kunnen uitgeven. Richting Siriz hebben wij hierover nogmaals gecommuniceerd dat 
het een feit is dat zij zich op een vraaggestuurde markt begeven waar scholen via de 
kerndoelen ook geld krijgen voor seksuele gezondheid en zij Siriz hiervoor moeten betalen. 

• De Gezonde School zal naar de mogelijkheden kijken dat de scholen die Siriz nu al willen 
inhuren, zich in maart kunnen aanmelden bij Gezonde School voor het 
ondersteuningsaanbod (dat is niet gespecificeerd) zodat zij in september, zodra jullie op de 
lijst staan, het geld via het ondersteuningsaanbod in bezit hebben om Siriz ook 
daadwerkelijk in te huren. Dus inderdaad het nieuwe schooljaar. 

• Siriz vroeg dit weekend nogmaals om een overbruggingskrediet zoals ze dat ook deden in 
het gesprek met jou. We hebben sowieso al meerdere malen aangegeven dat zij zich nu op 
een markt bevinden en de impulsgelden slechts bedoeld zijn die markt te stimuleren en 
niet om ondernemingen te financieren die preventielessen geven. 

• Dit betekent voor Siriz dat zij voor de periode tot september zelf met scholen afspraken 
moeten maken. Zonder de impulsgelden had dit ook zo gemoeten. 

• Wij kunnen vanuit VWS niet een subsidiepotje opstellen voor de scholen die Siriz het 
eerste half jaar van 2019 willen inhuren. Dit past niet in het beleid zoals wij — en OCW en 
Gezonde School - het willen: via de reguliere geldstroom van OCW zijn er middelen voor 
de kerndoelen, daarnaast extra gelden via Gezonder School voor goedgekeurde 
interventies. 

• Op 24 januari ontvangen wij het definitieve plan onderwijs (wij hebben hier dinsdag al 
over gesproken met partijen) en dan maken we nota aan staatssecretaris. Ondertussen 



Doc. 212 

gaan partijen door om geen vertraging op te lopen. Wij zullen ook in januari met OCW 
spreken over het plan. 

Kan jij je hierin vinden? 

Groet, 
10.2.e 1 



Doc. 213 

Van: 10.2.e 	 2minvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 18 december 2018 19:10 
Aan: Berg, A. (Angelique) 10.2.e @minvws.nl> 
Onderwerp: RE: Siriz 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com)  

Van: Berg, A. (Angelique)10.2  e '@minvws.nl> 
Datum: dinsdag 18 dec. 2018 	PM 

2 e Aan: 	 @minvws.nl>, 
Kopie: 10 2 e 	 laminvws.nl>  
Onderwerp: Siriz 

Stas nog even gesproken over Gezonde school. Hij deelt onze lijn: geen geknutsel met 
goedkeuringen. 
Hij gaat nadenken of hij niet toch een zachte landing wil. Transitievergoeding. Aangegeven 
dat Siriz wat ons betreft veel te laat is gestart en er vanuit is gegaan dat het geld toch wel hun 
kant op zou rollen etc. dus eigenlijk slecht gedrag belonen. 
Dat, mocht hij afwijken van ons advies, hij dat wel politiek moet afhechten, te beginnen met 
minister. Was hij zich van bewust. Wordt vervolgd. 

Kan t niet mooier maken. 
Grt Angelique 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com   

minvws.nl> 



sell alba 
10

4
2e  
0 	 17:03 

Paul Blokhuis 04 aatst gez. vandaag om 16:44 

ir 59% WED 

Hoi Paul, ik heb vanmiddag met 102'e  
gewerkt aan een overbrugging voor 
Sint. 

Ik stem zo af met Hugo, Angelique. 

Hugo is helemaal akkoord met 
overbrugging tot •start nieuwe seizoen. 
Verder geen sondering nodig volgens 
hem en mij. Wel even afstemmen svp 
over fomitilering in voetnoot van de brief 
mbt staatssteun' Fijne avond! Paul 

Ok, thx! Fijne Kerst Paul, grt Angelique 

Dank voor de fijne samenwerking 
Angelique. Goede•feestdagen gewenst 
mat r3a.nnisnnAn wannonnich hrto rilt 

-1- 
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minvws.n1>;1°2"e  
tY 

Wij willen nu beschikking afronden (afwijzen van dat miljoenenbedrag en dan toewijzen voor 
overbrugging keuzehulpgesprekken en onderwijs). Ik zou dus voorstellen 2 ton te doen. [MI' 

Ga jij akkoord met 2 ton? ''11  
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Van: Berg, A. (Angelique)1°." Rminvws.nl> 
Verzonden: maandag 7 januari 2019 11:30 
Aan:10.2.e 	 @minvws.nl> 

10 e CC: 10 2.e 	 Ominvws.nl>" 
'Rminvws.nl> 

Onderwerp: RE: Onderwijsdeel Siriz 

Ha 10.2..e 

Ook voor jou alle goeds in 2019! Dat het een jaar met weinig onbedoelde zwangerschappen mag 
worden 

Zullen we er 250.000 van maken? En dan echt een punt zetten? Dat bedrag heeft stas in zijn hoofd 
zitten. Ik wil dat nu niet bij hem checken, hij is er deze week nog niet en is echt met andere dingen 
bezig. 

Ik zal je zo nog even de correspondentie die ik met stas heb gehad van voor de vakantie doorsturen. 
11, 

OK? 
Thx! 
Groeten 
Angelique 

Van:10.2-e 	 @minvws.nl> 
Verzonden: maandag 7 januari 2019 10:30 
Aan: Berg, A. (Angelique)10." ffiminvws.nl> 
cc:10.2.e 	 10"2"e 	 k% @minvws.n1>;  

@minvws.nl> 
Onderwerp: Onderwijsdeel Siriz 

Hoi Angelique, 

eminvws.nl>;  10.2.e 

Van met voor de kerst rest nog het afhechtpunt rond overbrugging Siriz voor onderwijs. Jij had het 
over een bedrag van 2 tot 2,5 ton. 10.2.e  zet in op 8/12 van 583.000 (naar zijn zeggen wat zij tot 
op heden besteden aan onderwijs) en is dan 388.000,-. 
Vraag is nu wat we doen. Ik heb hem gevraagd, zijn ongeveer 200 scholen, 100,- per les en max 
10 lessen/lesuren per school. Dus zou ik zeggen dat 2 ton mooi is. 11.1 
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10.2.e 

Ennuh: uiteraard de beste wensen voor een mooi 2019! 



minvws.n1> 
Onderwerp: Telefoon' 
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Van:10.2I 	 @minvws.nl> 
Verzonden: maandag 7 januari 2019 12:38 
Aan: Berg, A. (Angelique)r-le 	minvws.nl> 
CC: 	 minvws.n1>;1  

@minvws.n1>; 
@minvws.n1>;  102-e 

Hoi allen, 

Even de klokken gelijk zetten. Zojuist heb ik102-e gesproken en hem aangegeven dat zij als 
overbrugging voor keuzehulpgesprekken dus 157.000,- krijgen (al eerder bepaald) en onderwijs 
250.000,-. 
Daarvoor hebben we om het toe te kennen een onderbouwing nodig van die beide bedragen en dat 
heb ik hem gevraagd. Hij levert dat binnen een week per mail aan. Dan kunnen wij die aanvraag 
van destijds afwijzen en deze twee bedragen eenmalig toekennen. 

10.2.e 
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Van:102e  
Verzonden: maandag 14 januari 2019 12:10 
Aan: 1°." 	 )10.2.e 	Ominvws.nl> 
Onderwerp: RE: Overbruggingssubsidie 2019 Siriz 

11 
	 Ngnift-M V5,2:49 • 

Van :19* 	 }@minvws.nl> 
Verzonden: maandag 14 januari 2019 12:10 
Aan:10." 	 Ominvws.nl> 
Onderwerp: RE: Overbruggingssubsidie 2019 Siriz 

Zie deze nu pas..... op dat niveau is helemaal niet besloten, alleen bedragen zijn genoemd! 

