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Algemeen  
 
Let op: De jaarrekening 2018 van Stichting Specifieke Jeugd Projecten bevindt zich nog in de conceptfase.  Reden 
hiervoor is onzekerheid over een bepaalde vordering. Hierdoor bestaat er op dit moment onvoldoende zeker-
heid dat de jaarrekening geen afwijkingen van materiaal belang bevat.  
De Gemeente Utrecht heeft om deze reden uitstel verleend voor de eindverantwoording van de subsidies 2018.  
Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij Karlijn Jongejan (k.jongejan@stichting-pk.nl).  
 
Dit document bevat de jaarstukken van Stichting Specifieke Jeugdprojecten (SJP) van het jaar 2018 en bestaat uit 
twee delen. Deel I is het Jaarverslag en deel II is de Jaarrekening. De jaarstukken zijn opgemaakt conform RjK C1, 
welke van toepassing is voor organisaties zonder winstoogmerk.  
 
In het jaarverslag zijn alle werkzaamheden opgenomen die dit verslagjaar zijn uitgevoerd. Over deze werkzaam-
heden zijn inhoudelijke en financiële gegevens opgenomen die nodig zijn om aanvragen in te dienen voor de 
vaststelling van verleende subsidie en/of de afrekening van fondsgelden. De opgenomen informatie beperkt zich 
tot hoofdlijnen. De onder 6. genoemde werkzaamheden zijn gefinancierd met reguliere subsidies en extra subsi-
dies van de gemeente Utrecht (en een andere hoofdaannemer kunnen hebben). De werkzaamheden die onder 
7. zijn opgenomen zijn gefinancierd door andere financiers dan de gemeente Utrecht. 
 
In de jaarrekening zijn opgenomen de balans per 31 december en de staat van baten en lasten over het boek-
jaar, voorzien van een toelichting. Ook wordt inzicht gegeven in de verdeling van indirecte kosten (via kosten 
verdeelstaten) en is de WNT-verantwoording opgenomen. Onder de niet in de balans opgenomen rechten en 
verplichtingen zijn opgenomen: 

• de wijze waarop het saldo van de staat van baten en lasten is verwerkt; 

• de opgaaf van gebeurtenissen na 31 december met belangrijke financiële gevolgen; 

• de controleverklaring. 
 
Jaarverslag en jaarrekening zijn afzonderlijk genummerd zodat beide los van elkaar gebruikt kunnen worden. 
  

mailto:k.jongejan@stichting-pk.nl
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1. Algemeen verslag Raad van bestuur  
 
Start SJP 
In 2018 is de nieuwe rechtspersoon SJP van start gegaan als afsplitsing van U Centraal, welke de rechtsopvolger 
was van vele Utrechtse voorlopers en haar geschiedenis gaat zo tot ongeveer 50 jaar terug. SJP is dus nieuw als 
rechtspersoon maar zit wel boordevol met ervaring. 
 
Missie 
“De stichting heeft ten doel de kwaliteit van leven van burgers te verbeteren door: 
a. het versterken van de eigen regie van de burger; 
b. het stimuleren van het gebruik van de eigen kracht van de burger; 
c. het activeren van sociale netwerken rondom de burger; 
d. het bieden van informatie en advies aan burgers; 
e. het verlenen van hulp aan en het ondersteunen van burgers; 
f. het uitvoeren van activiteiten die het verkrijgen van (betaalde) arbeid vergemakkelijken; 
g. het bevorderen van en/of het bieden van begeleiding aan vrijwillige inzet op de hiervoor  

genoemde onderdelen a t/m f; 
h. het samen werken met andere organisaties om a t/m g uit te voeren; 
i. het betrekken van burgers en cliënten bij het verwezenlijken van a t/m g; 
j. het in stand houden van een professionele organisatie om het gestelde doel te bereiken; 
en voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,  
alles in de meest ruime zin van het woord.” 
 
Eerder is het besluit genomen om deze bestaande statutaire doelstelling te gaan wijzigen in: 
 
De stichting stelt zich ten doel: 

• Ondersteuning bieden aan (kwetsbare) mensen en zo bijdragen aan hun kwaliteit van leven; 

• Op een wijze die respectvol, passend en daardoor effectief is voor iedere specifieke situatie; 

• Door het in stand houden van een organisatie ter realisering van dit doel; 

• En voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,  
alles in de meest ruime zin van het woord. 

De statutenwijziging was al eerder voorzien maar heeft haar formele afronding nog niet gehad in afwachting van 
een evaluatie van het samenwerkingsmodel van SJP met JoU, U Centraal, Ravelijn en PK. Deze evaluatie is in 
2018 van start gegaan maar nog niet afgerond. In dat kader zijn ook de missie, de visie en de kernwaarden op-
nieuw besproken. De verwachting is dat dit in 2019 zal resulteren in nieuwe statuten 
 
Het gemeentelijk beleid 
In de gemeente Utrecht is het beleid m.b.t. het sociaal domein vanaf 01-01-2015 in een eigen model vormgege-
ven. SJP geeft uitvoering aan een aantal onderdelen van dit beleid: 

• Back UP 

• PPI 

• Home Start 

• Pretty Woman 

• Fiom Utrecht 

• Schoolmaatschappelijk werk ROC Midden Nederland 
Elk jaar is sprake van nieuwe ontwikkelingen die SJP zo goed mogelijk volgt en die voortdurend resulteert in 
werkontwikkeling en innovatie. 
 
Evaluatie van het samenwerkingsverband U Centraal met JoU 
In 2017 maakte U Centraal onderdeel uit van een samenwerkingsverband met JoU (Jongerenwerk Utrecht): er 
wordt samen een bedrijfsbureau gedeeld en Raad van Bestuur en Raad van Toezicht vormen een personele unie. 
In 2017 is deze samenwerking geëvalueerd. Op basis van de uitkomsten van de evaluatie zijn aanpassingen door-
gevoerd zonder daarbij het principe van een personele unie en de fiscale eenheid te verlaten. Besloten is om het 
bedrijfsbureau juridisch te verzelfstandigen, zodat de organisaties die daarvan gebruik maken in eenzelfde relatie 
tot het bedrijfsbureau komen te staan. Ook is besloten om de specifieke jeugdprojecten (SJP) juridisch zelfstandig 
te maken, waardoor deze werkzaamheden in een relatieve zelfstandigheid hun weg kunnen vinden in het sociaal 
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domein van na de decentralisatie. Gevolg is een samenwerkingsverband met vijf juridische entiteiten (Ravelijn is 
ook aangesloten, maar verricht geen uitvoerende werkzaamheden) waardoor het samenwerkingsmodel in 2018 
verder is aangepast aan de veranderende omstandigheden. 
 
Organisatiestructuur samenwerkingsverband 
Met ingang van 01-01-2018 zijn het bedrijfsbureau en de specifieke jeugdprojecten juridisch zelfstandig gewor-
den. Het samenwerkingsverband bestaat vanaf dat moment uit Stichting JoU, Stichting U Centraal, Stichting SJP, 
Stichting Ravelijn en Stichting PK. 
Deze samenwerkingsgroep vormt een fiscale eenheid en een personele unie in bestuur en toezicht. In de Direc-
tieraad hebben alle hoofden van de vijf stichtingen zitting. In de Directieraad worden alle besluiten genomen en 
belangrijke ontwikkelingen besproken. De Directieraad is op 23 april 2018 in functie getreden. Deze nieuwe ‘top-
structuur’ zal in 2019 worden geëvalueerd. 
 
Kwaliteit 
SJP heeft haar organisatie ISO gecertificeerd, waarbij jaarlijks een beoordeling plaats vindt door een extern bu-
reau. Het verslag van deze externe beoordeling is voor subsidieverleners beschikbaar. In 2018 is tevens het Kwa-
liteitslabel Sociaal Werk Nederland verworven. 
In 2018 is een start gemaakt met een nieuw beleid van werving & selectie. De bedoeling ervan is om de kwaliteit 
van de medewerkers verder te ontwikkelen en hun duurzame inzetbaarheid voor het eigen werk en voor ander 
werk te verbeteren. 
 
Verbetering systeem risicomanagement 
In de nieuwe ISO-maatstaf is er o.a. meer aandacht voor risicobeheersing. Dit wordt meer expliciet geïntegreerd 
in het kwaliteitsdenken en -systeem. In 2016 heeft SJP voor het eerst een vernieuwde contextanalyse opgesteld 
waarin risico’s en kansen zijn benoemd. Het bewustzijn van risico’s en perspectief op maatregelen tot beheer-
sing is hierdoor vergroot. Dit is voortaan onderdeel van de reguliere cyclus en is dus in 2018 geactualiseerd. 
 
