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Inleiding
Dit document bevat de jaarstukken van Stichting Specifieke Jeugdprojecten (SJP) van het jaar 2019 en bestaat
uit twee delen. Deel I is het Jaarverslag en deel II is de Jaarrekening. De jaarstukken zijn opgemaakt conform
richtlijn voor jaarverslaggeving 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.
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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1. Kwantitatieve en kwalitatieve resultaten van de dienstverlening
1.1

Back Up

1.1.1

Kwantitatieve toelichting

INSTROOM
320
1.1.2
1.

INGESCHREVEN
CLIENTEN

UITSTROOM

580

311

Voortgang ontwikkelopgaven

Investeren samenwerking BTO Sociaal en Jeugd (verdieping wederzijdse kennisuitwisseling in de wijken
Overvecht, Kanaleneiland, Binnenstad en Leidsche Rijn).

Back UP werkt nauw samen met de buurtteams en weten elkaar steeds sneller te vinden, waardoor er snel
geschakeld kan worden, zonder dat de jongvolwassene heen en weer wordt gestuurd.
Back Up voorziet de buurtteams van info en advies op het gebied van (voorkomen) dakloosheid en werkt
samen rond om de ambulante woonbegeleiding. Samen zorgen we ervoor dat de overdracht van Back UP naar
een buurtteam goed en soepel verloopt. Dat doen we door gedurende drie tot zes maanden samen met het
buurtteam op te trekken in eenzelfde casus.
Om elkaar nog beter te leren kennen is Back Up bij een aantal buurtteams geweest, daar is de werkwijze van
Back Up besproken/gepresenteerd, zijn een aantal casussen voorgelegd en is er gesproken over de
samenwerking. Voor 2020 staan In de planning nog een aantal buurteams die bezocht gaan worden.
2.

Mee te werken aan de verkenning van een intensievere samenwerking met het stadsteam Herstel.

Back Up en Stadsteam Hertel hebben in het eerste half jaar van 2019 maandelijks actief deelgenomen aan de
ontwikkelopgave “Back Up en Stadsteam Herstel nieuwe stijl” voor in 2021. In het tweede half jaar hebben we
gesprekken met de gemeente Utrecht gehad over de samenwerking tussen Back Up en Stadsteam Herstel. Dit
proces zal ook in 2020 de aandacht blijven krijgen voor verdere ontwikkelingen. Daarnaast worden er samen
knelpunten gesignaleerd en naar oplossingen gezocht.
3.

De stem van jongeren een centralere plek te geven in de (beleids)keuzes die Back Up maakt.

Back Up is constant op zoek naar manieren om jongeren op allerlei manieren te betrekken bij het dagelijks
werk.
Back Up heeft de afgelopen twee sollicitatieprocedures cliënten en ex-cliënten betrokken bij de
sollicitatiecommissie en dat is vanuit alle kanten zeer goed bevallen. Ook worden de jongeren betrokken bij
verschillende bijeenkomsten, zoals met gemeenteraadsleden, ambtenaren, bepaalde samenwerkingsafspraken
met de keten etc. Daarnaast zitten ex-cliënten iedere week vanuit U2bheard bij Back Up om samen met
cliënten een schuldenmap te maken (met een overzicht van hun schulden). Jaarlijks wordt door Back Up een
Interne Client Tevredenheidsonderzoek gehouden, daaruit is gebleken dat de werkzaamheden van Back Up
zeer gewaardeerd wordt en beoordeeld zijn met een gemiddelde cijfer van bijna een 8,7.
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1.1.3

Verslag van de activiteiten

Met behulp van de Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) wordt om de drie maanden op alle leefgebieden gemeten
wat de ontwikkelingen zijn, de individuele ondersteuning is gericht op alle leefgebieden met daarin speciale
aandacht voor de trajecten waar de jongvolwassene in zit. Zo zijn er in de afgelopen jaar de volgende
resultaten bereikt
Uitstroom
Uitstroom met een inkomen

Percentage
jongeren
74%

Uitstroom met daginvulling

60%

Uitstroom met woning of kamer

41%

Uitstroom met sociaal netwerk

93%

Jongeren doorlopen met Back Up verschillende soorten trajecten. Hieronder een overzicht van de doorlopen
trajecten van het afgelopen jaar:
Uitstroom

Aantal trajecten

Nazorg na detentie

48

Op eigen benen (urgentie voor woning met
ambulante woontraining)
Gespikkeld wonen (kamer, tussen studenten met
ambulante woonbegeleiding).