Van 10 p wgi , Onninvws.nl> :-1 	- ,  - ,... 
Verzonden: maandag 14 januari 2019 11:24 
Aan:102e 	 Ominvws.nl> 
Onderwerp: FW: Overbruggingssubsidie 2019 Siriz 

Zie mail 19L nog toen ik vroeg om aantallen preventielessen die zij doen per klas. 



minvws.nl> 
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Va n:lrig 	 414  minvws.nl> 
Verzonden: maandag 14 januari 2019 12:08 
Aan: Berg, A. (Angelique) 1°." '2minvws.nl> 
CC: 1°."j  minvws.n1>; t)  

@minvws.n1>; la" 
Onderwerp: Onderbouwing overbruggingsgeld Siriz 

Angelique, 

Conform afspraak met de staatssecretaris verlenen we Siriz overbruggingsgeld (€ 157.000 keuzehulp 
en € 250.000 onderwijs). Er is discussie hoe we dat onderbouwen. Graag willen wij dat hierbij 
voorleggen. 
Vanuit de financiële afdeling wordt om een p x q gevraagd. Dit lijkt ons om meerdere redenen 
terecht 11'1,  
Daarvoor is het nodig dat de onderbouwing van beide bedragen correct is. 
Nu komen we er met Siriz helaas niet uit. Zij houden vast aan hun oude activiteitenplan en weigeren 
een nieuw activiteitenplan met correcte onderbouwing voor deze bedragen aan te leveren. Er is nu 
discussie over de p x q (Siriz wil geld deels benutten voor reorganisatie, wij sluiten liefst zo dicht 
mogelijk aan bij nieuwe tarieven en financieringsstructuur; is het minst kwetsbaar bij gedoe. In deze 
mail leggen wij jou wat keuzes voor met een advies. Als je liever even live wil overleggen, kunnen we 
dat natuurlijk ook nog organiseren. 

10.2.e 

Belangrijke noot: 

Toen wij vroegen om een onderbouwing van beide bedragen, heeft Siriz aantallen opgegeven. Wij 
hebben aangegeven moeite te hebben met deze aantallen, omdat we bij de berekening van Siriz 
voor keuzehulp neerkwamen op een tarief van € 202 euro per online chatgesprek (VWS hanteert in 
2019 € 45) en € 2194 per keuzehulpgesprek (VWS hanteert in 2019 4 uur x € 90 = C 360 of bij 
uitzondering 15 x € 90 = € 1350 voor toeleiding naar gemeenten). 

Op deze berekening komen ze nu (gedeeltelijk) terug en hebben aangegeven de subsidie niet alleen 
voor het geven van keuzehulpgesprekken en preventielessen te willen gebruiken, maar om de 
organisatie te reorganiseren. Zij geven de volgende redenering aan schuingedrukte tekst. 
- In de subsidiebeschikking van 17 april 2018 is vastgelegd dat wij de subsidie (deels) kunnen 

gebruiken om de organisatie voor te bereiden op de komende jaren. Noot VWS: ons inziens gaat 
dit over de subsidie die zijn nog in 2018 van DMO kregen en heeft dit niets te maken met de 
subsidie die zij nu nog in 2019 krijgen. 

- Siriz heeft hoop geput uit de extra middelen van 53 miljoen voor deze kabinetsperiode voor 
preventie, ondersteuning en zorg bij onbedoelde (tiener)zwangerschappen. Wij verkeerden 
daarom in de veronderstelling dat vanaf 2019 er méér in plaats van minder middelen voor Siriz 
beschikbaar zouden komen. Om die reden is in 2018 de formatie niet afgebouwd. Noot VWS: er 
is nooit gezegd dat de € 53 miljoen deels rechtstreeks naar Siriz zou gaan voor onredelijk hoge 
bedragen, zoals de amendementen achteraf wel waren. Siriz heeft verhoudingsgewijs in het 
verleden voor preventielessen en keuzehulpgesprekken erg veel geld gehad van DMO, 
bovendien is steeds aangegeven. 
Omdat de nieuwe financieringsregeling voor Siriz in financieel opzicht ongunstig uitpakt, zullen 
we alsnog een forse reorganisatie moeten doorvoeren. We zullen als gevolg daarvan kosten 
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moeten maken, zoals transitievergoedingen, waar tegenover geen prestaties staan. Noot: zij 
hadden zelf van te voren rekening moeten houden met realistische tarieven. 

- Om ons de kans te geven af te bouwen en de tijd tot een andere financiering te overbruggen, 
hebben wij een beroep gedaan op een overbruggingssubsidie. Een deel van die subsidie willen wij 
alsnog aanwenden voor de reorganisatie van Siriz. Een ander deel willen wij in de 
overbruggingsperiode benutten voor de uitvoering van onze activiteiten. Noot: voor ons was niet 
bekend dat de overbruggingskrediet gebruikt zal worden voor reorganisatieactiviteiten. Wij 
gingen er vanuit dat het overbruggingskrediet is bedoeld voor de gederfde inkomsten tot april 
in verband met uitstel open house en een soort overbruggingskrediet voor preventielessen tot 
1 september omdat zij dan ook op lijst gezonde school staan. Als de gelden wel bedoeld zijn 
voor reorganisatiekosten, dan lijkt ons een onderbouwing van p x q voor reorganisatiegeld ook 
relevant. 

Wat heeft VWS voorgesteld? Wat wil Siriz? 
Offline keuzehulp Offline: 

In officiële stukken aan VWS gaf 
Siriz aan 400 trajecten te willen 
leveren. 1/4  (tot april) van 400 = 100. 
We gaan iets ruimer zitten om tot 
de 157.000 te kunnen komen. 

Voorstel offline: 
- 150 kortdurende trajecten x 4 

uur x €90= € 54.000 
- 25 langdurige trajecten x 15 x 

€90 = € 33.750. 

Offline 
Siriz komt opeens op beduidend 
minder keuzehulpgesprekken dan ze 
wilden leveren namelijk 27 kort en 9 
lang. 
Ze rekenen een uurtarief van € € 180 
in plaats van € 90. 

Voorstel offline: 
- 27 kortdurende trajecten x 4 uur x 

€ 180 = € 19.440 
- 9 langdurige trajecten x 15 x € 180 

= € 24.300 
Totaal offline = € 87.750 

Totaal offline € 42.480 

Online keuzehulp Online: 
In officiële stukken van Siriz aan 
VWS gaven zij aan 4500 
chatgesprekken te willen leveren. 
We nemen iets meer dan een 
kwart hiervan om tot € 157.000 te 
komen. 

Voorstel online: 
- 1538 contacten x € 45 = € 

69.250 

Online: 
Siriz gaat uit van 3600 chatgesprekken 
in plaats van 4500 per jaar. 

Voorstel online: 
- 900 x €137 = C 123.555 

Totaal offline + online = € 166.000 

Totaal offline + online: € 157.000 
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. We houden vast aan € 157.000 en niet de € 166.000 waar Siriz nu op uit 
komt. We houden vast aan een uurtarief van € 90 euro voor 
keuzehulpgesprekken en € 45 voor chatgesprekken. De berekening zoals 
voorgesteld door VWS is uitgangspunt. 

• We kiezen voor de berekening van Siriz met uurtarieven van € 180 voor 
keuzehulp en € 137 voor chatgesprekken en gaan er vanuit dat dit extra 
geld is voor de reorganisatie. Met die uurtarieven rekenen we dan wel 
tot een bedrag van € 157.000 en niet tot aan € 166.000. 

Advies: 

- Uurtarief: C 810 (C 32 per 
leerling): uitgaande van 1 
preventieles. 

- Siriz wil niet aangeven of zij 10 
preventielessen geven. Zij geven 
zelfs aan 'geen idee te hebben 
hoeveel preventielessen ze geven 
per klas'. Van RIVM weet ik dat zij 
maar 1 preventieles geven. 

- Siriz gaat uit van 7715 leerlingen 

Preventielessen 	- Uurtarief: € 200 (€ 8 euro per 
op scholen 	 leerling per les => € 80 euro 

per leerling voor 10 lessen) 
- 10 preventielessen per klas a 

25 leerlingen 
- 125 klassen van 25 leerlingen = 

3125 leerlingen 

Opties met advies 

Opties met advies 1. Uitgaan van één preventieles per klas met een uurtarief van € 200 per 
uur (per klas van 25 leerlingen). RIVM kon niet precies het uurtarief 
doorgeven, maar had het over tussen de C 200 en € 500. Als Siriz 
werkelijk maar één preventieles per klas doet, dan wordt het aantal 
leerlingen 31.250 om tot de € 250.000 te komen. Dit komt neer op 1250 
klassen. 

2. Uitgaan van één preventieles per klas met een uurtarief van C 500 per 
uur (per klas van 25 leerlingen): 12.500 leerlingen om tot de € 250.000 
te komen. Dit komt neer op 500 klassen. 

3. Afdwingen dat Siriz met uitspraak komt over aantal preventielessen per 
klas en dan uitgaan van uurtarief tussen € 200 en C 500 en op basis 
daarvan het aantal leerlingen vaststellen. Echter Siriz geeft aan niet te 
weten hoeveel preventielessen ze per klas doen. 

4. Uitgaan van de optie van Siriz waarbij onduidelijk is hoeveel 
preventielessen ze geven en zij daarom een tarief van € 32 per leerling 
vragen dat neerkomt op € 810 per uur  (op basis van 25 leerlingen per 
klas). 