Voorname risico’s en onzekerheden 
De vernieuwde aandacht voor risico’s heeft impact bepaald en dit gecombineerd bepaalt de ernst van het risico 
en de noodzaak en urgentie van een beheersmaatregel. Belangrijkste conclusies: 

• Bij offertes waar mogelijk standaardisatie van procedures, gericht inzetten van competenties medewer-
kers. Door uitbreiding van werk impact en risico verminderen. 

• Doorlopende aandacht toepassing regels AVG, in gesprek blijven over dilemma's. Eigenaarschap dos-
siers op termijn verleggen naar cliënt. 

• Meldcode wordt aangepast door Hoofd Compliance, medewerkers worden ingelicht met een kennis-
kring en via Intranet. 

• Negatief effect van tekort aan opvangplekken in de keten slaat terug op de organisatie. Signaleren en 
aankaarten bij de verantwoordelijke partij. 

• Op constructieve wijze samenwerking zoeken met BTO met passend en effectief aanbod voor cliënt als 
uitgangspunt. 

 
Managementreview 
In oktober 2018 heeft de Directieraad de jaarlijkse managementreview vastgesteld volgens het kwaliteitssys-
teem. De uitkomsten hiervan werden samen met de uitkomsten van evaluaties en onderzoeken meegenomen in 
de nieuwe plannen voor 2019. 
 
Financieel resultaat  
In 2018 zijn er in de begroting totale baten van € 2.627.190 voorzien met een resultaat van € 14.186 negatief. 
Uiteindelijk zijn baten gerealiseerd tot een bedrag van € 2.748.476 en een positief financieel resultaat van  
€ 20.179. SJP sloot het boekjaar 2018 af met een vermogen van € 23.375. 
 
Samenstelling bestuur 
SJP heeft een directeur bestuurder. Het bestuur bestaat uit één persoon. De directeur bestuurder op  
31 december 2018 is: de heer G. Jongetjes, wonende te Utrecht. E-mailadres: g.jongetjes@stichting-pk.nl   
 
 

mailto:g.jongetjes@stichting-pk.nl
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Begroting 2018 en 2019  
 

 
 

Beleid m.b.t. omvang en functie van de algemene reserve 
SJP heeft vastgesteld dat de onderneming een algemene reserve nodig heeft om verschillende risico’s te kunnen 
opvangen: 

• bij het verkrijgen van minder subsidie kan niet altijd tijdige vermindering van structurele kosten plaatsvin-
den en er dient dan mogelijk personeel af te vloeien, hetgeen bijna altijd kosten met zich mee brengt; 

• het ziekteverzuim is niet herverzekerd, dit levert fluctuaties op in het resultaat van baten en lasten waar-
door een negatief resultaat moet kunnen worden opgevangen. 

Het streven is de jaarlijkse financiële resultaten toe te voegen aan de algemene reserve tot een maximum van 
ongeveer 10%. SJP ontvangt subsidie om hiermee werkzaamheden te verrichten voor haar doelgroep, niet om 
een financieel resultaat te behalen. 
 

Resultaten 
SJP heeft de met de Gemeente Utrecht overeengekomen subsidieafspraken nageleefd. In de subsidieafspraken 
zijn veel concrete doelen en resultaten opgenomen. In andere documenten wordt hiervan uitvoerig verslag ge-
daan, waarnaar wij graag verwijzen. SJP krijgt positieve feedback van partners op haar werk, hetgeen natuurlijk 
positief wordt gewaardeerd. 
 

Belangrijke andere ontwikkelingen in 2018 in het samenwerkingsverband 

• In 2018 was er in de gehele groep een hoog niet werk gerelateerd ziekteverzuim. Vanuit de Afdeling P&O en 
het bestuur is er extra inzet gepleegd om het ziekteverzuim op termijn te verminderen. 

• Er is in 2018 een start gemaakt met een nieuw communicatiebeleid: door de ontwikkelingen van de laatste 
jaren wordt er steeds meer gevraagd van het gebruik van social media. Afhankelijk van de functie die wordt 
uitgeoefend, moet er hierop worden geïnvesteerd. 

• De medezeggenschap van betaalde en onbetaalde medewerkers en van gebruikers van de diensten van de 
vijf stichtingen zijn in 2018 in een nieuw experimentele systematiek van medezeggenschap gaan samenwer-
ken in het Centraal Medezeggenschap Team (CMT). 

• In een werkgroep wordt vormgegeven aan een aanpak van ‘werkdruk’. In 2018 is een onderzoek gedaan 
naar werkdruk in samenwerking met UtrechtZorg en de Hogeschool van Utrecht. In het laatste kwartaal zijn 
gesprekken met alle team gestart om afspraken te maken over de omgang met werkdruk. De teamafspraken 
hierover zullen in 2019 worden geëvalueerd. 

• In 2018 is een nieuwe ‘generatieregeling’ ontworpen en ingevoerd in 2019. 

• De Raad van Toezicht heeft de periode afgesloten waarin bestaande leden werden vervangen vanwege het 
bereiken van hun maximale zittingstermijn. 

• Er is een nieuw ‘Regelement van Dienstverlening PK’ vastgesteld. 

• In de organisaties is in 2018 wederom aandacht geweest voor ‘samen verantwoordelijk’. 

• De structurele subsidie voor het boekjaar 2019 is aangevraagd en met beschikkingen bevestigd. 
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2. Verslag van de Raad van Toezicht  
  
De Raad van Toezicht houdt toezicht op de doelrealisatie en het functioneren van Specifieke Jeugd Projecten.  
De in het jaarplan geformuleerde doelen zijn daarin maatgevend. Zij houdt tevens toezicht op het functioneren 
van de bestuurder. Jaarlijks beoordeelt de Raad van Toezicht het functioneren van de bestuurder. De Raad van 
Toezicht richt zich bij het vervullen van zijn taak op het belang van de doelgroepen van Specifiek Jeugd Projecten 
en de doelen van de onderneming, vooral vanwege het feit dat deze een maatschappelijk belangrijke en pu-
blieke taak vervult. In haar toezichthoudende rol weegt zij de belangen af van allen die bij de onderneming zijn 
betrokken: cliënten, deelnemers, vrijwilligers, medewerkers, samenwerkingspartners en subsidieverleners. Kern-
vraag is: doen we waar we voor zijn opgericht en doen we dat zo goed mogelijk? In een tijd van grote verande-
ringen in het sociaal domein is de structuur en organisatievorm van de onderneming geen vaststaand gegeven 
meer. De bedoeling en inhoud van het werk, het belang van de doelgroepen, het belang van de medewerkers en 
het maatschappelijk belang, blijft een kompas waarop gestuurd wordt.  
 
De Raad van Toezicht staat voor de kwaliteit van haar eigen functioneren en evalueert deze jaarlijks. 
 
Stichting Specifieke Jeugd Projecten is een nieuwe zelfstandige organisatie, met op het niveau van bestuurder en 
Raad van Toezicht een personele unie met JoU, U Centraal, Bedrijfsbureau PK en Ravelijn. Specifieke Jeugd Pro-
jecten maakte met Bedrijfsbureau PK tot 1 januari 2018 nog onderdeel uit van U Centraal. Daarna is zij verzelf-
standigd. 
 
In 2018 heeft Specifieke Jeugd Projecten veel aandacht gegeven aan een stabiele toekomst voor haar projecten, 
op een plek waar haar cliënten het meest bij gebaat zijn. Ook was er veel aandacht voor de opbouw van deze 
nieuwe organisatie en de versterking van de financiële positie. In 2018 is een start gemaakt met het werken vol-
gens een nieuw model voor de topstructuur. Deze zal in begin 2019 worden geëvalueerd, voor deze definitief 
vorm krijgt. Ook is in 2018 gestart met een nieuw model voor de medezeggenschap. Ook deze nieuwe aanpak zal 
in 2019 worden geëvalueerd. Op initiatief van de Raad van Toezicht is dit jaar een traject gestart om te komen 
tot een nieuwe visie voor de toekomst, die richting geeft aan strategisch handelen en bindend kan werken tus-
sen de organisaties in de personele unie. Ook dit traject zal in 2019 afgerond worden. De Raad van Toezicht zelf 
is gestart met een traject tot aanscherping van haar visie op toezichthouden en de daarbij horende werkwijze. 
De Raad van Toezicht zal zich daarbij extern laten ondersteunen en adviseren. In 2019 zal dit  
verder vorm krijgen.  
 
2.1 Vergaderingen 
De Raad van Toezicht is in 2018 zes keer bijeengekomen op 13 februari, 9 mei, 28 juni, 25 september,  
7 november en 18 december.  
 
De navolgende onderwerpen zijn aan de orde gekomen: 

• Strategie Specifieke Jeugd Projecten in relatie tot diverse beleidsregels. 

• Opbouw en financiële positie van de organisatie. 

• Uitwerking hoofdlijnen voor de nieuwe topstructuur. 

• Werving nieuwe leden Raad van Toezicht. 

• Evaluatie Raad van Toezicht. 

• Evaluatie Raad van Bestuur. 

