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Algemeen
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 werkzaamheden 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 subsidies 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 boekjaar, 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.
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DEEL I

JAARVERSLAG
STICHTING SPECIFIEKE JEUGDPROJECTEN

2018

Stichting Specifieke Jeugdprojecten Jaarverslag 2018

Pagina 4 van 37

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 opnieuw 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 vormgegeven. 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
doorgevoerd 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
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het sociaal 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 geworden. 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 Directieraad 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
‘topstructuur’ zal in 2019 worden geëvalueerd.
Kwaliteit
SJP heeft haar organisatie ISO gecertificeerd, waarbij jaarlijks een beoordeling plaats vindt door een extern bureau. Het verslag van deze externe beoordeling is voor subsidieverleners beschikbaar. In 2018 is tevens het Kwaliteitslabel 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 beheersing 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 medewerkers. Door uitbreiding van werk impact en risico verminderen.
 Doorlopende aandacht toepassing regels AVG, in gesprek blijven over dilemma's. Eigenaarschap dossiers op termijn verleggen naar cliënt.
 Meldcode wordt aangepast door Hoofd Compliance, medewerkers worden ingelicht met een kenniskring 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 kwaliteitssysteem. 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 negatief financieel resultaat van €
38.606. SJP sloot het boekjaar 2018 af met een negatief vermogen van € 35.410.
Continuïteit
Voor de boekjaren 2019, 2020 en verder wordt een positief financieel resultaat verwacht. Hierdoor zal het eigen
vermogen komende jaren positief zijn. Daarnaast is de liquiditeitsratio 2018 boven de 1. Er kan daarom vanuit
gegaan worden dat de (financiële) continuïteit voldoende gewaarborgd is.
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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
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 plaatsvinden 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 waardoor 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 gedaan, 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 samenwerken 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.
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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.

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 publieke 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. Kernvraag is: doen we waar we voor zijn opgericht en doen we dat zo goed mogelijk? In een tijd van grote veranderingen 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 Projecten maakte met Bedrijfsbureau PK tot 1 januari 2018 nog onderdeel uit van U Centraal. Daarna is zij verzelfstandigd.
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
volgens 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 tussen 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.
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Rapportage audits.
Reglementen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur.
Toezichtplan en visie op toezicht.
Visie-Missie-Kernwaarden organisaties samenwerkingsverband.
Financieel kader 2019.
Managementreview.
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
M. Charifi
J. van der Lans
H. Mellink
F. Rezwani
S. Bas
M. Ploeg

Functie
Lid
Lid
Vicevoorzitter
Voorzitter
Lid
Lid

In functie
11-05-2017
11-05-2017
11-05-2017
11-05-2017
07-11-2018
07-11-2018

Herbenoemen
11-05-2021
11-05-2021
11-05-2021
11-05-2021
07-11-2022
07-11-2022

Aftreden
01-12-2024
01-12-2024
01-05-2025
01-05-2025
01-07-2026
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 bezoldiging 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, verantwoordelijkheden 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 gebleven.
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:

Gewoon lid
Vicevoorzitter
Voorzitter

2019
€ 7.383
€ 9.229
€ 11.075

NVTZ 2019
€ 10.400
€ 10.400
€ 15.600

WNT 2019
€ 13.000
€ 13.000
€ 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),
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De heer M. Charifi,
De heer J. van der Lans,
Mevrouw S. Bas
Mevrouw M. Ploeg.

Stichting Specifieke Jeugdprojecten Jaarverslag 2018

Pagina 10 van 37

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 behandeld. Ook zijn de reglementen aangepast. Er is een huishoudelijk reglement Klachtencommissie, een klachtenreglement 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
tussen 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 aangeklaagde en vond bemiddeling en elkaar over een weer informeren 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
geïnformeerd over werkwijze van de Klachtenfunctionaris.
Een afspraak met de Cliëntenraad heeft door bezettingsproblemen 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
altijd 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
gesprek 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
organisatieonderdelen en de aanleidingen voor de gesprekken
waren 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 besteed.

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 leefgebieden. 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
laten 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 vertrouwenscontacten 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 (onderwijs)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 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-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 VOteam 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, seksueel 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 netwerkpartners 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.
Gezinnen 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 HomeStart 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 gezinssituatie weer aan te kunnen. De overige gezinnen hebben nog aanvullende specialistische hulp nodig, bijvoorbeeld 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
e
4 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
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
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 samenwerkingsovereenkomst. 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 (bereikbaarheid, 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 zwangerschap, 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 zwangerschapsbegeleidingsvragen. 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 buurtteams hierbij te ondersteunen.
De gemiddelde score van het clienttevredenheidsonderzoek is 8,7 (bereikbaarheid, snelheid waarmee cliënt
geholpen 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
relaties, seksualiteit en weerbaarheid. Ook is er doorlopend aandacht voor deskundigheidsbevordering en preventieve 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 samenwerkingspartners en vindplaatsen beginnen de vragen- en aanmeldingen van jongens eind 2018 toe te nemen.
In het derde kwartaal heeft Pretty Woman contact gezocht met Sterk VO om te spreken over een betere inbedding 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
geholpen 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 woontraining).
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 gestuurd.
Met een aantal jongerenopvangvoorzieningen heeft het stedelijk team Back Up samenwerkingsafspraken vastgelegd 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 ingebed als onderdeel van de sterke basis op school. De samenwerking met Sterk VO werd geïntensiveerd en vastgelegd in een overeenkomst tussen SJP en Sterk VO. Dit proces vroeg de nodige tijdsinvestering van de PPI medewerkers.
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 resultaten 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, deskundigheidsbevordering en voorlichtingen.
Realisatie: Er zijn 2827 uren ingezet op trajecten en diverse voorlichtingen en activiteiten rondom deskundigheidsbevordering aan diverse partijen. Er werd voorlichting gegeven op
8 scholen. Pretty Woman wordt goed en veel gevonden door samenwerkingspartners in de stad die op casusniveau vragen om tips en input.
Er zijn bij de afronding van 2018 117 cliënten in begeleiding, waarvan 34 uit Utrecht. In totaal kreeg Pretty Woman 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 onderbezetting 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 HomeStart 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 (zwangere) ouders bij elkaar en wordt er per keer een thema besproken. Een vrijwilliger past op de kindjes als de
moeders 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 zwangerschap 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 aanvragen in plaats van incidentele voorlichtingen. In de tweede helft van het jaar is de samenwerking met de Tussenvoorziening, 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 organisaties in het land werd een subsidieaanvraag bij VWS ingediend om de problematiek ten aanzien van jongensprostitutie verder te onderzoeken, Pretty Woman vroeg om middelen om de methodiek van Best Man te beschrijven. 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
zullen in 2019 worden vervolgd.
De beschikbare uren voor de stad Utrecht zijn overschreden. Pretty Woman is daarom in het 3e kwartaal begonnen 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 anderzijds een sterke verzwaring van de administratieve last.