5. Uitgaan van een uurtarief van € 350 per uur  en uitgaan van het 
gemiddeld aantal nodige preventielessen dat RIVM aangeeft dat nodig 
is om goede seksuele voorlichting te geven. RIVM geeft dit gemiddeld 
aantal lessen deze week door. Dit zal waarschijnlijk tussen de 6 en 10  
preventielessen liggen. Op basis van deze gegevens wordt het aantal 
leerlingen vastgesteld. In de verantwoording van de subsidie moet Siriz 
dan ook dit aantal leerlingen verantwoorden. 
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Advies: 11-1 
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Van 10.2.e 	 @minvws.nl> 
Verzonden: woensdag 16 januari 2019 08:29 
Aan 	 @minvws.nk 

minvws.nl> 
Onderwerp: Siriz besluitvorming 

Hoi! 

@minvws.nl>; 10.2.e 

Ik heb net een wat teleurstellende mail naar Angelique gestuurd. Zij mailde even met mij apart 
over de siriz overbruggingsgelden keuzehulpgesprekken (157.000.-) en onderwijs (250.000,-). 
Even terughalend: wij hadden vanuit PG voorgesteld Siriz te vragen om een onderbouwing van die 
bedragen (oude activiteitenplan was een veelvoud aan bedrag voor die twee onderwerpen). Iets 
dat ook 102.e graag wilde, een P x Q onderbouwing. 11.1  

Echter 10.2.e 	weigert dat, wil vrijheid bij de besteding en beweert zelfs 
dat hij met Angelique en mij is overeengekomen dat een deel van de gelden gebruikt kan worden 
voor de benodigde reorganisatie van Siriz. Dat laatste is echt niet zo en nooit toegezegd! 

Enfin, Angelique heeft heen en weer zitten mailen en stel me nu toch voor dat we het lumpsum 
over maken, is immers ter overbrugging... Enfin, dat moeten we dan maar zo doen en is de keuze. 
11.1 

10.2.e regel jij het zo (lumpsum) en ook met et 

10.2.e 
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En als ik me er nog even mee mag bemoeien.. 
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van:10.2.e 	 Orninvws.nl> 
Verzonden: donderdag 14 februari 201909:02 
Aan: 102.e 	 @minvws.nk 10.2.e 

2minvws.nl> 
CC: Berg, A. (Angelique)1".e  @nninvws.nk 
Onderwerp: RE: Onderbouwing tbv gesprek siriz 

Hoi allen, 

minvws.n1> 

Van: 10.2.e 	 @minvws.nl> 
Verzonden: donderdag 14 februari 2019 08:27 
Aan:  10.2.e 	 2minvws.nl> 
CC: Berg, A. (Angelique)10.2' 	minvws.n1>; 

rninvws.nl> 
Onderwerp: FW: Onderbouwing tbv gesprek siriz 

Pminvws.n1>; 

Hoi 10.2. 

Voor gesprek morgen hierbij de bandbreedtes waarbinnen angelique en jij het gesprek kunnen 
voeren met Siriz. 10." !heeft dit op mijn verzoek hieronder uitgeschreven met de verschillende 
opties. Erg overzichtelijk. Let op! Offline en Online samen moeten komen tot € 157.000. Dit betekent 
dat de opties 1 van offline en van online samen € 157.000 zijn. Dit geldt ook voor de opties 2. Dus of 
je kiest voor beide optie 1 of je kiest voor beide o tie 2. 
Dat maakt het moeilijk. Dat begrij• ik. 

variant dan 270.000 euro toe9evoe 

Nog even ook over de vele vragen die zijn gesteld voor de open house: Siriz zal misschien zeggen 
dat het hele terechte vragen zijn. Punt is dat hij vooraf alle tijd heeft gehad deze vragen te stellen. Hij 
heeft ingestemd met de lijn waar we voor gekozen hebben. Deze lijn heeft meerdere malen aan 
partijen voorgelegen in vergaderins en. 

A. Offline keuzehulp tot 1 april 

Voorstel Siriz  
Siriz stelt voor een prijs van € 180 per uur en wil daarvoor 27 kortdurende trajecten en 9 
langdurige trajecten. 
In officiële stukken aan ons gaf Siriz aan 400 trajecten te willen gaan leveren in 2019. Tot 1 april  
zou dat dan 100 gesprekken zijn. Dat moet dus realistisch voor hem zijn anders geeft hij dat niet 
aan. 
Met dit in achterhoofd zijn de volgende opties voorgesteld: 

Optie 1: vasthouden aan uurtarief open house 
We houden ons aan het uurtarief van de open house. Dan kom je op onderstaande berekening. 



Nadeel: 
• Het tarief is vrij hoog ten opzichte van het tarief dat gehanteerd wordt voor de open 

house. 11A:'t 
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P: C 90 per uur 
Q: 150 kortdurende trajecten en 25 langdurige trajecten. 

Voordeel: 
• Dit is het meest veilig is. 

Nadeel: 
• Dat Siriz nu koerst op 27 kortdurende trajecten en 9 langdurige trajecten geeft 

waarschijnlijk aan dat hij er ook niet meer kan doen tot 1 april. Vorig jaar deden ze er ook 
maar 160 namelijk 11.1 	 De kans is dus groot dat Siriz het 
voorstel van optie 1 niet kan waarmaken en dat als zij zich moeten verantwoorden dat wij 
het geld moeten terugvorderen. 11-1  

Optie 2: Tussen Siriz en VWS in qua tarief 
Om tegemoet te komen aan Siriz zou gekozen kunnen worden tussen beide tarieven in te gaan 
zitten: € 135 en dan de hoeveelheden daaraan aan te passen. 

P: € 135 per uur 
Q: 38 kortdurende trajecten en 14 langdurige trajecten. 

Voordeel: 
• Tijdens voortraject met partijen heeft Siriz zelf aangegeven 400 gesprekken per jaar te 

gaan doen (dus 100 per kwartaal). Dat wij dan nu uitgaan van 52 gesprekken is 
realistisch. 

• Siriz zal misschien het aantal gesprekken niet halen in het eerste kwartaal. Dus dan zou dit 
toch teruggevorderd moeten worden. 111  

s 

B. Online keuzehulp tot 1 april 
In officiele stukken van Siriz aan VWS gaven zij aan 4500 gesprekken per jaar te willen leveren. 
Een kwart hiervan tot 1 april is dan 1125 gesprekken. 

Voorstel Siriz 
P: € 137 per uur 
Q: 900 chatgesprekken 

Optie 1: vasthouden aan tarieven open house 
P: € 45 per half uur 
Q: 1538 chatgesprekken 

Voordeel: 
• We houden ons aan de regels en dit is ook bij de rechter het best uit te leggen. 

Nadelen 
• De hoeveelheid komt boven het kwartaalbedrag uit dat Siriz aanvankelijk aangaf te 

kunnen leveren, namelijk 1125 gesprekken. Daarbij rekenen zij zelfs met 900 
gesprekken, dus dat is nog weer minder. Waarschijnlijk is de 900 gesprekken wat ze 
daadwerkelijk kunnen leveren. 
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Optie 2: Tussen VWS en Siriz inzitten 
P: € 90 per half uur (= € 180 per uur!) 
Q: 1200 chatgesprekken 

Nadeel: 
- Siriz krijgt dan het dubbele van het wat anders zou krijgen qua tarief. Daarbij zijn rondom 

de open house vragen gesteld waarin gesteld wordt dat VWS heeft gezegd dat de eisen 
voor de keuzehulpgesprekken qua opleiding en training niet voor de chatgesprekken 
gelden. Dat is niet zo, maar het insinueert dat Siriz slechts vrijwilligers op de 
chatgesprekken heeft zitten en daar dan ook nog fors betaald voor wil krijgen. 

Het aantal is hoger dan Siriz wil en de vraag is dus of ze dat kunnen leveren. Advies zou 
zijn niet hoger met het tarief te gaan dan € 90. Het is immers een bedrag per half uur en 
het ligt dus al op een tarief van € 180 per uur. 

Advies: 11.1 

C. Preventielessen 
Siriz weigert aan te geven hoeveel preventielessen ze geven per klas. Ze rekenen met het aantal 
leerlingen. RIVM laat ons weten dat Siriz slechts één preventieles geeft en dat dit ook het 
probleem is voor de erkenningsprocedure. RIVM wil dat Siriz een programmatische aanpak gaat 
volgen waarbij sprake is van meerdere lessen voor een klas. 
In de berekening van Siriz ga ik uit van één preventieles omdat dit ook is wat Siriz biedt. 
Voorstel van Siriz is om uit te gaan van 7715 leerlingen. Toerekenend naar een bedrag van € 
250.000 kom je dan op een tarief van € 810 per uur. 