• Kwartaalrapportages: voortgang financiële en inhoudelijke doelen Jaarplan.  

• Risicobeheersings- en controlesysteem.  

• Risico- en kansenanalyse. 

• Analyse externe overleggen en relaties. 

• Innovatieprogramma. 

• Rapportage audits. 

• Reglementen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. 

• Toezichtplan en visie op toezicht. 

• Visie-Missie-Kernwaarden organisaties samenwerkingsverband. 

• Financieel kader 2019. 

• Managementreview. 
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• Jaarplan en begroting 2019. 

• Organisatieplan. 

• Subsidieaanvraag 2019. 

• Honorering leden Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. 

• Voortgang trajecten medezeggenschap en topstructuur. 

• Gesprekken met de medezeggenschapsraden. 
 
2.2 Rooster van aftreden 
In artikel 8 lid 2 van de statuten wordt bepaald dat de Raad van Toezicht bestaat uit drie tot negen natuurlijke 
personen. In 2018 zijn M. Smit-van den Ham, P.J. Mehlkopf en E. van Bostelen afgetreden vanwege het bereiken 
van de maximale zittingstermijn. Het rooster van aftreden is per 31 december 2018 als volgt vastgesteld: 
 

Naam Functie In functie Herbenoemen Aftreden 

M. Charifi Lid 11-05-2017 11-05-2021 01-12-2024 

J. van der Lans Lid 11-05-2017 11-05-2021 01-12-2024 

H. Mellink Vicevoorzitter 11-05-2017 11-05-2021 01-05-2025 

F. Rezwani Voorzitter 11-05-2017 11-05-2021 01-05-2025 

S. Bas Lid 07-11-2018 07-11-2022 01-07-2026 

M. Ploeg Lid 07-11-2018 07-11-2022 01-07-2026 

 
2.3 Nieuwe leden 
In de vergadering van 7 november 2018 zijn twee nieuwe leden benoemd als lid. Deze nieuwe leden zijn: S. Bas 
en M. Ploeg. 
 
2.3 Statuten 
De statuten zijn per 1 januari 2018 gewijzigd. De betrof aanpassingen aan de gewijzigde samenstelling van de 
personele unie, verwerking van nieuwe wettelijke vereisten en actualisering van de statutaire doelstelling.   
 
2.4 Honorering 
De honorering van de leden van de Raad van Toezicht past binnen de normstelling van de Wet normering bezol-
diging topfunctionarissen (WNT). Daarnaast heeft de NVTZ haar leden geadviseerd terughoudend om te gaan 
met de hoogte van de honorering. Deze moet reëel zijn en in verhouding staan tot verwachtingen, verantwoor-
delijkheden en tijdsinvestering van de toezichthouders. Daarvoor heeft zij een norm geadviseerd die lager ligt 
dan de WNT. De Raad van Toezicht heeft besloten de geadviseerde norm van de NVTZ als maximum te hanteren. 
In 2015 heeft de Raad van Toezicht de hoogte van het bedrag vastgesteld, dat is sinds die tijd ongewijzigd geble-
ven.  
Overzicht van de in 2018 vastgestelde honorering voor 2019, het maximale normbedrag conform de richtlijnen 
van de NVTZ en het maximale normbedrag conform de richtlijnen van de WNT: 
 

  2019 NVTZ 2019 WNT 2019 

Gewoon lid  €   7.383 € 10.400 € 13.000 

Vicevoorzitter €   9.229 € 10.400 € 13.000 

Voorzitter € 11.075 € 15.600 € 19.500 

 
 
2.5 Samenstelling per 31-12-2018 
De samenstelling van de Raad van Toezicht: 
Mevrouw F. Rezwani (voorzitter), 
De heer H. Mellink (vicevoorzitter), 
De heer M. Charifi,  
De heer J. van der Lans,  
Mevrouw S. Bas 
Mevrouw M. Ploeg.  
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3. Verslag van de Klachtencommissie (in- en extern) 
 
 

3.1 Inleiding 
 

In 2018 is gestart met een nieuwe opzet van de onafhankelijke klachtencommissie. De nieuwe opzet houdt in  
dat de klachtencommissie, die bestaat uit externe leden, zowel klachten van cliënten als van medewerkers be-
handeld. Ook zijn de reglementen aangepast. Er is een huishoudelijk reglement Klachtencommissie, een klach-
tenreglement Medewerkers en een klachtenreglement Cliënten. De commissie is hier nauw bij  
betrokken geweest. Voorts is de rol van de ambtelijk secretaris met ingang van 2018 gewijzigd. De rol wordt  
nu extern vervuld. Voorheen werd hier intern invulling aan gegeven. Er is een wisseling geweest van de ambtelijk 
secretaris. Tevens is er in 2018 een klachtenfunctionaris, mw. E de Gooijer, aangesteld. De klachtencommissie 
werkt voor alle organisaties in het samenwerkingsverband (U Centraal, JoU, SJP en PK). 
 
De samenstelling van de klachtencommissie is per 31-12-2018: 
mr.  G.J. Bloemendal, extern voorzitter 
mw. mr. P.T.E. Lock, lid 
mw. drs.  I. van de Gevel, lid 
mw. C.Y. van Eeden MBA, ambtelijk secretaris 
 
De klachtencommissie heeft in 2018 bij SJP geen klachten behandeld. 
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3.2 Jaarverslag 2018 Klachtenfunctionaris 
 

Betreft: Klachtenfunctionaris 
 

Naam organisatie: Samenwerkingsverband JoU/PK/SJP/U Centraal 
 

Jaar:   2018 
 

Aantal en aard van de gesprekken: Aantal meldingen :      8  (meestal via de website) 
Aantal gesprekken :    4 op kantoor  
                                        2 telefonisch en per mail afgehandeld 
                                        2 melders niet op afspraken verschenen 
Bemiddelingsgesprek tussen klager en hulpverlener: 1 
 

Gemiddelde tijdsinvestering: Uren directe contacten klager en aangeklaagde : 11  
Uren indirecte activiteiten : 4 
 

Resultaat van de gesprekken: In alle zaken is de klacht afgehandeld en koos klager niet voor 
een formele procedure bij de klachtencommissie.  
In een van de meldingen is het tot een bemiddelingsgesprek tus-
sen aangeklaagde en klager (en lotgenoten) gekomen. Dat heeft 
geresulteerd in hernieuwde afspraken over het dienstenaanbod 
en onderlinge communicatie.  
In de andere zaken is via mail gecommuniceerd met de aange-
klaagde en vond bemiddeling en elkaar over een weer informe-
ren dus op die manier plaats. 
 

Activiteiten om bekendheid te vergroten: Om bekendheid binnen de organisatie te vergroten is de tekst  
op de website aangepast. Daarnaast is het managementteam ge-
informeerd over werkwijze van de Klachtenfunctionaris. 
Een afspraak met de Cliëntenraad heeft door bezettingsproble-
men bij de raad niet plaatsgevonden.  
 

Eventuele bijzonderheden/observaties: De belangrijkste klacht in de meldingen en gesprekken betreft de 
onderlinge communicatie. Klagers voelen zich als hulpvrager niet 
voldoende gehoord of begrijpen niet waarom wachttijden lang 
zijn of  bepaalde besluiten genomen worden. Ze zijn het niet al-
tijd oneens met het besluit, als ze er meer van weten. Daarnaast 
is het mogelijk dat ze na gehoord te zijn zich minder slachtoffer 
voelen; ze weten beter wat ze willen bereiken en willen vragen.  
 
De drempel om te klagen is lager geworden nu men een persoon 
kan bellen i.p.v. een commissie benaderen.  
 

Adviezen aan de organisatie: De organisatie zou met meer nadruk kunnen uitdragen dat  
klachten krijgen weliswaar niet leuk is, maar zeker bij eerste 
klachten via de Klachtenfunctionaris deze vooral gezien kunnen 
worden als zinvolle feedback en aanleiding om met elkaar in ge-
sprek te gaan.  
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3.3 Jaarverslag 2018 Vertrouwenspersoon 
 

Betreft: Vertrouwenspersoon 
 

Naam organisatie: Samenwerkingsverband JoU/PK/SJP/U Centraal 
 

Jaar:   2018 
 

Aantal en aard van de gesprekken: De vertrouwenspersoon heeft in 2018 één vrijwilliger van  
U Centraal geadviseerd en ondersteund bij het indienen van een 
klacht. Hieraan is 680 minuten besteed. 
De vertrouwenspersoon heeft gesproken met vier medewerkers 
van U Centraal. Deze gesprekken hebben bij elkaar 350 minuten 
geduurd. De medewerkers zijn verbonden aan verschillende or-
ganisatieonderdelen en de aanleidingen voor de gesprekken wa-
ren divers.  
Voor de vertrouwenspersoon was 2018 het laatste jaar. Er is een 
overdrachtsgesprek gevoerd van 85 minuten met de opvolger. 
 