Stichting Specifieke Jeugdprojecten Jaarverslag 2018

Pagina 21 van 37

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
setting 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 problemen 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
jongeren 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 organisaties 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
Realisatie

Verdere uitvoering geven aan het onderdeel coaching van medewerkers.
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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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
sociaal professionals van de organisatie Geynwijs aangaande outreachend werken en het voeren van casusregie.
1

Indien van toepassing: eerdere mee te nemen vragen/bemerkingen

2

N.v.t.
Gerealiseerde kwalitatieve resultaten
1.

3

(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 geprioriteerd zijn.
3. (Start maken met de) coaching van medewerkers Geynwijs voor inzet in specifieke huishoudens aangaande outreachend-werken en casusregie.
Gerealiseerde doelen zoals benoemd in aanvraag 2018
Beoogd heel 2018
Realisatie

4

Verdere uitvoering geven aan het onderdeel coaching van medewerkers.
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 verwerkt in concrete acties en in het uitvoeringsplan Buurt voor zover een bredere
inzet noodzakelijk is. (Bijvoorbeeld het starten van een project op het gebied van
schoon, heel en veilig, met gebruikmaking van Europese subsidies, omdat dat nadrukkelijk door bewoners als prioriteit wordt vermeld in de verdiepingsanalyse.)
Actieve inzet heeft plaats op het informeren van en betrekken bij relevante netwerkpartners aangaande zowel de aanpak Buurt als de aanpak Groep. De
pilot out-reachend werken binnen de gemeente Nieuwegein is inmiddels volop
operationeel.
Daarnaast wordt gewerkt met ‘coaching on the job’ van Geynwijs-medewerkers
(die geen deel uitmaken van de pilot) op het gebied van casusregie.

Is uitvoering volgens planning gegaan, zo nee, waarom niet
Bij organisatie Geynwijs is momenteel sprake van een ingrijpende organisatiewijziging. Dat heeft consequenties voor het tijdspad van realisatie bij deze opdracht.

5

Overige opmerkingen
N.v.t.
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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

2

N.v.t.
Gerealiseerde kwalitatieve resultaten

3

N.v.t.
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 voorlichtingen 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 geweld bezighouden.
De bijeenkomsten Girl’s Talk i.s.m. ENTER zijn vanwege een gebrek aan aanmeldingen 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 verzinnen. 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 voorlichtingen op scholen, bij het jongerenwerk, deskundigheidsbevordering en hulpverleningstrajecten.
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 jongerenwerk 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 vastgelegd 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 Openbaar 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 begeleiding 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 voorlichtingen op scholen, bij het jongerenwerk, deskundigheidsbevordering en hulpverleningstrajecten.
Realisatie
De gemeente heeft subsidie afgegeven voor 2018. De beschikking is nooit
verwerkt door SJP. Dat levert een achterstand op, contacten met gemeenten zijn
gelegd, enkele activiteiten uitgevoerd en gepland. Voor 2019 zal er samen met de
gemeente en het lokale veld een plan van aanpak voor PW in Woerden worden
opgesteld. 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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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

2

N.v.t.
Gerealiseerde kwalitatieve resultaten

3

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
werkplek.
Het samenstellen van een groep in Amersfoort is lastig omdat er zeer diverse cliënten zijn, met allerlei verschillende 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.
Gerealiseerde doelen zoals benoemd in aanvraag 2018
Beoogd heel 2018
Realisatie

1092 uur hulpverlening, groepen, preventieve voorlichtingen en deskundigheidsbevordering
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

5

Ja, verloopt volgens planning. Pretty Woman doet meer individuele trajecten in Amersfoort dan afgesproken
maar dit gebeurt in overleg met de gemeente Amersfoort.
Overige opmerkingen
N.v.t.
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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 tienerouders, 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 individueel en groep: 1

Cliënten in behandeling: 3

Vianen
Realisatie

Nieuwe cliënten: 1

Afgesloten cliënten individueel en groep: 2

Cliënten in behandeling: 0

Lopik
Realisatie

Nieuwe cliënten: 0

Afgesloten cliënten individueel en groep: 0

Cliënten in behandeling: 0

IJsselstein
Realisatie

Nieuwe cliënten: 1

Afgesloten cliënten individueel en groep: 0

Cliënten in behandeling: 1

Houten
Realisatie

Nieuwe cliënten: 3

Afgesloten cliënten individueel en groep: 1

Cliënten in behandeling: 2

Afgesloten cliënten individueel en groep: 8

Cliënten in behandeling: 5

Afgesloten cliënten individueel en groep: 0

Cliënten in behandeling: 0

Afgesloten cliënten individueel en groep: 0

Cliënten in behandeling: 0

Afgesloten cliënten individueel en groep: 2

Cliënten in behandeling: 2

FIOM UTRECHT ZUID-OOST
Zeist
Realisatie

Nieuwe cliënten:8

Wijk bij Duurstede
Realisatie
Nieuwe cliënten:0

Bunnik
Realisatie

Nieuwe cliënten:0

De Bilt (Bilthoven)
Realisatie
Nieuwe cliënten: 4
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FIOM UTRECHT WEST
De Ronde Venen
Realisatie
Nieuwe cliënten: 1