Voorstel Siriz 
P: € 810 per uur per klas en één les per klas 
Q: 7715 leerlingen (dit zijn 308 klassen per jaar) 

Optie 1: Tarief voorstel RIVM (C 250 per uur) iets verruimen naar € 300 per uur 
P: € 300 per uur per klas met één les per klas 
Q: 20.000 leerlingen (dit zijn 800 klassen per jaar) 

Nadeel: 
• Het aantal leerlingen is niet te halen voor Siriz. Zij moeten dan - uitgaande van een klas 

van 25 leerlingen - 800 klassen lesgeven in een jaar. 

Optie 2: De toezegging van € 250.000 terugtrekken omdat dit niet realistisch is en 
uitgaan van het voorstel van Siriz van 7715 leerlingen en een uurtarief van € 300. Dan 
kom je op een bedrag van € 93.000 
P: € 300 
Q: 7715 leerlingen 

Voordeel 
- Zo klopt het qua prijs en aantal. 

Optie 3: geen geld voor preventielessen 
• Siriz weet al jaren via DMO dat zij geen subsidie meer zullen ontvangen voor 

preventielessen. Scholen kunnen hun zelf betalen en krijgen daar ook budget voor via 
onderwijs. Seksuele gezondheid is onderdeel van de kerndoelen. Dat we een en ander 
gaan stimuleren via Gezonde School is meegenomen voor Siriz, maar dat vergt wel dat ze 
een erkend lespakket hebben. RIVM vraagt al maanden naar een goede onderbouwing, 
maar Siriz levert niet. Sterker nog, als ik Siriz er op aanspreek, wordt alleen gereageerd 
dat de tarieven die RIVM hanteert voor de subsidie aan Siriz om de erkenningsprocedure 
te doorlopen veel te laag is en dat de tarieven omhoog moeten. 

• Het plan onderwijs is ter collectieve preventie en niet om individuele organisaties te 
stimuleren. Er wordt in dat plan gekeken hoe seksuele gezondheid bevorderd kan worden 
op scholen. Er is geen reden om Siriz nu geld te geven voor lespakketten 
krijgt het namelijk ook niet. Het is mooi meegenomen dat via Gezonde School scholen 
straks subsidie kunnen krijgen voor het inkopen van lespakketten, maar ook dat is geen 
garantie dat ze Siriz in zullen kopen. Siriz bevindt zich op een markt en zal zijn eigen 
broek op moeten houden. 
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Doc. 224 

Advies: mk 

Van: Berg, A. (Angelique) la? 	 @minvws.ni> 
Verzonden: donderdag 14 februari 2019 08:11 
Aan:102.e 

	

	 pminvws.n1>; 
2minvws.nb;  1°2.e  

Onderwerp: RE: Onderbouwing tbv gesprek siriz 

Dank! Stuur maar door naar 10 .2.e 
‘• 	• 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

identiek aan mail van 8.27 uur 
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Van: 1C13;' 	 0minvws.nl> 
Verzonden: zondag 3 maart 2019 20:40 
Aan:  10.2.e 	 @minvws.ni> 
Onderwerp: FW: onderbouwing 

Hij is al uitgegaan van extra overbrugging vanwege de uitstel door de vragen naar 1 juni. De 
157 is daarmee 260 geworden. 



@minvws.nl> 
minvws.nl> 

@minvws.nl>; 
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Van :10:2_é 
	

tJ 

Verzonden: dinsdag 5 maart 2019 14:59 
Aan:  10 2 e 

CC: 10.2.e 

Onderwerp: RE: Subsidie Siriz 

Ja dit is helemaal prima zo, dat neem ik zo over in de nota. Veel dank!! 

Van: 10.2.e:„ 

Verzonden: dinsdag 5 maart 2019 12:53 
Aan:102e  
CC: 10.2.e 

Onderwerp: RE: Subsidie Siriz 

Hoi 10.2.e 

.@minvws.nl> 

Op basis van de info in mail, zie ik een ongelijke behandeling van partijen die in eenzelfde positie 
zitten. Dat is in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Daarnaast is ook sprake 
van staatssteun, maar dat wisten we al. Weliswaar komt Siriz van een andere situatie, namelijk 
een subsidierelatie, maar voor beide activiteiten (keuzehulpgesprekken en preventielessen) is de 
subsidie per 2019 gestopt. 
Het feit dat in casu een andere organisatie voor dezelfde activiteiten een afwijzende beschikking 
heeft gekregen, maakt de kans op eventuele staatssteunklachten e/o nationale procedures groter. 
11.1 

Kun je met deze reactie verder? 

Groeten, 
10.2.e 

minvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 5 maart 2019 10:20 
Aan:10.2' 

minvws.nl> 
Onderwerp: Subsidie Siriz 

Hoi ge 

Ik stuur op verzoek van de staatssecretaris jullie maar even een mail. Ik weet het antwoord al, 
maar het is goed om het nog even vast te leggen omdat hij het wil. Al eerder heeft 102 e  in een 
nota aan de staatssecretaris uitgelegd waarom er geen reden is Siriz een overbruggingskrediet te 
geven. De tekst van 10.2.e staat hieronder. 
Nu is het zo dat de staatssecretaris twee subsidies gaat verlenen aan Siriz: 

1. 157.000 tot 1 april voor keuzehulpgesprekken. Siriz ontving via amendementen voorheen 
hier geld voor, maar dat was staatssteun. Vanuit de overheid gaan we nu een open house 
starten, maar door politieke discussie zou het pas april worden. Daarom besloot de 
staatssecretaris een soort overbrugging te geven aan Siriz. 

2. Zo ook voor preventielessen. Hiervan is door DMO uitgebreid aangegeven dat het het 
laatste jaar was in 2018 dus geen reden voor staatssecretaris om overbrugging te geven. 
Toch geeft hij nog 250.000 voor dit jaar aan Siriz. 
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Zouden jullie hier formeel op willen reageren? Dan ligt dat ook maar vast. 

Tekst 10.2. 	van destijds 
Om te voorkomen dat een dergelijk krediet kwalificeert als ongeoorloofde staatssteun, kan een 
dergelijk krediet alleen onder marktcondities worden verstrekt. Met andere woorden, een lening 
verstrekken zou theoretisch kunnen maar dan alleen tegen een rentepercentage dat ook door een 
bank in rekening gebracht zou worden. De vraag komt dan op wat de toevoegde waarde is van een 
lening van de overheid en ook waarom de overheid voor bank zou moeten spelen. Bovendien levert 
dit een ongewenste precedent op. Bij een lager rentepercentage moet het krediet ter goedkeuring 
worden voorgelegd aan de Europese Commissie (ook dat vergt tijd en een goedkeuring is allerminst 
zeker). 
Omdat het beëindigen van dit deel van de subsidie tijdig is aangekondigd is ook de redelijke termijn 
van 4:51 Awb in acht genomen en is er geen juridische noodzaak om Siriz een overbruggingskrediet 
te verstrekken. Tot slot is het overheidsbeleid om in beginsel geen noodlijdende organisaties 
financieel te steunen (denk bv aan Meavita en de abortuskliniek CASA die onlangs failliet is gegaan). 
Alleen in heel bijzonder gevallen (zoals het overeind houden van banken in de crisis) kan financiële 
steun aan de orde zijn. Overigens hebben we het dan al over organisaties die in financiële 
moeilijkheden verkeren. Dat is bij Siriz nog helemaal niet het geval. 

Groet 
10.2.e 
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Deadline: Brief TK moet 
vóór 1 april daar liggen 

\kof 11e4(1/4)^4k-Licr  

Check... ekk —  
10.2.e 

01! 

Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Staatssecretaris 

nota 
(ter beslissing) 

CIA-c}'14-  

Uitstel open open house keuzehulpgesprekken 
onbedoelde zwangerschappen 

Directie Publieke 
Gezondheid 
Crisisbeheersing en 
Infectieziekten 

Ontworpen door 
102e 

Medewerker 

T 070-34010.2-j 
10.2,e1@minvws.ni  

Datum 
8 maart 2019 

Kenmerk 

149251-188267-PG 

Paraaf directeur Je 1"•-i' 	t4"). 	7.d.Jee2 Zaaknummer 
Paraaf DGV  

It"05 	
, 

1 	Aanleiding voor deze nota 
Met u is onlangs besproken dat de open house wordt uitgesteld vanwege de 
hoeveelheid schriftelijke vragen die zijn gesteld. U heeft gevraagd naar een 
nieuwe planning en er is afgesproken de Tweede Kamer hierover te 
informeren. Bij deze nota is een uitstelbrief bijgevoegd aan de TK. Tevens 
informeren wij u in deze nota over het proces rondom het onderwijsplan en 
de onderbouwing van de overbruggingsgelden aan Siriz. Er komt een aparte 
brief aan de TK over het onderwijsplan, aangezien dit qua tijdsplanning niet 
te combineren viel met de brief aan de TK over de open house. 