41
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1.1.4 Financiële verantwoording

Back Up: financiële verantwoording 2019
Dossiernummer: 5604664
Baten

Subsidieaanvraag

Realisatie

Verschil aanvraag-realisatie

Subsidie Gemeente Utrecht

€

1.015.000 €

1.015.000 €

-

Overige inkomsten

€

- €

270 €

-270

Diverse baten

€

- €

34.628 €

-34.628

Totaal

€

1.015.000 €

1.049.898 €

-34.898

Lasten

Subsidieaanvraag

Realisatie

Verschil aanvraag-realisatie

Personeelskosten uitvoerend personeel *

€

699.917 €

721.109 €

-21.192

Personeelskosten overhead personeel *

€

52.366 €

13.628 €

38.738

Huisvestingskosten **

€

91.242 €

78.824 €

12.418

Organisatiekosten ***

€

166.475 €

170.002 €

-3.527

Activiteitenkosten

€

5.000 €

5.721 €

-721

Diverse baten en lasten

€

- €

-52 €

52

Totaal

€

1.015.000 €

989.232 €

25.768

* Onderbouwing personele kosten

Subsidieaanvraag

Realisatie

Verschil aanvraag-realisatie

Van toepassing zijnde CAO

Sociaal Werk, W&MD

Sociaal Werk, W&MD

-

Aantal fte's uitvoerend personeel

9,47 fte

9,85 fte

-0,38 fte

Gemiddelde inschaling uitvoerend personeel

schaal 9, trede 11

schaal 8, trede 13

-

Aantal fte's overhead personeel

0,63 fte

0,19 fte

0,44 fte

Gemiddelde inschaling overhead personeel

schaal 10, trede 13

schaal 11, trede 11

-

** Specificatie huisvestingskosten

Subsidieaanvraag

Realisatie

Verschil aanvraag-realisatie

Huurkosten/ afschrijving gebouw

€

36.600 €

36.201 €

Kosten gas/water/licht

€

7.380 €

7.014 €

366

Onderhoud en schoonmaak

€

36.660 €

28.183 €

8.477

Heffingen/ verzekeringen

€

3.000 €

1.723 €

1.277

Inventaris/ afschrijving inventaris

€

500 €

- €

500

Doorbelaste huisvestingskosten

€

3.302 €

2.984 €

318

Overige huisvestingskosten

€

3.800 €

2.719 €

1.081

Totaal

€

91.242 €

78.824 €

12.418

*** Specificatie organisatiekosten

Subsidieaanvraag

Kantoorkosten

€

8.254 €

10.247 €

-1.993

ICT/ automatisering

€

782 €

1.087 €

-305

Accountant/ administratie

€

5.868 €

6.048 €

-180

Doorbelasting bedrijfsbureau (Stichting PK)

€

134.974 €

145.562 €

-10.588

Overige organisatiekosten

€

16.597 €

7.058 €

9.539

Totaal

€

166.475 €

170.002 €

-3.527

Realisatie

399

Verschil aanvraag-realisatie

Toelichting afwijkingen subsidieaanvraag:
In de begroting is uitgegaan van de maximale inschaling van medewerkers, in de kolom 'Realisatie' staat de werkelijke inschaling.
Verder is er een verschuiving van overhead naar uitvoerend personeel.
Huisvestingskosten zijn lager dan begroot door lager kosten huurdersonderhoud.
Onder de diverse baten is de compensatie van de betaalde transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid opgenomen.
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1.2

Fiom Utrecht

1.2.1

Kwantitatieve toelichting

Totale in- en uitstroom Fiom Utrecht:
INSTROOM
163

INGESCHREVEN CLIENTEN
256

UITSTROOM
187

Onderscheid instroom op de drie gebieden van de Fiom:
Zwangerschapsproblematiek
139

(Post)adoptieproblematiek
17

Verwerking seksueel/relationeel geweld
7

In 2019 bood Fiom Utrecht in twee trajecten begeleiding rondom het (voornemen) van afstand ter adoptie. Dit
betreft een wettelijke taak waarin wordt samengewerkt met de Raad voor de Kinderbescherming en SAVE. De
gemeente Utrecht financiert deze vorm van hulpverlening voor de gehele provincie Utrecht.
Keuzehulpgesprekken gefinancierd door Ministerie van Volksgezondheid en Sport (VWS)
Tussen 01-08-2019 en 01-01-2020
INSTROOM
33