Afgesloten cliënten individueel en groep: 1

Cliënten in behandeling: 1

Montfoort
Realisatie

Nieuwe cliënten: 0

Afgesloten cliënten individueel en groep: 0

Cliënten in behandeling: 0

Oudewater
Realisatie

Nieuwe cliënten: 0

Afgesloten cliënten individueel en groep: 0

Cliënten in behandeling: 0

Nieuwe cliënten: 0

Afgesloten cliënten individueel en groep: 0

Cliënten in behandeling: 0

Afgesloten cliënten individueel en groep: 5

Cliënten in behandeling: 2

Afgesloten cliënten individueel en groep: 0

Cliënten in behandeling: 2

Stichtse Vecht
Realisatie

Fiom regiogemeente Utrechtse Heuvelrug
Realisatie
Nieuwe cliënten: 3

Fiom Krimpenerwaard
Realisatie
Nieuwe cliënten: 1

3

4

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
beschikking 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.
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.
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JAARREKENING 2018

1. Balans per 31 december 2018 (na resultaatbestemming)
ACTIVA
MATERIËLE VASTE ACTIVA
AANSCHAFWAARDE
CUMULATIEVE AFSCHRIJVING

VLOTTENDE ACTIVA
DEBITEUREN
OVERIGE VORDERINGEN
TE ONTVANGEN SUBSIDIES
TRANSITORIA DEBET

LIQUIDE MIDDELEN
BANKEN EN KASSEN

31-12-2018
€
€
Subtotaal €

141.926 €
-94.833 €
47.093 €

130.760
87.54843.212

€
€
€
€
Subtotaal €

64.801
400
52.000
50.473
167.674

€
€
€
€
€

141.504
19.916
161.420

€
Subtotaal €

296.011 €
296.011 €

38.889
38.889

€

510.778 €

243.521

Totaal activa
PASSIVA
VERMOGEN
ALGEMENE RESERVE
BESTEMMINGSFONDS

31-12-2018
€
€
Subtotaal €

LANG VREEMD VERMOGEN
VERPLICHTING INZAKE AFVLOEIING PERSONEEL
Subtotaal
KORT VREEMD VERMOGEN
CREDITEUREN
BELASTINGEN EN PREMIES SOC.VERZEKERINGEN
PENSIOENEN
OVERIGE SCHULDEN INZAKE PERSONEEL
TE VERREKENEN SUBSIDIES
OVERIGE SCHULDEN
TRANSITORIA CREDIT
Subtotaal
Totaal passiva

1-1-2018

1-1-2018

-37.191 €
1.781 €
-35.410 €

3.196
3.196

€
€

121.459 €
121.459 €

-

€
€
€
€
€
€
€
€

47.796
115.705
-266
140.028
23.599
51.644
46.223
424.729

€
€
€
€
€
€
€
€

109.162
72.746
58.202
215
240.325

€

510.778 €

243.521
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2. Staat van baten en lasten 2018
Realisatie 2018
BATEN
Subsidies en opdrachten
Overig baten

LASTEN
Personeel
Huisvesting
Afschrijving
Organisatie
Projecten

Begroting 2018

Realisatie 1-1-2018

€
€
Totaal baten €

2.748.465 €
11 €
2.748.476 €

2.627.190 €
- €
2.627.190 €

-

€
€
€
€
€
Totaal lasten €

2.190.529
194.734
660
386.368
75.274
2.847.565

2.011.429
182.743
414.404
32.800
2.641.376

€
€
€
€
€
€

-

€
€
€
€
€
€

Exploitatieresultaat

€

-99.089 €

-14.186 €

-

Diverse baten en lasten
Overdracht bestemmingsfonds U Centraal

€
€

60.483 €
- €

- €
- €

3.196

Saldo resultaat

€

-38.606 €

-14.186 €

3.196

Toevoeging bestemmingsreserves
Onttrekking bestemmingsreserves
Mutatie bestemmingsreserves

€
€
€

- €
-1.415 €
-1.415 €

- €
- €
- €

3.196
3.196

Onttrekking aan algemene reserve

€

-37.191 €

-14.186 €

-
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3. Kasstroomoverzicht 2018
2018
Resultaat boekjaar
Afschrijvingen

€
€

-38.606
7.285

Cash flow
Veranderingen in werkkapitaal
mutatie lang vreemd vermogen
mutatie kortlopende schulden
mutatie vorderingen