Gemiddelde tijdsinvestering: Per gesprek met medewerkers is gemiddeld 206 minuten  be-
steed.  
 

Resultaat van de gesprekken: Niet vermeld, VP was nog niet bekend met dit format. 
 

Activiteiten om bekendheid te vergroten: Vermelding via intranet 
 

Eventuele bijzonderheden/observaties: In 2018 zijn alleen gesprekken gevoerd met medewerkers van U 
Centraal. 
 

Adviezen aan de organisatie: - 
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4. Overzicht van werkzaamheden (projecten en financiers) 
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5. Organigram 
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6. Reguliere subsidies + extra subsidie gemeente Utrecht 
 
6.1 Korte beschrijven projecten  
 
Back Up 
Dit project verzorgt individuele ondersteuning aan jongeren en jongvolwassenen die zeer kwetsbaar zijn, veel 
problemen hebben maar geen gemotiveerde hulpvraag kunnen formuleren en hierdoor vaak thuisloos zijn.  
Deze jongeren en jongvolwassenen kenmerken zich door een matige/slechte aansluiting op verschillende leefge-
bieden. Het zijn jongvolwassenen waar thuisloosheid samengaat met ernstige problematiek en/of steeds weer 
een hulpverleningstraject ingaan, vervolgens afhaken en zo weer op straat belanden.  Zij hebben weinig basis en 
er is sprake van meervoudige en complexe problematiek.  
Bij deze doelgroep moet veel geïnvesteerd worden in contactlegging en het winnen van vertrouwen door te la-
ten zien dat de hulp echt iets oplevert. Een deel van de cliënten wordt ondersteund in het kader van Nazorg na 
Detentie (delict gedragsverandering) waarin een deel van de cliënten, om het risico op recidive te verkleinen, 
actief worden opgezocht in de Penitentiaire Inrichting Nieuwegein.  
 
Home-Start en Home-Start+  
In dit project worden getrainde vrijwilligers door professionele medewerkers ingezet en begeleid bij het bieden 
van opvoedondersteuning aan gezinnen met kinderen tot 14 jaar. 
Home-Start is een internationaal gecertificeerd programma. 
 
OWR 
De Basisvoorziening Onderwijsbegeleiding schoolloopbaan woonwagen- en Roma leerlingen (OWR) gaat vertrou-
wenscontacten aan met woonwagen- en Roma gezinnen en tracht succesvolle participatie/onderwijsbegeleiding 
te realiseren van woonwagen- en Romaleerlingen van 0-23 jaar in voorzieningen  
voor: 

• Voor- en vroegschoolse educatie 

• Het primair onderwijs 

• Het voortgezet onderwijs 

• Het beroepsonderwijs  
De vertrouwensrelatie met de gezinnen is voorwaardelijk voor het realiseren van invloed vanuit OWR  
op een succesvolle schoolcarrière. OWR adviseert, motiveert, bemiddelt, onderhoudt contacten met (onder-
wijs)instellingen en leerplicht en pleegt interventies waar dat nodig is. OWR voert geen  
hulpverlening uit, zij tracht wel te komen tot een succesvolle toeleiding naar de buurtteams in geval  
van problemen/hulpvraag.  
OWR is in de huidige vorm gestopt per 01-01-2019, cliënten en samenwerkingspartners zijn hierover geïnfor-
meerd en de activiteiten zijn afgerond. Er volgen in 2019 gesprekken over een mogelijk ander en nieuw aanbod 
voor deze specifieke doelgroep. SJP denkt hierover graag met de gemeente mee.  
 
PPI-VO 
PPI biedt groepshulpverlening aan jongeren van 12 tot 18 jaar, waarbij meervoudige psychosociale problematiek 
speelt en die op het Voorgezet Onderwijs (VO) zitten. Het gaat hierbij om jongeren waarbij de relatie tussen 
schoolleerproblemen en psychosociale problemen in sterke mate aanwezig is. 
De groep is het middel om tot hulpverlening te komen. Door de groepsgerichte aanpak is het mogelijk diverse, 
op de jongere afgestemde werkvormen aan te bieden en is er sprake van ervaringsgericht leren en oefenen. Dit 
alles gebeurt in een goede afstemming en samenwerking met de school en het buurtteam/VO-team. Het VO-
team van Buurtteam Jeugd en Gezin en de andere kernpartners binnen het VO spelen een belangrijke rol in de 
verwijzing vanuit de school naar het PPI. 
 
Fiom Utrecht 
Fiom Utrecht biedt specifiek sociaal werk op het gebied van zwangerschap, adoptie/afstammingsvragen, seksu-
eel geweld en hulp aan tienerouders.  
Fiom Utrecht biedt individuele- systeem- en groepshulpverlening.  
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Pretty Woman 
Pretty Woman biedt begeleiding (individueel en in een groep), deskundigheidsbevordering en voorlichting op 
het gebied van relaties, intimiteit en seksualiteit.  
Pretty Woman is goed bekend in de stad Utrecht, levert veel inzet op deskundigheidsbevordering richting net-
werkpartners en biedt hulpverlening bij vragen van inwoners en hun ouders en omgeving. Overleggen met de 
netwerkpartners worden bezocht, samenwerkingen opgezocht en preventieve voorlichting her en der gegeven. 
In het laatste deel van 2018 is contact gezocht met Sterk VO met als doel een gezamenlijk plan te maken om de 
voorlichtingen van PW beter in te bedden op de Utrechtse middelbare scholen. Daarbij wordt nagedacht over 
een manier om de beperkte middelen zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten. 

 
6.2 Indien van toepassing: eerdere mee te nemen vragen/bemerkingen GU 
 
Back Up 

De samenwerking van Back Up met de buurtteams op het gebied van ambulante woonbegeleiding en overdracht 
van cliënten en de samenwerking met Stadsteam Hertstel waren, mede op verzoek van de gemeente Utrecht, in 
2018 belangrijk onderwerpen.  
Dit gold ook voor deelname aan het ontwikkeltraject “Back Up nieuwe stijl” dat per 2020 een feit moet zijn. 

 
6.3 Gerealiseerde kwalitatieve resultaten 
 
Back UP 
In 2018 heeft de focus gelegen op duurzame stabiliteit, verbetering van de maatschappelijke positie en een 
grote mate van zelfredzaamheid van de Jongvolwassenen, dit heeft er toe geleid dat de volgende resultaten zijn 
behaald: 
75% van de cliënten is uitgestroomd met een inkomen 
48% met een dagbesteding 
33% met een woning of kamer (exclusief grijs en opvang) en  
66% met een sociaal netwerk. 
 
Het Intern Cliënt Tevredenheid Onderzoek (ICTO) en het Partner Tevredenheid Onderzoek (PTO) zijn met een 
ruime voldoende beoordeeld. Er zijn 100 ICTO formulieren verstrekt en de PTO is zowel digitaal als mondeling 
afgenomen. Uit het ICTO is een gemiddelde score van 8,2 gekomen en uit de Partner Tevredenheid Onderzoek is 
gekomen dat de ketenpartners de werkzaamheden van Back Up waarderen met een gemiddeld score  
van 7,6. 
 

Home-Start en Home-Start+  
Home-Start en Home-Start+ zijn goed bekend in de stad Utrecht bij zowel verwijzers als gezinnen. Er is sprake 
van een actieve en prettige samenwerking met verwijzers. Dit resulteert in veel aanmeldingen via die route. Ge-
zinnen weten Home-Start en Home-Start+ ook zelfstandig te vinden. Ouders voelen zich gesteund door de hulp 
van een Home-Start en Home-Start+ vrijwilliger. Kinderen kijken uit naar de dag dat de vrijwilliger komt en zowel 
ouders als kinderen bloeien op door de extra aandacht die ze krijgen. Het gezin voelt zich bij de afsluiting sterk 
genoeg om het weer zelf aan te kunnen. Als in een enkel geval een doel niet behaald wordt, helpt Home-Start en 
Home-Start+ het gezin bij het zoeken naar andere/aanvullende hulp. Bij tussen- en eindevaluatie in het gezin is 
de waardering bijna altijd positief. Over het algemeen worden de doelen die het gezin zelf heeft gesteld bij de 
start, behaald.  
Tijdens de evaluaties geeft het merendeel van de gezinnen aan zich ondersteund te hebben gevoeld in hun vraag 
en behoefte door de vrijwilliger. Daarnaast voelen bijna alle gezinnen zich bij afsluiting sterk genoeg om de ge-
zinssituatie weer aan te kunnen. De overige gezinnen hebben nog aanvullende specialistische hulp nodig, bij-
voorbeeld van een psycholoog, ASS begeleiding of taalcoaching.  
 
OWR 
Ondanks de dalende hulpvragen heeft OWR volop inzet gepleegd in het onderhouden van warme contacten. 

OWR tracht waar mogelijk, scholen en gezinnen voor te bereiden over beëindiging OWR (m.i.v. 2019) door goed 

en zorgvuldig te communiceren en eventueel door te verwijzen. 