2 	Beslispunten, advies en mogelijk alternatief 
- 	Bent u akkoord met de inhoud van bijgevoegde brief aan de TK? 
- Bent u akkoord met beslispunten 1 t/m 4 (zie hieronder) rondom de 

onderbouwing van het overbruggingskrediet aan Siriz? 

3 	Samenvatting en conclusies 
In een mondeling gesprek dat heeft plaatsgevonden onlangs met dPG heeft u 
gevraagd naar een hernieuwde planning rondom de open house. Er is 
inmiddels een tweede schriftelijke ronde vragen gesteld. Dit keer waren het 
12 vragen van Siriz. Die worden uiterlijk 14 maart beantwoord. 
Tot uiterlijk 25 maart kunnen partijen zich officieel aanmelden voor de open 
house. Daarna kunnen we starten met de beoordelingen, de 
gesprekken voeren met de partijen die zich aandienen en de TK daarover 
informeren. Hiervoor is dan 5 weken de tijd. 
Dit betekent dat wij ongeveer de eerste helft van april de TK 
kunnen informeren en dat de Tweede Kamer dan - in verband ook 
met het reces van 26 april tot 13 mei - v66r 26 april moet reageren. 
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Op 6 mei kan dan het gunningsbesluit bekend worden gemaakt om 
de officiële ingangsdatum van 1 juni te kunnen halen. Tussen 6 mei en 27 
mei kunnen partijen dan nog bezwaar maken. 

Directie Publieke 
Gezondheid 
Crisisbeheersing en 
Infectieziekten 

Tabel proces open house 

Activiteit 

Kenmerk 

Uiterste datum 
	 149251-188267-PG 

Publicatie 2e  set vragen 
Sluitingsdatum indienen Aanmelding  

14 maart 
25 maart 

1 
2 

Gesprekken met partijen 3 26 maart tot 29 maart 
4 Brief aan TK naar staatssecretaris  Week 1 april 

Brief naar TK 5 Uiterlijk 8 april 
6 Reactie TK Uiterlijk 26 april 

Bekendmaking gunningsbeslissing 
Standstili periode (opschortende termijn) 
Verwachte ingangsdatum open house 

7 
8 
9 

6 mei 
27 mei 
1 juni 

Overbruggingskrediet Siriz 
Siriz heeft voor het jaar 2019 instellingssubsidie aangevraagd voor o.a. 
preventie, online hulp en keuzehulp. VWS heeft te kennen gegeven de 
aanvraag voor instellingssubsidie niet te honoreren. In plaats daarvan heeft u 
toegezegd een overbruggingsfinanciering voor preventielessen beschikbaar te 
stellen van € 250.000 om de periode van 1 januari 2019 tot 1 september 
2019 (de datum waarop het nieuwe schooljaar begint en de scholen een 
stimuleringsbudget kunnen ontvangen) financieel te overbruggen. Ook heeft 
u toegezegd voor online hulp en keuzehulp een overbruggingsfinanciering van 
€ 157.000 beschikbaar te stellen om de periode van 1 januari 2019 tot de 
start van de open house-financiering financieel te overbruggen, waarbij 
uitgegaan is van een startdatum van 1 april 2019. Inmiddels is bekend 
geworden dat de startdatum naar verwachting 1 juni 2019 zal zijn. De uitstel 
naar 1 juni is mede veroorzaakt door de hoeveelheid vragen die vanuit Siriz 
zijn gesteld. 
Siriz is er zelf al in de berekening vanuit gegaan dat de 
overbruggingsfinanciering zal worden bijgesteld naar (5/3e van € 157.000 =) 
€ 261.667. Siriz is gevraagd een onderbouwing te leveren van 
bovengenoemde overbruggingsfinanciering, gebaseerd op de hierna 
genoemde tarieven en op de te verwachten frictiekosten. Daarbij is door VWS 
gevraagd de tarieven te hanteren voor de preventielessen en voor de online 
hulp en keuzehulp alsop 1 januari 2019 begonnen roer zijn met de 
uitvoering van de activiteiten uit het Zevenpuntenplan. Voor preventielessen 
kan daarbij worden uitgegaan van een tarief van € 300 per uur per klas. Voor 
online hulp geldt een tarief van € 45 per half uur en voor keuzehulp € 90 per 
uur. 

Beslispunt 1: 
Siriz gaat uit van een verlenging van de overbrugging naar 1 juni 2016, 
waardoor het bedrag van € 157.000 wordt verhoogd naar € 261.667. Bent u 
daarmee akkoord? 

U heeft in het vorig mondeling overleg aangegeven dit graag te willen. U 
vroeg ons wel nog juridisch uit te zoeken of u met de overbruggingskredieten 
preventielessen en keuzehulp nog andere partijen benadeel?. U heeft 
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bijvoorbeeld in een brief aan de organisatie Care for Sexuality aangegeven 
geen preventielessen te bekostigen in verband met staatssteun. De jurist van 
WJZ heeft hier als volgt op gereageerd: 

Op basis van de informatie van directie PG ziet directie WJZ een ongelijke 
behandeling van partijen die in eenzelfde positie zitten. Dat is in strijd met de 
algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Daarnaast is ook sprake van 
staatssteun bij beide overbruggingskredieten, maar dat is reeds met u 
besproken. Weliswaar komt Siriz van een andere situatie, namelijk een 
subsidierelatie, maar voor beide activiteiten (keuzehulpgesprekken en 
preventielessen) is de subsidie per 2019 gestopt. Indien een andere 
organisatie voor dezelfde activiteiten een afwijzende beschikking heeft 
gekregen, maakt de kans op eventuele staatssteunklachten e/o nationale 
procedures groter. Bij de meeste staatssteuntoetsingen is er niet direct een 
"concurrerende partij" in beeld, waardoor de risico's op klachten e/o 
procedures gering zijn (het enige "gevaar" is dan intern namelijk de 
Rekenkamer). In casu is er weliswaar niet sprake van een afwijzing van 
subsidie van een andere organisatie voor dezelfde activiteiten, maar er ligt 
wel formeel een brief van u aan de organisatie Care for Sexuality dat u haar 
verzoek om geld voor preventielessen afwijst. Care for Sexuality heeft echter 
nooit een subsidieverzoek officieel ingediend. 
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Directie Publieke 
Gezondheid 
Crisisbeheersing en 
Infectieziekten 

Kenmerk 

149251-188267-PG 

Overbruggingsfinanciering preventielessen: 
De onderbouwing voor de overbruggingsfinanciering preventielessen is door 
Siriz als volgt beschreven: 

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

Vanwege het opheffen van de afdeling Preventie als gevolg van het niet-
honoreren van de aanvraag om instellingssubsidie, moet Siri afscheid nemen 
van drie werknemers in vaste dienst. Dit brengt de volgende frictiekosten met 
zich mee. 

- Transitievergoedingen (berekend o.b.v. dienstverbanden): 
- Extra ontslagvergoedingen (idem als hiervoor): 
- Werk-naar-werktrajecten 
- Opleiding/training 
- Juridische bijstand 
- Algemeen advies 

Overbruggingsfinanciering preventielessen  

€ 53.000 
€ 5.300 
€ 6.300 
€ 5.000 
€ 5.000 
€ 5.000 

€ 250.000 

Beslispunt 2 
Bij bovenstaande berekening is het punt opleiding/ training niet goed te 
verantwoorden als overbruggingskrediet. Dit punt zit in feite in het tarief van 
C 300 per uur vervvicirlft- 
Er zijn twee opties • 
a. 11.1 

b. Siriz te vragen de opleiding/ training te laten vervallen en het bedrag te 
verwerken in de overige posten, aangezien u het bedrag van € 250.000 
heeft toegezegd. 

Pagina 3 van 6 



Doc. 227 

Beslispunt 3 
Bij bovenstaande berekening valt te betwisten of de genoemde type 
frictiekosten wel werkelijk onder frictiekosten vallen. Het gaat om de posten 
optimaliseren electronisch patientendossier, training medewerkers, 
innovatiebudget toekomstbestendig maken en de post overige. 
Een kwaliteitsverbetering bijvoorbeeld die wordt verwacht van organisaties 
(innovatiebudget) zou onderdeel moeten zijn van het toch wel vrij royale 
tarief van € 45 per half uur voor online keuzehulp. Bovendien is de training 
van medewerkers gratis, omdat de overheid dit via een aanbesteding regelt. 
Organisaties die keuzehulp aanbieden kunnen hun medewerkers daar straks 
gratis heen sturen. 