€
€
€

€

Stand per einde boekjaar
Stand per begin boekjaar

€

299.609

€

268.288

€

-11.166

€

257.122

-11.166

Netto kasstroom

Mutatie geldmiddelen

-31.321

121.459
184.404
-6.254

Kasstroom uit bedrijfoperaties
Investeringen in materiële vaste activa

€

2018
€
€

Netto kasstroom

296.011
38.889
€
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4. Algemene toelichting & grondslagen van waardering en resultaatbepaling
ALGEMEEN
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met RjK C1.
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. In
de praktijk is de nominale waarde nagenoeg gelijk aan de reële waarde.
Continuïteit
Boekjaar 2018 is het eerste boekjaar van Stichting Specifieke Jeugdprojecten (SJP). In dat jaar is
bekend geworden dat het project OWR stopt per 1 januari 2019. Als gevolg daarvan zijn de
afvloeiingsverplichtingen aan het personeel opgenomen in de jaarrekening 2018. Dit resulteert in
een negatief resultaat en een negatief eigen vermogen. Aangezien de overige projecten komende
jaren zullen doorlopen, de resultaten over boekjaren 2019 en 2020 positief zullen zijn en de
liquiditeitsratio in 2018 boven de 1 is (1,09), is deze jaarrekening opgesteld uitgaande van de
continuïteitsveronderstelling.
Vergelijking met de begroting
De in de jaarrekening opgenomen begrotingscijfers zijn gebaseerd op de 19 december 2017 door de
Raad van Bestuur vastgestelde en op 19 december 2017 door de Raad van Toezicht goedgekeurde
begroting 2018.
Groepsverhoudingen en opdrachtgevers
Stichting Specifieke Jeugdprojecten (SJP) vormt samen met Stichting Jongerenwerk Utrecht (JoU),
Stichting U Centraal, Stichting PK en Stichting Ravelijn een samenwerkingsverband. In het Reglement
Bedrijfsbureau is opgenomen hoe de kosten worden doorbelast. Deze stichtingen hebben dezelfde
bestuurder en dezelfde Raad van Toezicht.
Fiscaliteit
Stichting SJP vormt samen met Stichting U Centraal, Stichting Jongerenwerk Utrecht (JoU) en
Stichting PK een fiscale eenheid voor de omzetbelasting.
Pensioenregeling
Stichting SJP heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking
komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke
afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het Pensioenfonds
Zorg en Welzijn. Stichting SJP heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in
geval van een tekort bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn, anders dan het effect van hogere
toekomstige premies. Stichting SJP heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een toegezegdebijdrage-regeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in
de jaarrekening verantwoord.
De dekkingsgraad van het pensioenfonds is eind december 2018 97,5%.
Personeelsbezetting
Gedurende 2018 waren er gemiddeld 34 werknemers (28,75 fte) in dienst op basis van een volledig
dienstverband. Dit is exclusief oproepkrachten, stagiaires en leden van de Raad van Toezicht.
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs,
verminderd met een lineaire afschrijving gebaseerd op de verwachte technische, c.q. economische
levensduur.
Vlottende activa en liquide middelen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor eventuele oninbaarheid wordt
een voorziening getroffen. De liquide middelen worden tegen contante waarde opgenomen.
GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING
Baten en lasten
Onder baten wordt verstaan de opbrengst uit de levering van diensten aan derden.
Baten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen worden in
aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor
waardering en toegerekend aan het verslaggevingsjaar waarop zij betrekking hebben.
Afschrijvingen
De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van verwachte technische, c.q. economische
levensduur. Op investeringen in het verslagjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven.
TOELICHTING OP HET KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
WAARDERINGSGRONDSLAGEN WNT
Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector
(WNT) heeft de stichting zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als
normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd

Jaarrekening Stichting SJP 2018
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5. Toelichting op de balans per 31 december 2018
ACTIVA
5.1. Materiële vaste activa

Huurdersonderhoud nagelvast
Inventaris

31-12-2018
1-1-2018
€
41.660 €
37.119
€
5.433 €
6.093

Totaal materiële vaste activa

€

47.093 €

43.212

Het verloop van de materiële vaste activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:
Aanschafwaarden
Huurdersonderhoud nagelvast
Inventaris

Wa a rde per
1-1-2018

Des i nves teri ngen 2018

Wa a rde na des i nves teri ngen

Inves teri ngen
2018

Wa a rde per
31-12-2018

€
€

124.163 €
6.597 €

-

€
€

124.163 €
6.597 €

11.166 €
€

135.329
6.597

Totaal aanschafwaarde €

130.760 €

-

€

130.760 €

11.166 €

141.926

Afschrijvingswaarden
Afschrijving Huurdersonderhoud
Afschrijving Inventaris

Afs chri jvi ng per
1-1-2018

Des i nves teri ngen 2018

Afs chri jvi ngen na
des i nves teri ngen

Afs chri jvi ng
2018

Afs chri jvi ng per
31-12-2018

€
€

87.044 €
504 €

-

€
€

87.044 €
504 €

6.625 €
660 €

93.669
1.164

Totaal afschrijvingen €

87.548 €

-

€

87.548 €

7.285 €

94.833

Totaal boekwaarde €

43.212 €

-

€

43.212 €

3.881 €

47.093

Afschrijvingstermijnen.
De afschrijvingstermijnen van de activa worden bepaald door de verwachte technische, c.q. economische levensduur.
Onderstaand de gehanteerde afschrijvingstermijnen.
Huurdersonderhoud nagelvast

10 jaar

Uitwisselbare inventaris

10 jaar
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5.2. Debiteuren

Debiteuren
Debiteuren
Saldo per 31 december

31-12-2018
1-1-2018
€
64.801 €
€
64.801 €
-

5.3. Overige vorderingen

Overige vorderingen
Te verrekenen met U Centraal
Werkersbudget
Saldo per 31 december

31-12-2018
1-1-2018
€
250 €
140.704
€
150 €
800
€
400 €
141.504

5.4. Te ontvangen subsidies
Te ontvangen subsidies/contractgelden
Pretty Woman (te verrekenen met De Rading)
RUPS II 2018 (PW), Gemeente Utrecht
Pretty Woman voorlichtingen 2018, Gemeente Nieuwegein
Prettyy Woman Ijsselstein 2018
Pretty Woman Woerden 2018
Voorlichting OPDC Utrecht 2018
Voorlichtingen baanbreker Ijsselstein 2018
Voorlichtingen Pro33 college 2018
Voorlichting St. Samen Doen Leerdam 2018
FIOM (op indicatie) 2018, Gemeente Nieuwegein
Saldo per 31 december

31-12-2018
€
21.234
€
20.002
€
4.463
€
2.338
€
1.249
€
1.020
€
608
€
489
€
468
€
132
€
52.000

1-1-2018
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

-

5.5. Transitoria Debet
Transitoria Debet
Vooruitbetaalde kosten
Huur 1e kwartaal OG
Huur 1e kwartaal AC
Diverse kleine posten

31-12-2018
€
€
€

Te ontvangen bedragen
Afrekening SJP-De Rading inzake Pretty Woman 2018
Uitkeringen UWV
Diverse kleine posten
Saldo per 31 december

€
€
€
€
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1-1-2018

9.050 €
5.976 €
1.560 €

29.611
3.084
1.192
50.473

€
€
€
€

8.883
5.866
5.167

19.916
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5.6. Liquide middelen

Liquide middelen
Banken
Triodos bank
Rabobank
ING
Kassen
BackUp

31-12-2018
€
€
€
Totaal banken €

€
€
€
€

38.889
38.889

€
Totaal kassen €

300 €
300 €

-

€

296.011 €

38.889

Saldo per 31 december

Jaarrekening Stichting SJP 2018

267.313
563
27.835
295.711

1-1-2018
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PASSIVA
5.7. Eigen vermogen
Vermogen
Algemene reserve per 1 januari
Resultaat boekjaar