In het derde kwartaal zijn geen vragen binnengekomen vanuit de buurtteams inzake expertise van OWR. In het 

4e kwartaal is de afspraak met  Leger des heils gemaakt in het kader van de overdracht van OWR. OWR is in de 
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huidige vorm gestopt per 01-01-2019, cliënten en samenwerkingspartners zijn hierover geïnformeerd en de acti-

viteiten zijn afgerond. Er volgen in 2019 gesprekken over een mogelijk ander en nieuw aanbod voor deze speci-

fieke doelgroep. SJP denkt hierover graag met de gemeente mee. 

 

PPI-VO 

In 2018 is opnieuw ingezet op het ondersteunen van jongeren om hun schoolloopbaan zo succesvol mogelijk te 

laten verlopen. Er is begeleid op thema’s/hulpvragen van jongeren waardoor zij vast (dreigen te) lopen op 

school. De samenwerking met scholen, het VO-team/buurtteam en de begeleiders passend onderwijs verloopt 

goed.  

De nauwe samenwerking met Sterk Vo werk in de tweede helft van 2018 bekrachtigd met een samenwerkings-

overeenkomst. Een eerste evaluatie van de in deze overeenkomst vastgelegde afspraken zal  

in het eerste kwartaal van 2019 worden gepresenteerd.  

De gemiddelde score van het tevredenheidsonderzoek gehouden onder ouders/verzorgers is 7,5 (bereikbaar-

heid, snelheid waarmee jongere geholpen is, houding van de medewerker, hulp of activiteit nuttig). 

De gemiddelde score van het tevredenheidsonderzoek gehouden onder jongere is 7,6 (bereikbaarheid,  

snelheid waarmee jongere geholpen is, houding van de medewerker, hulp of activiteit nuttig). 

 

Fiom Utrecht 

Fiom Utrecht zette in 2018 in op de begeleiding van mannen en vrouwen met vragen ten aanzien van zwanger-

schap, adoptie en seksueel geweld. De hulpvragen ten aanzien van de besluitvorming over een onbedoelde 

zwangerschap en ten aanzien van onvrijwillige kinderloosheid vroegen de meeste aandacht. Inwoners van de 

stad weten Fiom Utrecht met deze vragen goed te vinden. Een daling is merkbaar in het aantal zwangerschaps-

begeleidingsvragen. Hoewel Fiom Utrecht deze trajecten wel kan en mag bieden is het team van mening dat 

deze vraag in de meeste gevallen beter door de buurtteams kan worden beantwoord: dicht bij de zwangere in de 

buurt. Fiom Utrecht zet de expertise en kennis van de sociale kaart voor deze doelgroep graag in om de buurt-

teams hierbij te ondersteunen.  

De gemiddelde score van het clienttevredenheidsonderzoek is 8,7 (bereikbaarheid, snelheid waarmee cliënt ge-

holpen is, houding van de medewerker, hulp of activiteit nuttig).  

 
Pretty Woman 

Pretty Woman heeft in 2018 ingezet op het begeleiden van kwetsbare meiden en jongens op het gebied van re-

laties, seksualiteit en weerbaarheid. Ook is er doorlopend aandacht voor deskundigheidsbevordering en preven-

tieve activiteiten zoals voorlichtingen (o.a. Bloedlink in samenwerking met de politie en het jongerenwerk). In 

het eerste kwartaal heeft minister Grapperhaus een werkbezoek afgelegd aan Pretty Woman om informatie uit 

werkveld op te halen, hetgeen een vruchtbaar bezoek was. In het derde kwartaal bezocht nationaal rapporteur 

mensenhandel meneer H. Bolhaar Pretty Woman, er werd ter plekke een vervolgafspraak gemaakt.  

Opvallend is de zwaarte van de hulpverleningsvragen aan Pretty Woman: hoewel Pretty Woman minder 

Utrechtse meiden dan voorheen in begeleiding heeft duren de trajecten gemiddeld veel langer dan voorheen. 

De problematiek is in de meeste gevallen zwaar en complex.  

De contacten met de scholen verliepen goed en de voorlichtingen liepen op schema. Qua groepshulpverlening, 

lopen de meeste groepen goed, maar een lotgenotengroep blijft lastig op te starten. 
In het tweede kwartaal is het team versterkt met een mannelijke collega die het aanbod ‘Best Man’ verder zal 

neerzetten, de voorlichting aan jongens op zich zal nemen en jongens zal begeleiden die te maken hebben of 

hebben gehad met (gedwongen) prostitutie. Het bereiken van de doelgroep van jongens en mannen is bijzonder 

lastig. Voor deze groep geldt dat de schaamte en het taboe groot is. Bovendien herkennen jongens en mannen 

zichzelf in veel gevallen niet als slachtoffer van uitbuiting. Door in te zetten op PR, het actief opzoeken van sa-

menwerkingspartners en vindplaatsen beginnen de vragen- en aanmeldingen van jongens eind 2018 toe te ne-

men.  

In het derde kwartaal heeft Pretty Woman contact gezocht met Sterk VO om te spreken over een betere inbed-

ding van de voorlichtingen op scholen in het Utrechtse onderwijsveld. Doel is om de inzet van Pretty Woman te 

verduurzamen.  

 

Een aanvraag voor extra inzet van BloedLink werd door de gemeente afgewezen.  
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Pretty Woman concludeert dat het aantal uren dat in de gemeente Utrecht beschikbaar is te gering is om al het 
werk te kunnen uitvoeren en zal in 2019 onderzoeken hoe middelen nog gerichter kunnen worden ingezet.  
De gemiddelde score van het clienttevredenheidsonderzoek is 8,4 (bereikbaarheid, snelheid waarmee cliënt ge-

holpen is, houding van de medewerker, hulp of activiteit nuttig). 

 
6.4 Gerealiseerde doelen zoals benoemd in aanvraag 2018 

 
Back Up 
Beoogd: Contact onderhouden en hulpverleningstraject starten met 300 jongeren en jongvolwassenen.  
Realisatie: Back Up heeft in het afgelopen jaar 501 cliënten begeleid, waarvan 248 nieuw gestarte trajecten. Er 
werden 335 trajecten afgesloten. 
De leeftijd van de jongvolwassenen varieert tussen de 18 en 25 jaar met verschillende culturele achtergronden, 
waarvan twee derde man is en een derde vrouw. 
In 2018 hebben er 37 cliënten een traject nazorg na detentie doorlopen, 118 grijs wonen, 24 OEB (urgentie voor 
woning met ambulante woontraining) en 5 gespikkeld wonen (kamer tussen studenten met ambulante woon-
training). 
Back Up en Stadsteam Herstel weken nauw samen en de werkprocessen sluiten goed op elkaar aan. 
De samenwerking met de Buurteams (rond om het zelfstandig wonen) loopt goed en weten elkaar steeds sneller 
te vinden, waardoor er snel geschakeld kan worden, zonder dat de jongvolwassenen heen en weer wordt ge-
stuurd.  
Met een aantal jongerenopvangvoorzieningen heeft het stedelijk team Back Up samenwerkingsafspraken vastge-
legd rondom de zorg voor jongvolwassenen, met als doel om gezamenlijk de verantwoordelijkheid te nemen, 
korte lijnen te creëren en perspectief aan de doelgroep te bieden. Dit proces zal ook in 2019 de aandacht blijven 
krijgen voor verdere ontwikkelingen. 
 
Home Start 
Beoogd: We beogen in 2018 minimaal 115 gezinnen te ondersteunen. 
Realisatie: Er zijn 132 gezinnen bereikt, waarvan 17 Home-Start + gezinnen 
 
OWR 
Beoogd: Met alle woonwagen en Roma gezinnen contacten onderhouden en vertrouwensrelaties opbouwen. 
Anonieme registratie bijhouden van het percentage dat participeert in het educatie systeem. 
Realisatie: OWR is in de huidige vorm gestopt per 01-01-2019, cliënten en samenwerkingspartners zijn hierover 
geïnformeerd en de activiteiten zijn afgerond. Er volgen in 2019 gesprekken over een mogelijk ander en nieuw 
aanbod voor deze specifieke doelgroep. SJP denkt hierover graag met de gemeente mee. 
 