INGESCHREVEN CLIENTEN
33

UITSTROOM
25

Gemeente Utrecht
Exclusief keuzehulptrajecten gefinancierd door VWS

INSTROOM
101

INGESCHREVEN CLIENTEN
121

UITSTROOM
171

In 2019 werd na zorgvuldige overweging besloten om te stoppen met het bieden van hulp in de
regiogemeenten met een WMO-beschikking. Reden voor dit besluit was de grote administratieve last die bij
het verkrijgen en verwerken van een beschikking komt kijken. Gemiddeld kostte dit ons 15 uur aan overhead
voor trajecten van soms maar een paar gesprekken. Het verkrijgen van de subsidie van VWS voor keuzehulp
aan vrouwen en stellen uit het hele land maakte dit besluit voor ons verdedigbaar. Vrouwen en stellen uit de
regio zouden met die vraag immers nog bij ons terecht kunnen. De reeds lopende trajecten zijn uiteraard in
2019 vervolgd.
Fiom Lekstroomgemeenten:
Houten
Exclusief keuzehulptrajecten gefinancierd door VWS

INSTROOM
3

INGESCHREVEN CLIENTEN
5

UITSTROOM
5

IJsselstein
Exclusief keuzehulptrajecten gefinancierd door VWS

INSTROOM
1

INGESCHREVEN CLIENTEN
2
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UITSTROOM
2

Nieuwegein
Exclusief keuzehulptrajecten gefinancierd door VWS

INSTROOM
2

INGESCHREVEN CLIENTEN
5

UITSTROOM
5

In Vianen en Lopik geen trajecten.
Fiom Utrecht West:
Stichtse Vecht
Exclusief keuzehulptrajecten gefinancierd door VWS

INSTROOM
1

INGESCHREVEN CLIENTEN
1

UITSTROOM
1

In de andere gemeenten (De Ronde Venen, Oudewater en Montfoort) geen trajecten.
Fiom Utrecht Zuid-Oost:
De Bilt (Bilthoven)
Exclusief keuzehulptrajecten gefinancierd door VWS

INSTROOM
0

INGESCHREVEN CLIENTEN
3

UITSTROOM
3

Zeist
Exclusief keuzehulptrajecten gefinancierd door VWS

INSTROOM
INGESCHREVEN CLIENTEN
2
6
Geen trajecten in Bunnik en Wijk bij Duurstede.

UITSTROOM
6

Fiom Utrechtse Heuvelrug
Exclusief keuzehulptrajecten gefinancierd door VWS

INSTROOM
3

INGESCHREVEN CLIENTEN
5

UITSTROOM
4

Fiom Krimpenerwaard
Exclusief keuzehulptrajecten gefinancierd door VWS

INSTROOM
0

INGESCHREVEN CLIENTEN
1

UITSTROOM
1

Fiom Amersfoort (budget Pretty Woman)
Exclusief keuzehulptrajecten gefinancierd door VWS

INSTROOM
5

INGESCHREVEN CLIENTEN
6
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UITSTROOM
3