31-12-2018
€
€
-37.191
Algemene reserves €
-37.191
€
3.196
€
-1.415
Bestemmingsfonds €
1.781
€
-35.410

Bestemmingsfonds PW en Fiom per 1 januari
Onttrekking bestemmingsfonds
Saldo per 31 december

1-1-2018
€
€
€
€
€
€
€

3.196
3.196
3.196

Toelichting
In de ASV 2014 van de Gemeente Utrecht is opgenomen dat inzichtelijk moet worden gemaakt wel
deel van het vermogen is gevormd met subsidie van de Gemeente Utrecht. In onderstaand overzicht
is dit weergegeven.
Stand
01-01-2018
Reserves gevormd uit subsidies Gemeente Utrecht
Reserves gevormd uit overige inkomsten
Bestemmingsfonds

€
€
€
Algemene reserve €

Totaal €
% van totale lasten boekjaar

Resultaat
2018

3.196
3.196

€
€
€
€

3.196 €
n.v.t.

67.99430.803
1.41538.606-

Stand
31-12-2018
€
€
€
€

67.99430.803
1.781
35.410-

38.606- €

35.410-1,24%

5.8. Lang vreemd vermogen
Lang vreemd vermogen
Verplichting inzake afvloeiing personeel
Naar kortlopende schulden
Saldo per 31 december

31-12-2018
1-1-2018
€
198.215 €
€
-76.756 €
€
121.459 €
-

Toelichting
Dit betreft een verplichting inzake afvloeiing personeel welke gezien het moment van uitstroom van
middelen langlopend van aard is ofwel langer dan 1 jaar. Het gedeelte van de verplichting met een
looptijd langer dan 5 jaar bedraagt nihil.
OVERZICHT VERPLICHTING INZAKE AFVLOEIING PERSONEEL 31 DECEMBER 2018
Stand
01-01-2018

Verplichting inzake afvloeiing personeel €
Totaal €

-

Mutaties 2018
Stand
Bestaande Toevoeging 31-12-2018
verplichtingen
€
€

-

€ 198.215 € 198.215
€ 198.215 € 198.215

Kortlopend Langlopend
Totaal
(< 1 jaar)
(> 1 jaar)
31-12-2018
Verplichting inzake afvloeiing personeel € 76.756 €
121.459 € 198.215
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5.9. Crediteuren
Crediteuren
Crediteuren
Saldo per 31 december

31-12-2018
1-1-2018
€
47.796 €
€
47.796 €
-

5.10. Belastingen en sociale premies
Belastingen en sociale premies
Af te dragen loonheffing december 2018
Saldo per 31 december

31-12-2018
1-1-2018
€
115.705 €
€
115.705 €
-

5.11. Pensioenen
Pensioenen
Af te dragen pensioen
Saldo per 31 december

31-12-2018
1-1-2018
€
-266 €
€
-266 €
-

5.12. Overige schulden inzake personeel
Overige schulden inzake personeel
Verplichtingen inzake afvloeiing personeel
Reservering loopbaanbudget
Reservering verlofuren
Te betalen declaraties aan personeel
Te betalen nettosalaris
Saldo per 31 december

31-12-2018
€
76.756
€
36.959
€
25.154
€
1.014
€
145
€
140.028

1-1-2018
€
€
€
€
€
€

37.294
71.868
109.162

5.13. Te verrekenen subsidies
Te verrekenen subsidies
Te verrekenen subsidies
Pretty Woman Cals College en Baanbreker 2018, Gemeente Ijsselstein
Home-Start 2018, Gemeente Utrecht
FIOM 2018, Gemeente Utrechtse Heuvelrug

€
€
€

Te besteden subsidies
SMW aug 2018-juli 2019, ROC MN
Training Girls Talk 2018-2019, Kranenburg school
BackUp 2017, Gemeente Utrecht
PPI 2017, Gemeente Utrecht
Home Start 2017, Gemeente Utrecht
Pretty Woman RUPS II, Gemeente Utrecht
Saldo per 31 december

€
€
€
€
€
€
€
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31-12-2018

1-1-2018

1.041 €
2.260 €
2.220 €

16.768
1.310
23.599

€
€
€
€
€
€
€

-

9.639
10.646
30.296
21.323
842
72.746
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5.14. Overige schulden
Overige schulden
Rekening Courant cliënten BackUp
Derden gelden verbijzonderd
Saldo per 31 december

31-12-2018
1-1-2018
€
48.742 €
55.300
€
2.902 €
2.902
€
51.644 €
58.202

5.15. Transitoria credit
Transitoria credit
Vooruitontvangen bedragen
Pretty Woman 2019, Gemeente Zeist

31-12-2018
€

Nog te betalen kosten
Afrekening SJP-De Rading inzake Pretty Woman 2018
Accountantskosten 2018
Diverse kleine posten
Saldo per 31 december

€
€
€
€
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1.720 €

27.247
13.507
3.749
46.223

-

€
€
€
€

215
215
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6. Toelichting op staat van baten en lasten 2018
6.1. Baten
Baten

Realisatie 2018

Begroting 2018

Verschil

Ba ten s ubs i di es en opdra chten
Pers onel e i nzet (uren)

€

2.685.092

€

2.612.390

€

72.702-

Projecten

€

63.373

€

14.800

€

48.573-

Totaal baten subsidies en opdrachten

€

2.748.465

€

2.627.190

€

121.275-

Overi ge ba ten
Ei gen bi jdra ge FIOM

€

400- €

-

€

400

Overi ge ba ten

€

411

€

-

€

411-

Totaal overige baten

€

11

€

-

€

11-

Totaal baten

€

2.748.476

€

2.627.190

€

121.286-

Toelichting
De baten uit subsidies en opdrachten zijn hoger dan begroot. Dit komt voornamelijk door het project
MPG Nieuwegein (€ 104.000), dit was niet opgenomen in de begroting.
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6.2. Personeelslasten
Personeelslasten