Er zijn twee opties 11.1 
• 11.1 

Siriz te vragen Siriz te vragen alle frictiekosten onder te brengen onder 
de post 'afbouw overhead' zodat de volle € 128.252 vergoed kan worden, 
aangezien u de bedragen al heeft toegezegd  

Directie Publieke 
Gezondheid 
Crisisbeheersing en 
Infectieziekten 
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Overbruggingskrediet online keuzehulp 

Geschatte tijd in uren (460,4) x tarief van € 90 (conform € 45 per halfuur) € 
41.436 

Vanwege aanpassingen in de organisatie als gevolg van minder subsidie en 
hogere kwaliteitseisen voorziet Siriz de volgende frictiekosten: 

- Optimaliseren elektronisch cliëntendossier 
- Afbouw overhead (huisvesting etc.) vanwege krimp 
- Training medewerkers 
- Innovatiebudget toekomstbestendig maken online hulp 
- Overige (oa verschuiving taken overhead naar 
medewerkers hulplijn) 

Totaal  

€ 25.000 
€ 12.500 
€ 12.500 
€ 31.816 

€ 5.000 

C 128.252 

Overbruggingskrediet offline keuzehuipgesprekken: 
De onderbouwing voor de overbruggingsfinanciering is als volgt: 
Geschatte tijd in uren (240) * tarief van C 90 € 21.600 

Vanwege aanpassingen in de organisatie als gevolg van minder subsidie 
voorziet Siriz de volgende frictiekosten: 
- Optimaliseren elektronisch cliëntendossier 	 C 25.000 
- Afbouw personeelsbestand in 2019 	 € 15.000 
- Afbouw overhead (huisvesting etc.) vanwege organisatiekrimp € 12.500 
- Training medewerkers 	 € 15.000 
- Innovatiebudget om keuzehulp met minder mensen op het 
juiste niveau te houden 	 € 20.000 
- Inzet gedragswetenschapper om kwaliteit te verbeteren 	€ 16.815 
- Overige (o.a. vanwege verschuiving taken overhead naar 
medewerkers hulplijn) 	 € 7.500 
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Er ziin twee opties 
11.1 

ct, 

Siriz te vragen Siriz te vragen alle frictiekosten onder te brengen onder 
de post 'afbouw overhead' of de post afbouw personeelsbest nd, 
aangezien u de bedragen al heeft toegezegd. --- O'ttl.   

Plan onderwijs 
buiten reikwijdte verzoek 

C 133.415 

Overbruggingsfinanciering online + offline keuzehulp 	C 261.667 

Directie Publieke 
Gezondheid 
Crisisbeheersing en 
Infectieziekten 

Beslispunt 4 
Bij bovenstaande berekening valt te betwisten of de genoemde type 
frictiekosten wel werkelijk onder frictiekosten vallen. Het gaat om de posten 
optimaliseren electronisch patientendossier, training medewerkers, 
innovatiebudget toekomstbestendig maken, inzet gedragswetenschapper en 
de post overige. 
Een kwaliteitsverbetering bijvoorbeeld die wordt verwacht van organisaties 
(innovatiebudget) zou onderdeel moeten zijn van het toch wel vrij royale 
tarief van € 45 per half uur voor online keuzehulp. Bovendien is de training 
van medewerkers gratis, omdat de overheid dit via een aanbesteding regelt. 
Organisaties die keuzehulp aanbieden kunnen hun medewerkers daar straks 
gratis heen sturen. 

Kenmerk 
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4 Draagvlak politiek 
Zie onder punt 3 inzake informeren TK. 

5 	Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie 
Nvt 

6 	Financiële en personele gevolgen 
Zie onder 2. 

7 	Juridische aspecten haalbaarheid 
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Zie onder 2. 

8 	Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen) 
Zie onder 2, afstemming met WJZ. 

9 Gevolgen administratieve lasten 
Nvt 

10 Toezeggingen 
Zie onder 2. 

11 Fraudetoets 
Nvt 
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10.2.e 

Medewerker 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Staatssecretaris Directoraat Generaal 
Volksgezondheid 
Publieke Gezondheid 
Crisisbeheersing en 
Infectieziekten 

Ontworpen door 
10.2.e 
Medewerker 

T 070-34C10.2 
10 2 e @minvw.s.n1 . 	. 

nota 
(ter voorbereiding van een overleg) 

Datum 
18 maart 2019 

Kenmerk 
1502979-188552-PG 

Zaaknummer 

Betreft 

Vergaderdatum en -tijd 

Vergaderplaats 

Gesprek Siriz 29 maart 9.00-9.30 
29 maart 2019 
Kamer staatssecretaris 

Paraaf directeur 	Paraaf DGV 

1 Aanleiding en doel overleg 
U heeft onlangs in een intern ambtelijk overleg over onbedoelde 
zwangerschappen aangegeven dat u graag weer eens in overleg wilt met 
Ronald Zoutendijk van Siriz. Dit gesprek is gepland op 29 maart van 9:00 tot 
9:30. In deze nota worden mogelijke gesprekonderwerpen aangedragen om 
te bespreken met Siriz. Daarnaast worden ook onderwerpen benoemd waar 
Siriz hoogstwaarschijnlijk zelf mee komt. 

2 Deelnemers overleg 
Ronald Zoutendijk, Siriz 
Ciska Scheidel, dPG 
102,e 	, beleid 

3 Te bespreken punten 
Punten die u (eventueel) kunt bespreken: 
- Stand van zaken subsidie Siriz en vertraging open house (hoeveelheid 

vragen). 
- Fusie VBOK en Siriz in relatie tot open house eisen. 

Punten die Siriz zal aandragen: 
- Onderwijs: gevolgen voor scholen en mbo-instellingen van wegvallen 

preventiesubsidie voor Siriz per 1 september 2019; 
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- Gevolgen voor hulpvragers van het wegvallen van subsidie voor de online 
en telefonische hulplijn van Siriz in het geval stagiairs en vrijwilligers 
worden ingezet; 

- Siriz heeft aangegeven in dit overleg ook graag terug te willen komen op 
de acties die Siriz heeft ondernomen naar aanleiding van de mediahetze 
en parlementaire debatten. 

4 	Advies en toelichting 
Punten die u (eventueel) kunt bespreken: 

Stand van zaken subsidie Siriz en vertraging open house 
(hoeveelheid vragen). 
Tijdens het opstellen van deze nota ligt er een nota ter beslissing bij u met 
een brief aan de TK over de uitstel van de open house én met een voorstel 
voor onderbouwing van de overbruggingssubsidie aan Siriz. Deze nota is 
bijgevoegd in de bijlage. Aangezien wij uw besluit ten aanzien van de 
subsidie van Siriz tijdens het schrijven van deze nota nog niet weten, valt 
te overwegen dat u tijdens het gesprek met Siriz uw besluit over de 
subsidie toelicht. Hierbij kunt u ook aangeven of u Siriz wel/geen extra 
overbrugging geeft in verband met de uitstel van de open house van 1 
april naar 1 juni. Dit uitstel is voor een deel voortgekomen uit de 
hoeveelheid vragen die door Siriz zijn gesteld. Daarbij worden opvallend 
veel zaken door Siriz ter discussie gesteld die vooraf allemaal ter tafel 
hebben gelegen bij alle veldpartijen. 

Fusie VBOK en Siriz in relatie tot open house eisen. 
Op het gebied van open house zijn de komende weken nog een aantal 
stappen te zetten. De Tweede Kamer is toegezegd (motie Bergkamp en 
Tellegen 32 279, nr. 133) om voorafgaand aan het sluiten van de 
overeenkomsten van de open house geïnformeerd te worden over welke 
aanbieders zich hebben aangemeld en of zij voldoen aan de eisen die zijn 
gesteld. Deze eisen komen deels ook uit diverse moties van de Tweede 
Kamer. Toegezegd is ook dat u in gesprek gaat met de partijen die zich 
hebben aangemeld over de eisen van de open house. Die gesprekken 
worden op ambtelijk niveau gevoerd in de week vanaf 26 maart (uiterlijke 
datum voor aanmelding open house). Daarbij is een ingewikkeld element 
de vooraankondiging die Ronald Zoutendijk deed in een gesprek met DGV 
over het voornemen van Siriz om te fuseren met VBOK.11,1" 

In een openbaar stuk van Siriz en VBOK 
is in het gezamenlijke jaarbeleidsplan 2018 als missie geformuleerd 'een 
zo groot mogelijk maatschappelijk en politiek draagvlak voor bescherming 
van het ongeboren menselijk leven en bieden van preventie, 
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ondersteuning en zorg op het terrein van onbedoelde zwangerschappen.' 
We kunnen nu nog niet beantwoorden of deze zich verhoudt tot de eisen in 
de open house, die inhouden dat men transparant is over de waarden en 
waarin staat dat niet sturend mag worden opgetreden, en dat de missie en 
doelstellingen van een organisatie hierop niet van invloed mogen zijn 
(Bergkamp en Dijkstra 35000 XIV nr 42). In de gesprekken die wij op 
ambtelijk niveau gaan voeren met de inschrijver, zal dit naar boven 
moeten komen. 