PPI 
Beoogd: Met de capaciteit van 50 plekken een aantal van 85 jongeren bereiken per kalenderjaar. 
Realisatie: In het hele jaar 2018 zijn er 68 jongeren begeleid. Er zijn 28 nieuwe aanmeldingen gekomen en er 
werden 30 nieuwe trajecten gestart. Er zijn 37 trajecten afgerond. 
PPI heeft in 2018, mede op aandringen van de gemeente Utrecht, geïnvesteerd in manieren om PPI dichter bij 
het onderwijs te organiseren. PPI groeit toe naar een situatie waarbij de groepshulpverlening stevig wordt inge-
bed als onderdeel van de sterke basis op school. De samenwerking met Sterk VO werd geïntensiveerd en vastge-
legd in een overeenkomst tussen SJP en Sterk VO. Dit proces vroeg de nodige tijdsinvestering van de PPI mede-
werkers.  
Er werden afspraken gemaakt over de aanmeldroute naar PPI. Deze kwam weloverwogen en in overleg met alle 
kernpartners tot stand maar blijkt in de praktijk voor sommige jongeren en ouders een (hoge) drempel op te 
werpen. PPI vermoedt dat door deze drempel het aantal aanmelding bij PPI is gedaald, ondanks de inspanningen 
die in de contacten met kernpartners en scholen zijn gestoken.  
Het feit dat PPI druk is geweest met het verder uitwerken van de ingeslagen weg, gecombineerd met een dalend 
aantal aanmeldingen en personele tekorten als gevolg van twee zwangerschapsverloven maakt dat PPI de in de 
subsidieaanvraag genoemde beoogde doelen niet heeft behaald. In de beschikking van de subsidiegever worden 
overigens geen kwantitatieve eisen gesteld.  
 
 
Fiom Utrecht 
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Beoogd: Op basis van de cijfers van voorgaande jaren verwachtte Fiom Utrecht de volgende kwantitatieve resul-

taten in 2018 te behalen: 110 nieuwe cliënten, 100 afgesloten cliënten, 4 groepsgerichte activiteiten 

Realisatie: Nieuwe cliënten 134, 130 afgesloten cliënten, 2 ATA trajecten, 3 groepsgerichte activiteiten. 

Pretty Woman 
Beoogd: Er is afgesproken om 2710 uur in te zetten op individuele hulpverlening, groepshulpverlening, deskun-
digheidsbevordering en voorlichtingen. 
Realisatie: Er zijn 2827 uren ingezet op trajecten en diverse voorlichtingen en activiteiten rondom deskundig-
heidsbevordering aan diverse partijen. Er werd voorlichting gegeven op  
8 scholen. Pretty Woman wordt goed en veel gevonden door samenwerkingspartners in de stad die op casusni-
veau vragen om tips en input.  
Er zijn bij de afronding van 2018 117 cliënten in begeleiding, waarvan 34 uit Utrecht. In totaal kreeg Pretty Wo-
man in 2018 30 nieuwe aanmeldingen uit Utrecht.   

6.5 Knelpunten en overige opmerkingen 

 
Back UP 
Bij het stedelijk team Back Up liep de planning niet conform de gemaakte afspraken, dit komt door de onderbe-

zetting waarmee het team op dit moment kampt. De jongeren die zich meldden werden wel geholpen en het 

aantal op te starten trajecten werd gehaald.  

De wachtlijst voor maatschappelijke opvang voor jongvolwassenen is toegenomen en de uitstroommogelijkheden 
zijn beperkt.  
 
Home-Start en Home-Start+ 
Home-Start merkt dat de dalende werkloosheid ook van invloed is op het werven van vrijwilligers. Waar Home-

Start voorheen grote groepen nieuwe vrijwilligers kon trainen, zetten we nu in op vaker trainen met kleinere 

groepen. Het doel is om op deze manier vrijwilligers die zich aanmelden binnenboord te houden. Home-Start is 

proactief in het vinden van nieuwe wegen om vrijwilligers te kunnen werven. Twee coördinatoren volgden een 

meerdaagse training voor het werven van vrijwilligers. Dit heeft in het vierde kwartaal zijn vruchten afgeworpen. 

Home-Start neemt deel aan het co-creatieproces informele zorg. Dit doet Home-Start onder andere door deel te 

nemen aan het NIZU, het actief bezoeken van bijeenkomsten georganiseerd door de gemeente en het geven van 

presentaties samen met andere IZ projecten aan de gemeente.  

 

OWR 

OWR heeft deelgenomen aan de landelijke monitor sociale inclusie, in opdracht van ministerie van binnenlandse 

zaken. OWR had in het 4e kwartaal een afspraak met het landelijke Netwerk OWRS. 

 

PPI-VO 

PPI heeft iets minder uren gemaakt dan afgesproken. Dit is het gevolg van langdurig ziekteverzuim in het team. 

Het werk is wel conform afspraken verlopen, er is geen wachtlijst.  

 

Fiom Utrecht 

In 2018 heeft de TOP (Trotse Ouders Praten) groep meerdere keren plaats gevonden. Hier komen jonge (zwan-

gere) ouders bij elkaar en wordt er per keer een thema besproken. Een vrijwilliger past op de kindjes als de moe-

ders naar de groep toe zijn en de groep wordt samen met een vrijwilliger voorbereid en uitgevoerd. Ook heeft 

de abortusverwerkingsgroep plaats gevonden en is er een thema-avond geweest voor mensen die onvrijwillig 

kinderloos zijn en die nog niet uitbehandeld zijn. 

De samenwerking met de netwerkpartners verloopt goed. Vooral de ziekenhuizen verwijzen veel cliënten.  

Cliënten met vragen over onvruchtbaarheidsproblematiek weten de Fiom goed te vinden, dit leidt tot een groei 

van het aantal cliënten met deze hulpvraag. De trajecten rondom de besluitvorming van een onbedoelde zwan-

gerschap blijft de meest gestelde hulpvraag.  

 

Pretty Woman  
De vragen aan Pretty Woman worden de laatste jaren steeds zwaarder van aard. De problematiek van cliënten is 

meervoudig en ernstig. Dit vraagt een intensieve en soms langdurige inzet en veel overleg met andere betrokken 
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hulpverleners. Pretty Woman zal in 2019 inzetten op PR in de gemeente Utrecht, o.a. door de buurtteams  

Jeugd & Gezin weer eens te bezoeken. Door meiden en jongens eerder iets aan (preventieve, voorlichtende) 

hulpverlening te bieden kunnen we voorkomen dat de problematiek verergert. 

Er is een positieve samenwerking met jongerenwerkers. De samenwerking met SaVe loopt goed, maar met de 

buurtteams kan het beter. Het valt op dat het voor sommige scholen, bijvoorbeeld het Gregorius, een probleem 

is om de financiering van voorlichtingen rond te krijgen. Bij andere scholen, zoals het ISK, is dit juist helemaal 

geen probleem. Ook zien we dat scholen, bijvoorbeeld Utrechtse school, meer een reeks voorlichtingen aanvra-

gen in plaats van incidentele voorlichtingen. In de tweede helft van het jaar is de samenwerking met de Tussen-

voorziening, onder andere in het kader van RUPS II, verder vormgegeven.  

De bekendmaking en doorontwikkeling van de aanpak ‘Best Man’ kreeg aandacht. Samen met drie andere orga-

nisaties in het land werd een subsidieaanvraag bij VWS ingediend om de problematiek ten aanzien van jongens-

prostitutie verder te onderzoeken, Pretty Woman vroeg om middelen om de methodiek van Best Man te be-

schrijven. Er is contact gelegd met Sterk VO om de voorlichtingen op scholen te verduurzamen en nog beter op 

maat te kunnen aanbieden in de stad Utrecht. Er wordt in dat kader ook samengewerkt met Mira Media.  

De gemeente Utrecht heeft Pretty Woman in het laatste kwartaal van 2018 benaderd met de vraag na te denken 

over (preventieve) activiteiten tegen prostitutie en uitbuiting van minderjarige Utrechters. Deze gesprekken zul-

len in 2019 worden vervolgd.  

De beschikbare uren voor de stad Utrecht zijn overschreden. Pretty Woman is daarom in het 3e kwartaal begon-
nen met het aanvragen van beschikkingen voor de individuele trajecten voor Utrechtse jongens en meiden. Dit 
verliep via de commissie passend alternatief en leverde enerzijds een hogere drempel voor cliënten op en ander-
zijds een sterke verzwaring van de administratieve last. 
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6.6 Financiële informatie 
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De financiële verantwoording ten aanzien van de inzet van Pretty Woman in de stad Utrecht wordt gedaan door 

samenwerkingspartner De Rading. De verantwoording voor de RUPS II gelden wordt gedaan door de gemeente 

Utrecht waarbij Pretty Woman op gezette tijden apart informatie aanlevert.  
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7. Projecten andere financiers niet zijnde gemeente Utrecht 
 

SMW ROC Midden Nederland 

Korte beschrijving project:  
Schoolmaatschappelijk Werk (SMW) is een vorm van onderwijshulpverlening die wordt geboden binnen de set-
ting van en in overleg met de school. Door een nauwe samenwerking met school is de schoolmaatschappelijk 
werker (SMW-er) in staat om in een vroegtijdig stadium problemen bij een jongere en zijn directe omgeving in 
kaart te brengen. De nodige hulp en steun kan zodoende op tijd geboden worden. Het SMW wordt uitgevoerd 
op MBO Utrecht en het ROC MN. 
SMW richt zich op problemen die zich voordoen binnen de schoolsituatie. Het gaat om gedrags-, psychosociale, 
emotionele en thuisproblemen die tot uiting komen in het functioneren van de jongere op school. De proble-
men overstijgen de zorg van school en vragen daarmee om professionele hulp dan wel gerichte doorverwijzing. 
De aanwezigheid van SMW binnen de school kan de draagkracht van het onderwijs wat betreft de zorg voor jon-
geren vergroten. SMW vervult een spilfunctie tussen onderwijs en jeugdhulpverlening. Wanneer het nodig is 
kan de SMW-er doorverwijzen naar de geëigende instanties voor jeugdhulpverlening.  
De SMW-er draait op de verschillende MBO scholen mee in een team met andere SMW-ers (van andere organi-
saties of in dienst van het MBO). 