Realisatie 2018

Begroting 2018

Verschil

Werkgevers l a s ten Di recte overhea d

€

84.656

€

126.448

€

41.792

Werkgevers l a s ten Productie

€

1.649.987

€

1.799.168

€

149.181

Werkgevers l a s ten ND Zi ek

€

104.218

€

29.298

€

74.920-

Werkgevers l a s ten ND Opl ei di ng

€

12.520

€

-

€

12.520-

Werkgevers l a s ten ND Re-i ntegra tie

€

43.615

€

-

€

43.615-

Werkgevers l a s ten ND Vri jges tel d v werk

€

7.147

€

-

€

Totaal werkgeverslasten

€

1.902.143

€

1.954.914

€

52.771

Extern pers oneel Di recte overhea d

€

42.984

€

-

€

42.984-

Extern pers oneel Productie

€

49.546

€

11.500

€

38.046-

Totaal lasten extern personeel

€

92.530

€

11.500

€

81.030-

Zi ektegel den Productie

€

22.255- €

11.500- €

10.755

Totaal ziektegelden

€

22.255- €

11.500- €

10.755

Ba ten Di recte Overhea d

€

17.850- €

16.005- €

1.845

Ba ten Productie

€

4.266- €

Totaal baten personeel

€

Overi ge pers oneel s l a s ten

-

7.147-

€

4.266

22.116- €

16.005- €

6.111

€

42.012

€

72.520

€

30.508

Totaal overige personeelslasten

€

42.012

€

72.520

€

30.508

Verpl i chtingen a fvl oei i ng pers oneel

€

198.215

€

-

€

198.215-

Totaal verplichtingen afvloeiing personeel

€

198.215

€

-

€

198.215-

Totaal personeelslasten

€

2.190.529

€

2.011.429

€

179.100-

Toelichting
De totale personeelslasten zijn € 179.000 hoger dan was begroot. Dit heeft vooral te maken met de
verplichtingen inzake afvloeiing personeel van € 198.000. Wanneer dit buiten beschouwing wordt
gelaten, dan zijn de personeelslasten € 19.000 lager dan begroot. Dit zit dan vooral in de overige
personeelslasten (vrijval reservering verlof- en vitaliteitsuren), aangezien er tussen werkgeverslasten,
totale lasten extern personeel en baten personeel wat verschuivingen zijn geweest t.o.v. de
begroting. Daarnaast is er in de begroting bij de werkgeverslasten uitgegaan van de maximale
inschaling.
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6.3. Huisvestingslasten
Huisvestingslasten

Realisatie 2018

Begroting 2018

Verschil

Huur en verhuur

€

131.815

€

118.753

€

13.062-

Energi e en wa ter

€

11.567

€

9.540

€

2.027-

Schoonma a kkos ten

€

30.376

€

31.020

€

644

Heffi ngen

€

1.929

€

2.530

€

601

Overi ge hui s ves ti ngs l a s ten

€

4.996

€

4.500

€

496-

Onderhoud

€

7.426

€

10.536

€

3.110

Afs chri jvi ngs l a s ten

€

6.625

€

5.864

€

761-

Totaal huisvestingslasten

€

194.734

€

182.743

€

11.991-

Toelichting
De huisvestingslasten zijn € 12.000 hoger dan begroot. Dit komt voornamelijk doordat doorbelasting
aan en van De Rading inzake huisvesting Pretty Woman anders uitpakt dan was begroot.
6.4. Afschrijvingslasten
Afschrijvingslasten

Realisatie 2018

Begroting 2018

Verschil

Afs chrijving Inventaris

€

660

€

-

€

660-

Totaal afschrijvingslasten

€

660

€

-

€

660-

Toelichting
In de begroting 2018 is er geen bedrag opgenomen voor afschrijving inventaris. Dit had echter wel
gemoeten. Maar gezien het geringe bedrag is het effect op het resultaat niet groot.
6.5. Organisatielasten
Organisatielasten

Realisatie 2018

Begroting 2018

Verschil

Admi ni s tra ti e en beheers l a s ten

€

14.804

€

20.000

€

5.196

Ka ntoor

€

15.712

€

22.840

€

7.128

ICT

€

2.409

€

2.000

€

409-

Abonnementen en l i dma a ts cha ppen

€

2.461

€

7.000

€

4.539

PR en repres enta ti e

€

2.107

€

10.000

€

7.893

Overi ge orga ni s a ti el a s ten

€

18.656

€

22.345

€

3.689

Bedri jfs burea u

€

330.219

€

330.219

€

-

Totaal organisatielasten

€

386.368

€

414.404

€

28.036

Toelichting
De organisatielasten 2018 zijn € 28.000 lager dan begroot. Omdat dit het eerste boekjaar is van SJP
waren er bij het opstellen van de begroting 2018 geen vergelijkende cijfers beschikbaar. Bij een
aantal posten zijn daarom in de begroting te hoge bedragen opgenomen.
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6.6. Projecten
Projecten

Realisatie 2018

Begroting 2018

Verschil

Algemene projectkos ten (gedekt)

€

59.299

€

32.800

€

26.499-

Algemene projectkos ten (ni et gedekt)

€

11.474

€

-

€

11.474-

Inzet vri jwi l l i gers (gedekt)

€

4.074

€

-

€

4.074-

Inzet vri jwi l l i gers (ni et gedekt)

€

427

€

-

€

427-

Totaal projecten

€

75.274

€

32.800

€

42.474-

Toelichting
De projectkosten zijn hoger door inzet vanuit U Centraal op projecten van SJP.
6.7. Diverse baten en lasten

OVERZICHT DIVERSE BATEN EN LASTEN 2018
Correcties subsidie voorgaande jaren
Niet bestede subsidie 2017 (Back Up, PPI en Home Start)

€

62.265
€

62.265

€

33

€
€

2
62.300

€

1.506

Totaal lasten

€
€

311
1.817

Saldo diverse baten en lasten

€

60.483

Diverse baten
Verschillenrekening

€

Financiële baten
Verschillenrekening Back Up

€

33

2

Totaal baten
Diverse lasten
PW: opname uit bestemmingsfonds
AON Hewit: fee besparingsonderzoeken