1.2.2

Verslag van de activiteiten

SJP heeft deelgenomen aan een open house aanbestedingstraject van het Ministerie van VWS met de afdeling
Fiom Utrecht. Dit gebeurde in samenwerking met Fiom Amsterdam en Fiom Den Bosch. Fiom Utrecht is door
het ministerie toegelaten tot de procedure. Vanaf 1 augustus is er gestart met het voeren van keuzehulpgesprekken tegen een uurtarief van € 90,00. Inwoners vanuit heel Nederland kunnen zich nu bij Fiom Utrecht
aanmelden. In de financiële verantwoording (pagina 11) leest u de gerealiseerde trajecten terug.
De financiering voor cliënten uit Utrecht die een besluit over een onbedoelde zwangerschap willen nemen, is
nu in handen van het ministerie van VWS. Het deel subsidie dat hierdoor overblijft, wordt nu gebruikt om de
doelgroep van Fiom Utrecht te verbreden. Hierover zijn afspraken met de gemeente Utrecht gemaakt.
Fiom Utrecht heeft in 2019 met meerdere welzijnsorganisaties contact gezocht om tot afstemming te komen.
Het doel van deze gesprekken was elkaar te informeren over ieders expertise en tot mogelijke samenwerkingsafspraken te komen. Fiom Utrecht wil hiermee een bredere doelgroep gaan bereiken. Dit geldt met name
voor mensen met een migratieachtergrond, jongvolwassenen en sociaal kwetsbaren. Deze groepen
zouden meer van ons aanbod gebruik mogen maken.
Er zijn gesprekken gevoerd met Moviera, Stichting de Tussenvoorziening, Al Amal en het meidenwerk van
Stichting JoU.
Met Moviera is afgesproken dat, wanneer er bij een client sprake is van een onbedoelde zwangerschap of een
kinderwens, gewezen wordt op de keuzehulp van Fiom. Dit geldt ook voor de verwerking van een abortus
en bij zwangerschapsverlies. Fiom Utrecht werkt desgewenst outreachend. Daarnaast gaan Moviera en Fiom
Utrecht in samenwerking, een lotgenotengroep huiselijk/relationeel geweld geven. In 2020 staat de eerste
groep gepland. Het overleg met de Tussenvoorziening heeft tot slot geleid tot een afspraak voor het geven
van voorlichting aan de teams gezinsbegeleiding. Met de medewerkers zal o.a. besproken worden, of
samenwerking wenselijk is wat betreft besluitvorming onbedoelde zwangerschap en besluitvorming
kinderwens bij kwetsbare vrouwen en mannen.
Al Amal ziet met name kansen in de samenwerking op het gebied van onvrijwillige kinderloosheid. De groep
vrouwen die hiermee te maken heeft, is bij de medewerkers van Al Amal nauwelijks in beeld. Fiom Utrecht en
Al Amal zijn het eens over het feit dat deze (stille) problematiek bij Utrechters met een migratieachtergrond
voorkomt en leidt tot vereenzaming, schaamte, verdriet en allerlei andere (sociale) problemen. Gesproken is
daarom over het organiseren van bijeenkomsten in de wijk over dit onderwerp. Fiom Utrecht en Al Amal
zouden hierin samen optrekken.
Het komen tot concrete afspraken met Al Amal is heel lastig gebleken. Voornemens worden uitgesproken
maar tot daadwerkelijke activiteiten komt het niet. Fiom Utrecht treedt graag met de gemeente Utrecht is
gesprek over hoe dit knelpunt kan worden opgelost.
Tot slot trad Fiom Utrecht in contact met het meidenwerk van JoU. De meidenwerkers worden regelmatig
geconfronteerd met jonge meiden (vaak met een migratieachtergrond) die ongepland zwanger zijn en geen
andere keuze zien dan een abortus. Deze abortus leidt vervolgens tot schaamte, schuldgevoelens en
psychosociale klachten.
Met de meidenwerkers is een vervolgoverleg gepland om meer informatie te geven over onbedoelde
zwangerschappen, de keuze hieromtrent en de verwerking van een abortus. Hiermee kunnen zij meiden
gerichter naar ons doorverwijzen voor specifieke begeleiding.
Samenwerking in het veld
•

Fiom Utrecht werkt intern samen met de andere teams van SJP/U Centraal en Stichting JoU. De samenwerking bestaat voornamelijk uit het over- en weer verwijzen van cliënten en/of elkaar consulteren en het
afstemmen van groepsgerichte activiteiten. Met Back Up is de afspraak gemaakt om Fiom te benaderen
als zij een zwangere cliënte in begeleiding hebben. Dit zodat er gebruik gemaakt wordt van de expertise
van Fiom op het gebied van zwangerschap.
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•

De dienstverlening van Fiom Utrecht is onderdeel van een landelijk netwerk van Fiom hulp.
Daarbinnen werkt Fiom Utrecht samen met Fiom bureaus in andere grote steden. Onderwerpen van de
samenwerking betreffen onder meer: gezamenlijke protocollering van specifieke werkprocessen
waaronder afstand ter adoptie.
• Op lokaal niveau biedt Fiom specifiek maatschappelijk werk in de lijn tussen enerzijds de generalistische
Buurtteams Sociaal en Lokalis en anderzijds de GGZ of andere vormen van (2e lijns) gespecialiseerde
hulpverlening.
Met beide omliggende disciplines wordt samengewerkt. Het betreft vooral onderlinge verwijzing, maar veelal
ook een taak verdelende samenwerking rondom individuele cliënten of cliëntsystemen. Fiom Utrecht werkt
verder samen met onder andere Veilig Thuis, de medische zorg (huisartsen, verloskundigen, ziekenhuizen),
Gemeente Utrecht, abortusklinieken en de Maatschappelijk opvang.
Eind 2019 is gewerkt aan een postercampagne om delen van het hulpaanbod van Fiom Utrecht onder de
aandacht te brengen van (bezoekers van) huisartsen, abortusklinieken, buurthuizen en verloskundigen. De
posters worden begin 2020 over de stad en regio verspreid.