1 Indien van toepassing: eerdere mee te nemen vragen/bemerkingen 

 N.v.t. 

2 Gerealiseerde kwalitatieve resultaten 

 N.v.t. 

3 Gerealiseerde doelen zoals benoemd in aanvraag 2018 

 Beoogd heel 2018 Verdere uitvoering geven aan het onderdeel coaching van medewerkers.   
Realisatie Is volgens afspraak verlopen. 

 

4 Is uitvoering volgens planning gegaan, zo nee, waarom niet 

 Verloopt volgens planning. 

5 Overige opmerkingen 

 N.v.t. 
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6 Financiële informatie 
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Casusondersteuning MPG Nieuwegein 2017-2018  
Korte beschrijving project(en):  
Doelstelling van het project in Nieuwegein is tweeledig: Het vergroten van welzijn, openbare orde en veiligheid 
voor bewoners van het Nijpelsplantsoen in Nieuwegein. En daarnaast het verbeteren van de vaardigheden van soci-
aal professionals van de organisatie Geynwijs aangaande outreachend werken en het voeren van casusregie. 
 

1 Indien van toepassing: eerdere mee te nemen vragen/bemerkingen 

 N.v.t. 

2 Gerealiseerde kwalitatieve resultaten 

 1. (Actieve betrokkenheid bij) het maken van een verdiepingsanalyse en integraal uitvoeringsplan van het 

Nijpelsplantsoen. 

2. Contactlegging met bewoners die vanuit het projectteam op basis van de verdiepingsanalyse gepriori-

teerd zijn. 

3. (Start maken met de) coaching van medewerkers Geynwijs voor inzet in specifieke huishoudens aan-

gaande outreachend-werken en casusregie. 

3 Gerealiseerde doelen zoals benoemd in aanvraag 2018 

 Beoogd heel 2018 Verdere uitvoering geven aan het onderdeel coaching van medewerkers.   
Realisatie Inmiddels is in het kader van de verdiepingsanalyse gesproken met meer dan  

40 procent van de totale populatie van bewoners in het betrokken gebied  
(360 adressen). De signalen uit deze verdiepingsanalyse worden voortdurend ver-
werkt in concrete acties en in het uitvoeringsplan Buurt voor zover een bredere in-
zet noodzakelijk is. (Bijvoorbeeld het starten van een project op het gebied van 
schoon, heel en veilig, met gebruikmaking van Europese subsidies, omdat dat na-
drukkelijk door bewoners als prioriteit wordt vermeld in de verdiepingsanalyse.) Ac-
tieve inzet heeft plaats op het informeren van en betrekken bij relevante netwerk-
partners aangaande zowel de aanpak Buurt als de aanpak Groep. De  
pilot out-reachend werken binnen de gemeente Nieuwegein is inmiddels volop ope-
rationeel.  
Daarnaast wordt gewerkt met ‘coaching on the job’ van Geynwijs-medewerkers  
(die geen deel uitmaken van de pilot) op het gebied van casusregie. 

 

4 Is uitvoering volgens planning gegaan, zo nee, waarom niet 

 Bij organisatie Geynwijs is momenteel sprake van een ingrijpende organisatiewijziging. Dat heeft consequen-

ties voor het tijdspad van realisatie bij deze opdracht. 

5 Overige opmerkingen 

 N.v.t. 
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6 Financiële informatie 
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Pretty Woman regiogemeenten (Houten, Nieuwegein, Zeist, IJsselstein, Woerden) 

Korte beschrijving project:  
A. Individuele hulpverlening. 
B.  Groepshulpverlening. 
C.  Deskundigheidsbevordering aan professionals en voorlichting aan meisjes en jonge vrouwen  
 en recent ook aan jongens. 

1 Indien van toepassing: eerdere mee te nemen vragen/bemerkingen 

 N.v.t. 

2 Gerealiseerde kwalitatieve resultaten 
 

 N.v.t.  

3 Gerealiseerde doelen zoals benoemd in aanvraag 2018 

 
 
 
 
 

 
Pretty Woman Houten 
Beoogd heel 2018 Pretty Woman heeft afspraken gemaakt met de gemeente over de inzet van voor-

lichtingen op scholen, bij het jongerenwerk en deskundigheidsbevordering. 
Realisatie Er is een vierdaagse voorlichtingsronde op het Wellant College uitgevoerd. Daarbij 

zijn ook de docenten in een deskundigheid bevorderende bijeenkomst betrokken. 
Pretty Woman heeft op verzoek van de gemeente een workshop/lezing verzorgd 
voor een bijeenkomst voor medewerkers in het werkveld die zich met huiselijk ge-
weld bezighouden.  
De bijeenkomsten Girl’s Talk i.s.m. ENTER zijn vanwege een gebrek aan aanmeldin-
gen opgeschort naar 2019. 
De voorlichtingen bij de Berg en Boschschool blijken heel lastig in te plannen, Pretty 
Woman gaat graag met de gemeente in gesprek om hiervoor een oplossing te ver-
zinnen. Ditzelfde geldt voor de deskundigheidsbevordering aan jongerenwerkers in 
Houten.  

 
Pretty Woman Nieuwegein 
Beoogd heel 2018 Pretty Woman heeft afspraken gemaakt met de gemeente over de inzet van voor-

lichtingen op scholen, bij het jongerenwerk, deskundigheidsbevordering en hulpver-
leningstrajecten. 

Realisatie Pretty Woman heeft voorlichtingen gegeven op het Cals college en op het Anna van 
Rijn college. De activiteiten die in het kader van samenwerking met zowel het jonge-
renwerk als Geynwijs werden afgesproken zijn niet uitgevoerd. Het plannen van de 
activiteiten en het hiervoor vinden van de juiste contactpersoon bleek een te grote 
uitdaging voor 2018. Pretty Woman gaat graag met de gemeente in gesprek om 
hiervoor een oplossing te verzinnen. De gemaakte ureninvestering is in overleg met 
de gemeente wel in rekening gebracht.  
Pretty Woman is door de gemeente Nieuwegein benaderd met de vraag mee te 
denken over een onderzoek naar de aard en omvang van loverboyproblematiek in 
de gemeente, hierover zijn meerdere gesprekken gevoerd. Afspraken worden vast-
gelegd in de offerte 2019.  

 
Pretty Woman Zeist 
Beoogd heel 2018 Er is afgesproken om 24 uur voorlichtingen te geven (BloedLink). 
Realisatie In samenspraak met het CJG zijn er voorlichtingen gegeven op het CCZ en de Open-

baar VMBO en MAVO Schoonoord. In 2018 werden er 13 nieuwe aanmeldingen uit 
Zeist bij Pretty Woman gedaan, de hulp vond met een  
beschikking plaats.  
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Pretty Woman IJsselstein 
Beoogd heel 2018 De gemeente IJsselstein heeft subsidie voor de volgende activiteiten goedgekeurd: 

90 uur (2 trajecten) individuele hulpverlening en 52 uur voorlichtingen. 
Realisatie Voorlichtingen op het Cals college en de Baanbreker zijn afgerond. In 2018 werden 

er 4 meiden uit IJsselstein als cliënt ingeschreven. In totaal zijn er 5 meiden in bege-
leiding bij Pretty Woman bij het afronden van het jaar. Een deel van hen krijgt hulp 
op basis van een beschikking.  

 
Pretty Woman Woerden  
Beoogd heel 2018 Pretty Woman heeft afspraken gemaakt met de gemeente over de inzet van voor-

lichtingen op scholen, bij het jongerenwerk, deskundigheidsbevordering en hulpver-
leningstrajecten. 

Realisatie De gemeente heeft subsidie afgegeven voor 2018. De beschikking is nooit ver-

werkt door SJP. Dat levert een achterstand op, contacten met gemeenten zijn ge-
legd, enkele activiteiten uitgevoerd en gepland. Voor 2019 zal er samen met de ge-
meente en het lokale veld een plan van aanpak voor PW in Woerden worden opge-
steld. Dit is verwerkt in de subsidieaanvraag 2019. 