€
€

Financiële lasten
Debetrente

€

1.415
91

311

Toelichting
Onder de diverse baten is de niet-bestede subsidie 2017 van Back Up, PPI en Home Start
opgenomen, in overleg met de Gemeente Utrecht. Verder geen bijzonderheden.
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7. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
7.1. Bankgaranties
Stichting SJP heeft ten aanzien van huurdersverplichtingen bankgaranties afgegeven. Per 31-12-2018
bedraagt het totaal aan bankgaranties € 5.783 .
Gespecificeerd:

Bankgaranties
Maandelijkse huurverplichting
Opzegtermijn
Afloopdatum huurcontract
Duur huurtermijn

Achter Clarenburg 25
€
5.783
€
1.992
6 maanden
30-9-2020
5 jaar + 5 optiejaren

Bankgaranties
Maandelijkse huurverplichting
Opzegtermijn
Afloopdatum huurcontract
Duur huurtermijn

Oudegracht 139 bis
€
€
3.017
3 maanden
onbepaalde tijd

7.2. Gebeurtenissen na balansdatum
Na balansdatum 31 december 2018 hebben geen gebeurtenissen plaatsgevonden die van materieel
belang zijn voor de jaarrekening van Stichting Specifieke Jeugd Projecten.
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8. WNT-verantwoording 2018
8.1 Algemeen
De WNT is van toepassing op Stichting SJP. Het voor Stichting SJP toepasselijke bezoldigingsmaximum
is in 2018 € 125.000: het bezoldigingsmaximum voor zorg en jeugdhulp, klasse II, totaalscore 8
punten.
Bij SJP zijn er geen topfunctionarissen in dienst, deze zijn allen in dienst bij Stichting PK.
De directeur-bestuurder en leden van de Raad van Toezicht ontvangen salaris of vergoeding van
Stichting PK. Op basis van de doorbelastingssystematiek kosten Bedrijfsbureau zijn deze kosten in
rekening gebracht bij SJP. De bezoldiging van deze topfunctionarissen is niet herleidbaar uit de totaal
in rekening gebrachte kosten. Derhalve is de bezoldiging van de topfunctionaris in zijn geheel
opgenomen bij de stichting waar een dienstbetrekking is of de vergoeding is uitbetaald.
Eén topfunctionaris van SJP is geen topfunctionaris van Stichting PK. Derhalve is het doorbelaste
bedrag (exclusief btw) als bezoldiging opgenomen.
8.2 Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2018
Omvang dienstverangd (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?

G. Jongetjes
A. Bousema
Directeur-bestuurder Hoofd SJP
1-1 t/m 31-12
1-5 t/m 31-12
1,00
0,44
ja
ja

Bezoldiging
Beloning + belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

€
€
€

- €
- €

28.868

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

€

- €

37.037

€
€

- €
- €

28.868
n.v.t.
n.v.t.

28.868

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
Totale bezoldiging
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.
n.v.t.

Gegevens 2017
Stichting SJP is opgericht per 1-1-2018, gegevens 2017 zijn dus niet beschikbaar
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1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder
Naam topfunctionaris
Functie
Aanvang en einde
functievervulling in 2018
F. Rezwani-Hosseini
Voorzitter
1-1-2018 t/m 31-12-2018
P.J. Mehlkopf
Vicevoorzitter
1-1-2018 t/m 30-06-2018
H. Mellink
Vicevoorzitter
1-7-2018 t/m 31-12-2018
H. Mellink
Lid
1-1-2018 t/m 30-06-2018
E. van Bostelen
Lid
1-1-2018 t/m 31-12-2018
M. Charifi
Lid
1-1-2018 t/m 31-12-2018
J.J.M. van der Lans
Lid
1-1-2018 t/m 31-12-2018
M.A. Ploeg
Lid
7-11-2018 t/m 31-12-2018
S. Bas
Lid
7-11-2018 t/m 31-12-2018
8.3 Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een
dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag
hebben ontvangen.
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9. Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De Raad van Toezicht van Stichting SJP heeft de jaarrekening 2018 goedgekeurd in de vergadering
van 6 november 2019.
De Raad van Bestuur van Stichting SJP heeft de jaarrekening 2018 vastgesteld in de vergadering van 6
november 2019.

10. Resultaatbestemming
Voorgesteld wordt om het resultaat te verdelen in overeenstemming met de resultaatverdeling zoals
opgenomen in hoofdstuk 2.

11. Ondertekening Raad van Bestuur en Raad van Toezicht
Raad van Bestuur
Functie
Directeur-bestuurder

Naam
De heer G. Jongetjes

Handtekening

Raad van Toezicht
Functie
Voorzitter

Naam
Mevrouw F. Rezwani-Hosseini

Handtekening

Vicevoorzitter

De heer M. Mellink

Lid

Mevrouw S. Bas

Lid

De heer M. Charifi

Lid

De heer J.J.M. van der Lans

Lid

Mevrouw M.A. Ploeg

Jaarrekening Stichting SJP 2018
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Bestemming resultaat:
Bestemmingsfonds
Egalisatiereserve Gem.Utrecht
Algemene reserve
€
€
€
€

Resultaat €

69.988
69.988

69.988

€
€
€
€

€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.5651041.669-

€
€
€
€

1.669- €

2.4534.722
8.970738675.67633.38346.5653746.602-

24.755
24.755

24.755

2.2994.426
8.407692635.32031.28943.6443543.679-

1.7513.372
6.404527484.05323.83533.2462633.272-

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€ 118.281- €
€
€
€ 118.281- €