Groepshulpverlening
In 2019 is groepshulpverlening wel aangeboden maar niet tot stand gekomen wegens te weinig animo
hiervoor onder de doelgroep.
Clienttevredenheid
De cliënten beoordelen het nut van de ondersteuning van Fiom Utrecht met gemiddeld een 8,5. Voor de
houding van de werker wordt er gemiddeld een 8,9 gegeven.
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1.2.3 Financiële verantwoording

FIOM: financiële verantwoording 2019
Dossiernummer: 5672487
Baten

Subsidieaanvraag

Realisatie

Verschil aanvraag-realisatie

Subsidie Gemeente Utrecht

€

257.863 €

257.863 €

-

Overige inkomsten *

€

20.005 €

15.547 €

4.458

Diverse baten

€

- €

85 €

-85

Totaal

€

277.868 €

273.495 €

4.373

Lasten

Subsidieaanvraag

Realisatie

Verschil aanvraag-realisatie

Personeelskosten uitvoerend personeel **

€

210.656 €

183.434 €

Personeelskosten overhead personeel **

€

4.337 €

3.776 €

561

Huisvestingskosten ***

€

14.869 €

18.089 €

-3.220

Organisatiekosten ****

€

46.006 €

45.863 €

143

Activiteitenkosten

€

2.000 €

379 €

1.621

Diverse baten en lasten

€

- €

-933 €

933

Totaal

€

277.868 €

250.608 €

27.260

* Overige inkomsten

Subsidieaanvraag

Realisatie

27.222

Verschil aanvraag-realisatie

Trajecten op beschikking regio's

€

20.005 €

7.766 €

12.239

Opdracht VWS

€

- €

7.781 €

-7.781

Totaal

€

20.005 €

15.547 €

4.458

** Onderbouwing personele kosten

Subsidieaanvraag

Realisatie

Verschil aanvraag-realisatie

Van toepassing zijnde CAO

Sociaal Werk, W&MD

Sociaal Werk, W&MD

-

Aantal fte's uitvoerend personeel

2,64 fte

2,97 fte

- 0,33 fte

Gemiddelde inschaling uitvoerend personeel

schaal 8, trede 13

schaal 8, trede 13

-

Aantal fte's overhead personeel

0,05 fte

0,05 fte

0,00 fte

Gemiddelde inschaling overhead personeel

schaal 11, trede 11

schaal 11, trede 11

-

*** Specificatie huisvestingskosten

Subsidieaanvraag

Realisatie

Verschil aanvraag-realisatie

Huurkosten/ afschrijving gebouw

€

12.225 €

12.406 €

Kosten gas/water/licht

€

1.843 €

1.535 €

308

Onderhoud en schoonmaak

€

6.489 €

9.539 €

-3.050

Heffingen/ verzekeringen

€

399 €

215 €

184

Inventaris/ afschrijving inventaris

€

- €

1.797 €

-1.797

Doorbelaste huisvestingskosten

€

-7.362 €

-8.079 €

717

Overige huisvestingskosten

€

1.275 €

676 €

599

Totaal

€

14.869 €

18.089 €

-3.220

**** Specificatie organisatiekosten

Subsidieaanvraag

Kantoorkosten

€

2.233 €

1.883 €

ICT/ automatisering

€

212 €

166 €

46

Accountant/ administratie

€

1.587 €

1.675 €

-88

Doorbelasting bedrijfsbureau (Stichting PK)