Tevens is in een motie van Bergkamp en Tellegen (32 279, nr 133) 
aangegeven dat maatschappelijke uitingen van een organisatie een 
objectief hulpverleningsproces (keuzehulp) in de weg kunnen staan en 
verzoekt de regering 'te waarborgen dat andere uitingen, zoals 
voorlichting of campagnes, ook niet eenzijdig één oplossingsrichting 
belichten, waarmee afbreuk wordt gedaan aan een objectief 
hulpverleningsproces.' VBOK geeft duidelijk aan in het jaar beleidsplan 
'beslist en strijdbaar prolife' te willen zijn, maar 'het redelijke alternatief 
voor wat in Nederland als fundamentalistisch wordt afgedaan'. Feit is dat 
Siriz en VBOK op dit moment al één gezamenlijke marketing manager 
heeft en één gezamenlijke communicatiemedewerker. 

In het AO zwangerschap en geboorte eind november heeft u de lijn 
aangehouden dat u van mening bent dat het geven van een stem aan het 
ongeboren leven niet per definitie betekent dat er sprake is van een anti-
abortusstandpunt. U heeft aangegeven dat een stem geven aan het 
ongeboren kind ook kan betekenen dat een partij zich ervoor inzet om een 
vrouw te ondersteunen om dat kind te houden als bepaalde 
belemmeringen dat in de weg zouden staan en dat de keus van de vrouw 
daarbij uiteraard moet worden gerespecteerd, dus ook als de vrouw er 
toch voor kiest om de zwangerschap af te breken. 

De verwachting is dat de brief aan de TK over de gesprekken naar 
aanleiding van de open house inschrijvingen in de week van 7 april in de 
TK ligt. Op 18 april in het AO preventie zal deze brief dan 
hoogstwaarschijnlijk aan de orde komen. De Tweede Kamer moet vóór het 
voorjaarsreces van 27 april uitsluitsel geven. Op 6 mei moeten partijen 
weten of de overeenkomsten gesloten worden, zodat het op 1 juni een feit 
is. 

Advies 
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Punten die Siriz ook nog wil aandragen: 

- Onderwijs: gevolgen voor scholen en mbo-instellingen van wegvallen 
preventiesubsidie voor Siriz per 1 september 2019; 

Er is 15 maart een vergadering geweest met de onderwijspartijen en Siriz, 
Rutgers en GGD/ GHOR over het onderwijsplan. Daarin is officieel nu 
vastgesteld dat er eerst een inventarisatie zal plaatsvinden alvorens de 
maatregelen voor het vervolg in te zetten. Daarbij doemt steeds een soort 
misverstand op, omdat het nu lijkt alsof hiermee voor het nieuwe 
schooljaar aanstaande september alles stil ligt. Dat doet Ronald Zoutendijk 
ook suggereren. Veel maatregelen die waarschijnlijk zullen volgen uit het 
plan onderwijs zijn niet afhankelijk van het nieuwe schooljaar. Wij komen 
daar in deze nota nog op terug. 
Daarnaast zijn er ook al maatregelen getroffen door VWS en door Gezonde 
School die de instroom van nieuwe scholen voor het nieuwe schooljaar op 
het gebied van seksuele gezondheid doen stimuleren. Omdat Ronald 
ontevreden blijft over de afspraken die in het afgelopen overleg met 
partijen is gemaakt, zetten hierbij de lijn nog even op papier, zodat u ook 
op de hoogte bent. 

Siriz blijft de volgende punten aandragen: 
1) Siriz beweert dat scholen geen duidelijkheid hebben voor het komend 

schooljaar, waardoor zij niet zullen inschrijven bij gezonde school. Hij 
pleit daarom voor een menukaart (overzicht welke interventies 
beschikbaar zijn, welke kosten, wat verplicht is voor scholen etc). 

2) Ook vind Siriz dat de geldbedragen die Gezonde School geeft aan 
scholen veel te laag zijn. Siriz blijft verwijzen naar de subsidie die Siriz 
kreeg van VWS in 2018 van € 500.000 en dat hij bij lange na dit 
bedrag niet kan verdienen. Echter, in 2018 ontving Siriz omgerekend 
een bedrag van € 1600 per uur voor preventielessen. 

3) Daarnaast wil hij dat scholen het hele jaar interventies kunnen 
aanvragen. 

4) Tot slot wil Siriz dat de eis van Gezonde School om een coordinator 
seksuele gezondheid aan te stellen op een school en de verbinding aan 
een GGD doen laten vervallen, omdat dit volgens Siriz 
drempelverhogend werkt. 

VWS heeft hierbij de volgende lijn gecommuniceerd richting Siriz. Deze lijn is 
in de vergadering van 15 maart ook vastgelegd: 

Ten eerste is benadrukt dat VWS al stappen heeft gezet om voor het 
schooljaar van september dingen te bespoedigen, namelijk er is 1) € 90.000 
naar het RIVM gegaan voor de financiële ondersteuning van interventie-
eigenaren bij het erkenningsproces en 2) € 150.000 extra financiële 
ondersteuning voor extra scholen die via Gezonde School willen werken aan 
het thema seksuele gezondheid. 

Daarnaast is er geen onduidelijkheid, zoals Siriz beweert, voor scholen die zich 
aanmelden bij de Gezonde School. Scholen kunnen in maart een 
ondersteuningaanbod aanvragen bij de Gezonde School op hoofdthema. Zij 
kunnen dan in maart aangeven te willen kiezen voor het thema seksuele 
gezondheid. Scholen kunnen precies weten wat alles kost. Scholen krijgen 
namelijk € 3000 als standaard bedrag. Hiervoor kunnen ze of een interventie 
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inkopen of de coordinator betalen die moet worden aangesteld of allebei. De 
kosten van de interventie hangt af van wie het geeft. Als de interventie van 
Siriz duurder is dan hetgeen scholen aan budget krijgen, dan zal Siriz zelf met 
scholen afspraken moeten maken om scholen vanuit hun eigen budget extra 
bij te dragen aan Siriz. Gezonde school hanteert de € 3000 per locatie en er 
zijn op dit moment geen interventie-eigenaren die hier over klagen dat dit te 
laag is voor scholen als budget. Anders zal dit blijken uit de inventarisatie. 
Verder zijn er nog anderé twee andere voorwaarden die horen bij het 
ontvangen van het ondersteuningsbudget van € 3000. De school wordt 
gekoppeld aan een GGD die helpt het onderwerp verder te brengen in de 
school. Daarnaast is verplicht dat de school een coordinator aanstelt. Die 
coordinator is aanspreekpunt op dat onderwerp en wordt in feite probleem-
eigenaar. Er is gekozen voor deze aanpak om het thema beter in te bedden in 
de cultuur van de school. De coordinator volgt hiervoor ook een training. De 
training hoeft niet door de school te worden betaald. Ook de koppeling aan de 
GGD hoeft niet te worden betaald. Daarnaast biedt de koppeling aan de GGD 
nog een extra voordeel. De GGD is immers verantwoordelijk voor de algehele 
seksuele gezondheidsbevordering in de gemeente. 

Verder heeft Gezonde School in maart een overzicht van interventies 
beschikbaar op hun website die zijn goedgekeurd door het Centrum Gezond 
Leven (CGL). Er is dus wel degelijk een overzicht beschikbaar. 

Siriz pleit er ook voor dat scholen het hele jaar door interventies kunnen 
aanvragen, maar in principe is het zo dat scholen alleen maar in maart hoeven 
aan te geven dat zij iets met seksuele gezondheid gaan doen 
(ondersteuningsaanbod aanvragen) en pas in veel later stadium moeten zij 
aangeven welke interventies zij willen gebruiken. Dat hoeft pas in september, 
maar kan ook later in dat schooljaar nog. In feite wordt in maart het 
ondersteuningsaanbod op hoofdthema aangevraagd, in september krijgt de 
school het geld daarvoor en in januari moeten zij zich verantwoorden. Scholen 
kunnen tijdens het gehele schooljaar kiezen welke interventies ze willen 
inzetten voor de € 3000. Als er na september/ gedurende het schooljaar nog 
nieuwe interventies erkend worden, dan kunnen zij daar ook uit kiezen, want 
ze hoeven pas bij de verantwoording (januari het jaar daarop) aan te tonen 
dat zij erkende interventies hebben gebruikt. Dan krijgen de scholen ook het 
geld. Dus als scholen nu aan Siriz aangeven dat zij gebruik willen maken van 
het aanbod van Siriz, dan kunnen ze via de Gezonde School het geld regelen. 
Siriz heeft al een erkend lespakket. 