€ 118.281- €

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

44.54857945.127-

€
€
€
€

45.127- €

2.3934.607
8.751720655.53832.56845.4283645.464-

1.4159.063
7.648

7.648

3.5126.762
12.8441.057968.12847.80166.6765366.729-

€
€ 422.767
€
€
€
€ 422.767
€
€
€ 422.767

€
€
€
€

€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

10.383
10.383

10.383

1.6933.259
6.190510463.91723.03832.1352632.161-

€
€
€
€

€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€ 125.840- €

€ 2.033.198
€ 715.267
€
€
€
11
€ 2.748.476
€
62.265
€
€ 2.810.741

Subtotaal
projecten
37.698

€
€
€
€
€
€
€
€
€

-

Indirecte
lasten

€ 2.033.198
€ 715.267
€
€
€
11
€ 2.748.476
€
62.265
€
€ 2.810.741

Eindtotaal

1.658
12.040
13.698

13.698

1.1782.268
4.307355322.72616.03022.3601822.378-

€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

-

€ 24.263
€ 46.714€ 88.726
€
7.304
€
660
€ 56.149
€ 330.219
€ 460.607
€
367
€ 460.974
38.606- €

24.26346.714
88.7267.30466056.149330.219460.607367460.974-

€
€
€
€

€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.41567.99330.803
38.606-

38.606-

-

€ 1.891.739- €
€ 1.891.739€ 164.985- €
€ 164.985€
67.530- € 24.263- €
91.793€
€ 46.714 €
46.714
€
€ 88.726- €
88.726€ 187.430- €
7.304- € 194.734€
€
660- €
660€
€ 56.149- €
56.149€
75.274- €
€
75.274€
€ 330.219- € 330.219€ 2.386.958- € 460.607- € 2.847.565€
1.415- €
367- €
1.78281.708- € 2.388.373- € 460.974- € 2.849.347-

81.70881.708-

€ 14.255
€ 103.529
€
€
€
€ 117.784
€
€
€ 117.784

Overige
projecten
1.830

€ 118.605- €
€
€
€
7.235- €
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€ 125.840- €

€
€ 168.384
€
€
€
€ 168.384
€
€
€ 168.384

Pretty
SMW MBO
Woman
5.457
2.630

€
8.984- €
€ 17.298 €
€ 32.853- €
€
2.705- €
€
243- €
€ 20.791- €
€ 122.275- €
€ 170.553- €
€
136- €
€ 170.689- €

€ 305.148
€
3.963
€
€
€
€ 309.111
€
€
€ 309.111

3.718

PPI

Indirecte lasten
Directe Overhead
Mutatie verlof- en vitaliteitsuren
Overige personeelslasten
Huisvesting
Afschrijving
Organisatie
Bedrijfsbureau
Subtotaal indirecte lasten
Diverse lasten
Totaal indirecte lasten

€ 192.649
€
€
€
€
€ 192.649
€ 62.265
€
€ 254.914

2.721

OWR

€ 168.049- € 330.600€
€
€
8.930- €
7.235€
€
€
€
€
7.484- €
1.699€
€
€
€
€ 28.966- €
389€
€
€ 213.429- € 339.923-

€ 281.863
€
€
€
€
€ 281.863
€
€
€ 281.863

3.572

Home Start

€ 171.757- € 298.664€ 65.221- €
€
7.235- €
1.525€
€
€
€
€ 32.816- € 38.819€
€
€
€
€ 31.745- €
7.968€
€
€ 308.774- € 346.976€
1.415€ 747.620- € 222.688- € 213.429- € 339.923- € 308.774- € 348.391-

€ 250.986
€ 16.624
€
€
€
11
€ 267.621
€
€
€ 267.621

3.811

FIOM

€ 530.047- € 192.309€ 99.764- €
€ 35.370- €
€
€
€
€
€ 77.123- € 29.489€
€
€
€
€
5.316- €
890€
€
€ 747.620- € 222.688-

€ 988.297
€
€
€
€
€ 988.297
€
€
€ 988.297

13.959

Back Up

Baten
Subsidie Gemeente Utrecht
Overige subsidies en opdrachten
Sponsorbijdragen en giften
Bijdrage deelnemers
Overige inkomsten
Subtotaal baten
Corr. subsidie voorgaande jaren
Diverse baten
Totaal baten
Directe lasten
Personeel
Personeel niet-declarabel
Personeel directe overhead
Mutatie verlof- en vitaliteitsuren
Overige personeelslasten
Huisvesting
Afschrijving
Organisatie
Activiteiten
Bedrijfsbureau
Subtotaal directe lasten
Diverse lasten
Totaal directe lasten

Uren

Omschrijving

OVERIGE GEGEVENS

1. Kostenverdeelstaat
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2. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Bijgevoegd op volgende blad.
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE
ACCOUNTANT
Aan: de het Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting Specifieke Jeugdprojecten

A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2018
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting Specifieke Jeugdprojecten te Utrecht gecontroleerd. Naar
ons oordeel geeft de in deze jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van Stichting Specifieke Jeugdprojecten op 31 december 2018 en van het
resultaat over 2018 in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor de Jaarverslaggeving
RjK C1 “Kleine organisaties zonder winststreven” en de bepalingen krachtens de Wet normering
bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).
De jaarrekening bestaat uit:
1.

de balans per 31 december 2018;

2.

de staat van baten en lasten over 2018; en

3.

de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Specifieke Jeugdprojecten te Utrecht zoals vereist in de Verordening
inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedragsen beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld
in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent
dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een
leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris
bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die
bestaat uit:



het bestuursverslag;
de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de
jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen
bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Richtlijn voor de Jaarverslaggeving RjK
C1 “Kleine organisaties zonder winststreven” en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden
hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving RjK
C1 “Kleine organisaties zonder winststreven”.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving RjK C1 “Kleine organisaties zonder
winststreven”, de subsidiebeschikking en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). In dit kader is het bestuur verantwoordelijk
voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
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Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de organisatie in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het
voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging
het enige realistische alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
organisatie haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden,
het Controleprotocol Gemeente Utrecht, het controleprotocol WNT, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
•

het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang
bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing.

•

het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van
de entiteit.

•

het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan.
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•

het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is.
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de
relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten
wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een organisatie haar continuïteit niet langer kan
handhaven;

•

het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen; en

•

het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.

Wij communiceren met het bestuur en de met governance belaste personen onder andere over de
geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle
naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Nieuwegein, 8 november 2019
HLB Blömer accountants en adviseurs B.V.

Drs. J.N. Witteveen RA
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