€

37.561 €

40.327 €

-2.766

Overige organisatiekosten

€

4.413 €

1.812 €

2.601

Totaal

€

46.006 €

45.863 €

143

Realisatie

-181

Verschil aanvraag-realisatie
350

Toelichting afwijkingen subsidieaanvraag:
In de begroting is uitgegaan van de maximale inschaling van medewerkers, in de kolom 'Realisatie' staat de werkelijke inschaling.
In de subsidieaanvraag is onder personeelskosten uitvoerend personeel een bedrag opgenomen voor vacatureruimte. Bij het aantal fte in de kolom
Subsidieaanvraag' is dit niet opgenomen. Vacatureruimte is niet volledig ingevuld.
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FIOM Utrechtse Heuvelrug
Projectnummer
Dossiernummer
Verleende opdracht 2019
Trajecten

80072
03264

8 €

1.166,78 €
Totaal opdracht €

9.334,27
9.334,27

3 €
1.166,78 €
Totaal realisatie 2019 €

3.500,35
3.500,35

€

5.833,92

Realisatie 2019
Trajecten

Te verrekenen
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Home-Start

1.3.1

Kwantitatieve toelichting

koppelingen

vrijwilligers

cliënten

1.3

INSTROOM

INGESCHREVEN

UITSTROOM

64

119

48

INSTROOM

INGESCHREVEN

UITSTROOM

16

72

8

Preventie

I.s.m. basiszorg/
aanvullende zorg

Nazorg na
basiszorg/aanvullende zorg

90

68

onbekend

Dit jaar hebben we 90 gezinnen succesvol aan een vrijwilliger kunnen koppelen. Dit is minder dan vorig jaar.
Hier liggen waarschijnlijk meerdere factoren aan ten grondslag. We hebben te maken gehad met veel
personele wisselingen. Van een team van 4 zijn er nu 3 nieuwe coördinatoren gestart en ze draaien inmiddels
op volle kracht mee. Er zijn 119 gezinnen bij ons aangemeld,
maar niet alle gezinnen waren geschikt voor ondersteuning door Home-Start. Zo hadden een
aantal gezinnen te zware problematiek voor onze vrijwilligers of spraken onvoldoende Nederlands,
Engels of Frans, zodat ondersteuning in de opvoeding (nog) niet mogelijk was. Ook verhuisden er
3 gezinnen na aanmelding vanuit de tussenvoorziening naar buiten de stad. We hebben alle 119 gezinnen zo
goed mogelijk gesteund, ofwel door een vrijwilliger van ons, ofwel door een goede doorverwijzing naar
passende hulp.
Bij de eindevaluatie zijn nagenoeg alle gezinnen in hoge mate tevreden over de geboden ondersteuning.
Hiervan voelt 75% van de hulpvragers zich sterk genoeg om de opvoeding weer zelf aan
te kunnen. Na afronding geeft 25% heeft nog behoefte te hebben aan professionele hulp. In totaal waren er
182 kinderen en 4 ongeboren kinderen betrokken bij de ondersteuning. In samenwerking met professionele
hulpverlening zijn er 68 gezinnen door ons ondersteund.

1.3.2

Activiteiten
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Het is wat lastiger dan voorgaande jaren om aan vrijwilligers te komen. De werving vraagt extra inspanning.
We hebben 16 nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen. We beschikken nu over
72 getrainde en inzetbare vrijwilligers. Home-Start is aangesloten bij het NIZU. (Netwerk Informele Zorg
Utrecht). We nemen deel aan netwerkbijeenkomsten georganiseerd door het NIZU. Hiermee verbreden we
onze kennis en werken we mee aan krachtig en aantrekkelijk aanbod voor hulpvragers in Utrecht. In
samenwerking met het NIZU, VWU (Vrijwilligerscentrale Utrecht) en U Centraal stellen we scholingen voor
elkaar en elkaars vrijwilligers open. Van mei 2019 tot en met december 2019 hebben twee Home-Start
coördinatoren gezamenlijk 10 uur per week gewerkt vanuit NIZU als ambassadeur informele zorg bij de
Extr@teams in Utrecht (pilot specialistische jeugdhulp). Er zijn in totaal door deze medewerkers 54 casussen
besproken waaruit 13 aanmeldingen voor de informele zorg zijn gekomen. Daarnaast is er in samenwerking
met Dock een wijksafari georganiseerd voor de medewerkers van de Extra@teams en er zijn er sprekers
uitgenodigd om zich te presenteren. Door de casuïstiek bespreking en de wijksafari zijn medewerkers van de
Extr@teams uitvoerig geïnformeerd over de mogelijkheden en grenzen van de informele zorg. Ze hebben
positieve ervaringen opgedaan met de inzet van informele zorg en zijn op de hoogte hoe ze met cliënten
informele zorg inzet kunnen bespreken en mogelijke weerstand tegen vrijwilligers kunnen voorkomen of
wegnemen.
Dit ambassadeurschap krijgt in 2020 en 2021 een vervolg binnen de nieuwe organisaties voor aanvullende zorg
voor Jeugd: KOOS en SPOOR030.
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1.3.3 Financiële verantwoording