De vraag van Siriz om de eis die Gezonde School stelt om een coordinator 
seksuele gezondheid aan te stellen op een school en de verbinding aan een 
GGD te doen laten vervallen, omdat dit volgens Siriz drempelverhogend werkt, 
wordt op dit moment niet ingewilligd. Aangegeven is dat te willen overwegen 
om de voorwaarden te vereenvoudigen en iets aanvullends te organiseren 
bijvoorbeeld alleen interventies afnemen zonder inzet GGD of verplichting om 
coordinator aan te stellen die training doet. Dat zal moeten blijken uit de 
inventarisatie die gedaan moet worden in het kader van het Onderwijsplan, of 
daar behoefte aan is bij scholen. De Gezonde School wil die inventarisatie 
eerst afwachten alvorens met een dergelijke aanvullende mogelijkheid te 
komen. Daarmee vervalt overigens wel het voordeel dat de GGD 
verantwoordelijk is voor algehele seksuele gezondheidsbevordering in de 
gemeente. Ook valt te betwisten of met het vervallen van de eisen verbinding 
GGD en coordinator op school het thema wel voldoende wordt ingebed op 
scholen. 
De verhoging van het budget van Gezonde School, waar Siriz voor pleit, wordt 
ook pas na de behoeften-inventarisatie bekeken. 
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Siriz heeft aangegeven eigenlijk 6FTE te moeten ontslaan en verzoekt VWS 
overbruggingssubsidie tot 1 januari. Daarbij geeft Ronald Zoutendijk aan dat 
zij de € 53 miljoen hebben binnengehaald en impliceert hij dat hij er recht op 
heeft. 

In de vergadering is overigens aangegeven door de onderwijsraden dat zij het 
vreemd vinden dat er een aanbieder aan tafel zit bij de gesprekken over het 
onderwijsplan. De indruk wordt namelijk telkens gewekt dat de 'onderneming 
Siriz' vooral vanuit ondernemingsbelangen aan tafel zit en niet vanuit het 
collectieve belang. 

Tot slot de overige maatregelen uit het plan onderwijs die niet afhankelijk zijn 
van het schooljaar september- juni en die dus willekeurig in het schooljaar 
kunnen worden ingezet, zodra de inventarisatie bevestigd dat de maatregelen 
wenselijk zijn: 

1. Motiveren van scholen om aandacht te besteden aan het onderwerp 
a. Landelijke campagne 
b. Het uitwisselen van ervaringen tussen scholen 

2. Verbeteren van het aanbod van en de toegang tot lessen en lespakketten 
a. Stimuleren van erkenning van lessen en lespakketten 
b. Geschikt maken van lessen en lespakketten voor specifieke 

(hoog risico) groepen 
c. Het gebruik van lespakketten laagdrempelig maken (digitalisering) 
d. Goede vindbaarheid van aanbod voor scholen 

3. Inbedden aandacht voor het onderwerp in het schoolklimaat door goede 
toerusting docenten en functionarissen 

a. Opzetten landelijke pool van trainers en gastdocenten voor het 
trainen van (teams van) docenten en medewerker en het geven 
van gastlessen 

b. Deskundigheidsbevordering van functionarissen in de zorgstructuur 
om handelingsvaardigheden te versterken 

4. Scholen ondersteunen met advies en budget 
a. Vergroten capaciteit bij GGD en 
b. Stimuleringsbudget voor scholen (doen we deels al met de € 

150.000). 

U ontvangt uiterlijk begin april de brief aan de TK over het plan onderwijs. De 
verwachting is dat deze brief dan ook geagendeerd zal worden in het AO 
preventie van 18 april. In deze brief wordt een doorkijkje gegeven naar de 
eventuele maatregelen voor de toekomst, maar er wordt voornamelijk 
ingegaan op de inventarisatie die eerst moet plaatsvinden voordat deze 
maatregelen definitief worden. In deze brief wordt ook een planning 
uiteengezet. 

Gevolgen voor hulpvragers van het wegvallen van subsidie voor de 
online en telefonische hulplijn van Siriz in het geval stagiairs en 
vrijwilligers worden ingezet; 

Siriz wil graag voor de online en telefonische keuzehulp vrijwilligers inzetten. 
Omdat vrijwilligers worden ingezet, voldoen die vaak niet aan de eisen die wij 
stellen in de open house. Met u is afgesproken de eisen voor de medewerkers 
van de online- en telefonische hulpverlening te versoepelen. Daarin is 
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tegemoet gekomen aan het verzoek van Siriz om medewerkers die 
keuzehulpgesprekken niet te verplichten een relevante afgeronde opleiding op 
HBO/ WO-niveau hebben (het gaat om Sociale verpleegkunde, 
Maatschappelijk werk en dienstverlening, Social Work, Arts Maatschappij en 
Gezondheid, Psychologie of Gedragswetenschap). Wel is verplicht dat zij onder 
verlengde arm werken van een beroepskracht die één van deze opleiding 
heeft. 
Daarnaast is verplicht gebleven dat medewerkers die online en telefonische 
keuzhulp bieden, de opleiding en training keuzehulp gaan volgen door de nog 
aan te besteden organisatie. Deze opleiding wordt gratis aangeboden (de 
overheid betaalt via de aanbesteding). Tot slot hebben we in de 
beantwoording van tweede vragenronde benadrukt dat wij vinden dat er een 
arbeidscontract moet zijn met de medewerkers die de online- en 
chatgesprekken leveren, omdat wij niet willen dat er vrijwilligers worden 
ingezet voor € 45 per half uur. 

Siriz is waarschijnlijk niet akkoord met deze onderstreping van de eisen van 
de open house. Dat is overigens formeel nog niet naar ons bevestigd. 

10.2.e 
Medewerker 

Directoraat Generaal 
Volksgezondheid 
Publieke Gezondheid 
Crisisbeheersing en 
Infectieziekten 

Kenmerk 
1502979-188552-PG 
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10.2.e 
( 

10.2.e 

Omdat er vandaag een tas naar je gaat ivm 4 en 5 mei, zou ik graag de volgende punten aan j 
Het betreft buiten reikwijdte verzoek ) en onbedoelde zwangerschappen. 

buiten reikwijdte verzoek 

oor willen leggen. 

10.2.e 

Van: 	 Scheidel, O.F. (Ciska) 
Verzonden: 	 donderdag 2 mei 2019 12:11 
Aan: 	 110.2.e 

Onderwerp: 	 FW: Tbv stas 

Beste .10.2.e 

Zou je dit willen meenemen in de tas? 
Dank! 	

d r A 
Gr Ciska 

Ciska Scheidel Directeur Publieke gezondheid 1 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1 
Parnassusplein 51 Postbus 20350 2500 Ei Den Haag 1 
CD 06   WO  j (secretariaat: 	070 340 6883) 1 
[?<) 10.2.e 	lOrn  invws.nl  1 

Doc. 229 
10.2.e 

buiten reikwijdte verzoek 

Beste Paul, 

.buiten reikwijdte verzoek 

Je bent eerder geïnformeerd over het Wob-verzoek van Cfs. I 

Nij willen je informeren dat met dit Wob-verzoek de twee subsidies die worden verleend aan 
Siriz in het kader van het overbruggingskrediet (€ 260.000 voor keuzehulp en € 250.000 voor 
preventielessen) openbaar zullen worden. buiten reikwijdte verzoek 

Juristen geven aan dat het belangrijk is dat de TK geïnformeerd is over het 
feit dat Siriz subsidie ontvangt. Dat is ook gebeurd in een algemene subsidiebrief eind vorig jaar. Dit betrof de 
brief over de staatssteun. Daar is siriz genoemd als organisatie waarbij de staatssteuntoets nog niet afgerond 
was. 

1 



Subsidie overbrugging Siriz 
Op 26 maart is Siriz verzocht de subsidie-aanvraag in te dienen in ons systeem op basis van de 'overeengekomen' 
onderbouwing (€ 260.000 voor keuzehulp en € 250.000 voor preventielessen). Echter, 00.2.e 	j  heeft 
nooit akkoord (of een reactie) gegeven op deze mail, waarin werd verzocht de subsidie-aanvraag volgens de 
nieuwe afspraken in te dienen.  Nu blijkt ook dat hij de subsidie-aanvraag nog niet heeft ingediend. Er is contact 
gezocht met (1,92Ant.i: 	WA hierover en de antwoorden zijn tot noch toe vaag (druk etc). Vrijdag zal hij ons 
meer laten weten. 

2 
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