 

4 Is uitvoering volgens planning gegaan, zo nee, waarom niet 

 Ja, verloopt over het algemeen volgens planning. Een aantal voorlichtingen die in 2018 zijn geoffreerd wordt pas 

in 2019 uitgevoerd (2e helft schooljaar), dit heeft veelal te maken met de wensen van de school.  

5 Overige opmerkingen 

 N.v.t. 
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6 Financiële informatie 
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Pretty Woman Amersfoort 

Korte beschrijving project:  
A. Individuele hulpverlening. 
B.  Groepshulpverlening. 
C.  Deskundigheidsbevordering aan professionals en voorlichting aan meisjes en jonge vrouwen  
 en recent ook aan jongens. 

1 Indien van toepassing: eerdere mee te nemen vragen/bemerkingen 
 

 N.v.t. 

2 Gerealiseerde kwalitatieve resultaten 
 

 Zestien cliënten maakten in 2018 gebruik van de hulpverlening van Pretty Woman: zij werden in de meeste 

gevallen gezien in het pand van De Rading, Amersfoort. Pretty Woman heeft daar ene speciaal ingerichte werk-

plek.  

Het samenstellen van een groep in Amersfoort is lastig omdat er zeer diverse cliënten zijn, met allerlei verschil-

lende achtergronden, leeftijden en hulpvragen. Het samenvoegen van deze cliënten is niet altijd wenselijk en 

daar wordt dan dus ook niet altijd voor gekozen.  

Er is contact geweest met de wijkagenten en wijkteams in het kader van deskundigheidsbevordering. Met de 

wijkteams waaruit aanmeldingen komen is een goede samenwerking.  

In 2017 is met de gemeente Amersfoort afgesproken dat binnen de uren (incidenteel) ook cliënten door FIOM 

Utrecht (hulp rondom zwangerschap, abortus en kinderloosheid) geholpen mogen worden.  

Pretty Woman krijgt lastig ingang binnen het voortgezet onderwijs in Amersfoort. Voorlichtingen vonden niet 

plaats. In de hoop een beter ingang te vinden binnen de scholen wordt in 2019 de samenwerking met SOVEE 

gezocht. 

3 Gerealiseerde doelen zoals benoemd in aanvraag 2018 

 Beoogd heel 2018 1092 uur hulpverlening, groepen, preventieve voorlichtingen en deskundigheids-
bevordering 

Realisatie Er zijn 16 nieuwe aanmeldingen vanuit Amersfoort gekomen. Er werden  
19 trajecten afgesloten. 
Fiom Utrecht maakte gebruik van een deel van de gelden, in totaal werden er  
6 Amersfoortse inwoners door Fiom Utrecht geholpen in totaal 5 (korte)  
trajecten. 
Er zijn 1169 uren in Amersfoort gerealiseerd, dit is een overschrijding van 77 uur. 
Dit is deels te verklaren door de toename van aanmeldingen t.o.v. 2017. Daarbij 
heeft ook Fiom Utrecht gebruik gemaakt van de subsidie.  
In 2019 zal worden gewerkt met de aanvraag van een jeugdzorgindicatie voor de 
complexere individuele vragen aan Pretty Woman.  

 

4 Is uitvoering volgens planning gegaan, zo nee, waarom niet 

 Ja, verloopt volgens planning. Pretty Woman doet meer individuele trajecten in Amersfoort dan afgesproken 

maar dit gebeurt in overleg met de gemeente Amersfoort. 

5 Overige opmerkingen 

 N.v.t. 
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6 Financiële informatie 
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Fiom Lekstroomgemeenten, Utrecht-Zuid Oost, Utrecht West, regiogemeente Utrechtse Heuvelrug 

Hieronder vallen de projecten: 

• Fiom Lekstroomgemeenten (Nieuwegein, Vianen, Lopik, IJsselstein en Houten) 

• Fiom Utrecht Zuid-Oost (Zeist, Wijk bij Duurstede, Bunnik en Bilthoven/De Bilt) 

• Fiom Utrecht West (Woerden, De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht)  

• Fiom regiogemeente Utrechtse Heuvelrug  

• Fiom Krimpenerwaard 

Korte beschrijving project:  
Specifiek maatschappelijk werk met betrekking tot zwangerschap, adoptie, seksueel geweld en hulp aan tienerou-
ders, in de regio in de meeste gevallen op beschikking na verwijzing van een wijkteam of gemeente.  
 

1 Indien van toepassing: eerdere mee te nemen vragen/bemerkingen 

 N.v.t. 

2 Gerealiseerde doelen zoals benoemd in aanvraag 2018 
 

 FIOM LEKSTROOM GEMEENTEN  

Nieuwegein 

Realisatie Nieuwe cliënten: 3 Afgesloten cliënten indivi-
dueel en groep: 1 

Cliënten in behandeling: 3 

    

Vianen 

Realisatie Nieuwe cliënten: 1 Afgesloten cliënten indivi-
dueel en groep: 2 

Cliënten in behandeling: 0 

    

Lopik 

Realisatie Nieuwe cliënten: 0 Afgesloten cliënten indivi-
dueel en groep: 0 

Cliënten in behandeling: 0 

    

IJsselstein 

Realisatie Nieuwe cliënten: 1 Afgesloten cliënten indivi-
dueel en groep: 0 

Cliënten in behandeling: 1 

 
Houten 

Realisatie Nieuwe cliënten: 3 Afgesloten cliënten indivi-
dueel en groep: 1 

Cliënten in behandeling: 2 

 

FIOM UTRECHT ZUID-OOST 

Zeist 

Realisatie Nieuwe cliënten:8 Afgesloten cliënten indivi-
dueel en groep: 8 

Cliënten in behandeling: 5 

    

Wijk bij Duurstede 

Realisatie Nieuwe cliënten:0 Afgesloten cliënten indivi-
dueel en groep: 0 

Cliënten in behandeling: 0 

    

Bunnik  

Realisatie Nieuwe cliënten:0 Afgesloten cliënten indivi-
dueel en groep: 0 

Cliënten in behandeling: 0 

De Bilt (Bilthoven) 

Realisatie Nieuwe cliënten: 4 Afgesloten cliënten indivi-
dueel en groep: 2 

Cliënten in behandeling: 2 
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FIOM UTRECHT WEST 

De Ronde Venen 

Realisatie Nieuwe cliënten: 1 Afgesloten cliënten indivi-
dueel en groep: 1 

Cliënten in behandeling: 1 

    

Montfoort 

Realisatie Nieuwe cliënten: 0 Afgesloten cliënten indivi-
dueel en groep: 0 

Cliënten in behandeling: 0 

    

Oudewater 

Realisatie Nieuwe cliënten: 0 Afgesloten cliënten indivi-
dueel en groep: 0 

Cliënten in behandeling: 0 

    

Stichtse Vecht 

Realisatie Nieuwe cliënten: 0 Afgesloten cliënten indivi-
dueel en groep: 0 

Cliënten in behandeling: 0 

Fiom regiogemeente Utrechtse Heuvelrug 

Realisatie Nieuwe cliënten: 3 Afgesloten cliënten indivi-
dueel en groep: 5 

Cliënten in behandeling: 2 

    

Fiom Krimpenerwaard 

Realisatie Nieuwe cliënten: 1 Afgesloten cliënten indivi-
dueel en groep: 0 

Cliënten in behandeling: 2 

 

3 Is uitvoering volgens planning gegaan, zo nee, waarom niet 

 Cliënten uit de regio weten Fiom Utrecht mondjesmaat te vinden. Vaak benaderen cliënten de Fiom zelf 

waarna wordt gewerkt aan het aanvragen van een beschikking. Het feit dat de hulpvragen van cliënten aan 

de Fiom vaak door veel schaamte en taboe wordt omgeven werpt deze route (die veelal via een wijkteam 

loopt) voor cliënten een hoge drempel op. Met een aantal gemeente is gekozen voor een alternatieve route 

waarbij cliënten geen keukentafelgesprek hoeven voeren en snel terecht kunnen. Deze werkwijze werkt 

voor alle betrokkenen naar grote tevredenheid.  

De relatief hoge administratieve last die komt kijken bij het aanvragen- en verantwoorden van hulp op be-

schikking maakt dat Fiom Utrecht in 2019 een heroverweging gaat maken. Hoewel cliënten geholpen en 

tevreden zijn met een traject bij Fiom Utrecht lijkt de administratieve tijdsinvestering buitenproportioneel.  

4 Overige opmerkingen 

 In de afgelopen 9 maanden hebben zich 6 personen uit de gemeente Amersfoort zich voor begeleiding bij 
de Fiom aangemeld. Deze trajecten worden betaald vanuit de subsidie die de afdeling Pretty Woman van 
de gemeente ontvangt. Er werden 4 trajecten afgesloten en 2 trajecten lopen door in 2019.  
Er is een beschikking vanuit de jeugdwet afgegeven voor een jeugdige uit Veenendaal aan de hand van een 
light-contract. 
 

 

 