Home-Start en Home-Start +: financiële verantwoording 2019
Dossiernummer: 5672554
Baten

Subsidieaanvraag

Realisatie

Verschil aanvraag-realisatie

Subsidie Gemeente Utrecht

€

291.908 €

291.908 €

-

Diverse baten

€

- €

1.487 €

-1.487

Totaal

€

291.908 €

293.395 €

-1.487

Lasten

Subsidieaanvraag

Realisatie

Verschil aanvraag-realisatie

Personeelskosten uitvoerend personeel *

€

204.362 €

179.022 €

25.340

Personeelskosten overhead personeel *

€

13.393 €

3.760 €

9.633

Huisvestingskosten **

€

8.363 €

8.000 €

363

Organisatiekosten ***

€

45.790 €

44.873 €

917

Activiteitenkosten

€

20.000 €

18.576 €

1.424

Diverse baten en lasten

€

- €

-15 €

15

Totaal

€

291.908 €

254.216 €

37.692

* Onderbouwing personele kosten

Subsidieaanvraag

Realisatie

Verschil aanvraag-realisatie

Van toepassing zijnde CAO

Sociaal Werk, W&MD

Sociaal Werk, W&MD

-

Aantal fte's uitvoerend personeel

2,50 fte

2,43 fte

0,07 fte

Gemiddelde inschaling uitvoerend personeel

schaal 9, trede 12

schaal 9, trede 11

-

Aantal fte's overhead personeel

0,16 fte

0,05 fte

0,11 fte

Gemiddelde inschaling overhead personeel

schaal 10, trede 13

schaal 11, trede 11

-

** Specificatie huisvestingskosten

Subsidieaanvraag

Realisatie

Verschil aanvraag-realisatie

Doorbelaste huisvestingskosten

€

8.363 €

7.852 €

511

Overige huisvestingskosten

€

- €

148 €

-148

Totaal

€

8.363 €

8.000 €

363

*** Specificatie organisatiekosten

Subsidieaanvraag

Kantoorkosten

€

2.223 €

1.297 €

926

ICT/ automatisering

€

211 €

31 €

180

Accountant/ administratie

€

1.580 €

1.668 €

-88

Doorbelasting bedrijfsbureau (Stichting PK)

€

37.384 €

40.165 €

-2.781

Overige organisatiekosten

€

4.392 €

1.712 €

2.680

Totaal

€

45.790 €

44.873 €

917

Realisatie

Verschil aanvraag-realisatie

Toelichting afwijkingen subsidieaanvraag:
In de begroting is uitgegaan van de maximale inschaling van medewerkers, in de kolom 'Realisatie' staat de werkelijke inschaling.
Verder is er een verschuiving van overhead naar uitvoerend personeel.
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Home-Start ambassadeursschap in Extr@Teams: financiële verantwoording 2019
Dossiernummer: 6090782
Baten

Subsidieaanvraag

Realisatie

Verschil aanvraag-realisatie

Subsidie Gemeente Utrecht

€

19.597 €

17.312 €

2.285

Totaal

€

19.597 €

17.312 €

2.285

Lasten

Subsidieaanvraag

Realisatie

Verschil aanvraag-realisatie

Personeelskosten uitvoerend personeel

€

13.831 €

14.132 €

Personeelskosten overhead personeel

€

1.028 €

297 €

731

Huisvestingskosten

€

- €

631 €

-631

Organisatiekosten

€

4.738 €

3.542 €

1.196

Diverse baten en lasten

€

- €

-1 €

1

Totaal

€

19.597 €

18.601 €

996
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-301

PPI

1.4.1

Kwantitatieve toelichting

Groepen

Cliënten

1.4

INSTROOM

INGESCHREVEN CLIENTEN

UITSTROOM

77

83

33

Groepen Drift

Groepen Leidsche Rijn

Groepen OPDC

53

20

13

1.4.2 Verslag van de activiteiten
Hernieuwde afspraken rondom aanmelding bij PPI
N.a.v. het signaleren dat de aanmeldroute via het buurtteam voor sommige jongeren/ouders te veel een
drempel opwierp, is PPI in gesprek gegaan met Sterk Vo, Lokalis en de gemeente Utrecht om tot nieuwe
werkafspraken te komen. Dit heeft geresulteerd in de volgende afspraak: aanmeldingen bij PPI worden
besproken met de kernpartner(s) van de school. In veelvoorkomende gevallen zal dit de gezinswerker van
het VO-team zijn. Van daaruit kan eenieder vervolgens aanmelden bij PPI. PPI en buurtteam (of andere
kernpartner die betrokken is) kunnen samen bekijken met wie eventueel verder overleg nodig is. De andere
kernpartners worden geïnformeerd over het betrekken van PPI door de school; hetzij per mail/telefonisch of
in het eerstvolgende KPO. Deze route verloopt naar tevredenheid.
Samenvatting voortgang samenwerking Sterk VO
In 2019 is met Sterk VO verder bekeken hoe PPI dichter tegen het onderwijs aan georganiseerd zou kunnen
worden, rekening houdend met het ‘onafhankelijke’ karakter wat ook nodig is voor het bieden van PPI
begeleiding. De pilot op het OPDC is een manier waarop hier vorm aan is gegeven. Een andere vorm waar
de tweede helft van 2019 aandacht voor is geweest is de mogelijkheid om een soort expertiseteam van
professionals in spoor 1 te creëren die dicht bij de school staat, veel op school aanwezig is en school en
leerlingen kan ondersteunen bij de knelpunten die zij tegenkomen. Het gaat dan om ondersteuning
voorliggend aan de ondersteuning vanuit de kernpartners. Hierover zijn gesprekken gaande met mogelijke
pilot scholen, Sterk VO, PPI/SJP en het jongerenwerk (JoU) welke in 2020 weer zullen worden hervat.
Pilot OPDC
De pilot op het ODPC heeft gedraaid vanaf april 2019 tot eind 2019. Helaas is na meerdere evaluaties besloten
om de pilot niet te verlengen. Reden hiervoor is dat de basisveiligheid op het OPDC niet voldoende aanwezig
was om een veilige groep voor PPI op het OPDC te creëren. De jongeren gaven aan niet met schoolgenoten
te willen praten over waar zij tegenaan lopen. Er zijn verschillende interventies ingezet om de veiligheid te
vergroten binnen de PPI groepen, maar helaas heeft dit niet genoeg opgeleverd. Mogelijk dat als de basisveiligheid beter is, een PPI groep op de OPDC locatie wel haalbaar en wenselijk is. De samenwerking tussen
het OPDC en PPI zal nauw blijven om jongeren wel zo veel mogelijk binnen de reguliere PPI groep aan te laten
komen.
Leidsche Rijn
De groep in Leidsche Rijn draait goed. Inmiddels zijn daar twee groepen (samengevoegd op één tijdstip) actief.
Met nagenoeg alle scholen in Leidsche Rijn is een goede en nauwe samenwerkingsrelatie.
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1.4.3 Financiële verantwoording

PPI: financiële verantwoording 2019
Dossiernummer: 5785937
Baten

Subsidieaanvraag

Realisatie

Verschil aanvraag-realisatie

Subsidie Gemeente Utrecht

€

313.509 €

313.509 €

-

Overige inkomsten *

€

23.663 €

13.681 €

9.982

Totaal

€

337.172 €

327.190 €

9.982

Lasten

Subsidieaanvraag

Realisatie

Verschil aanvraag-realisatie

Personeelskosten uitvoerend personeel **

€

224.125 €

228.830 €

-4.705

Personeelskosten overhead personeel **

€

21.784 €

4.597 €

17.187

Huisvestingskosten ***

€

35.537 €

35.477 €

60

Organisatiekosten ****

€

53.726 €

58.519 €

-4.793

Activiteitenkosten

€

2.000 €

1.226 €

774

Diverse baten en lasten

€

- €

-2.145 €

2.145

Totaal

€

337.172 €

326.504 €

10.668

* Overige inkomsten

Subsidieaanvraag

Realisatie

Verschil aanvraag-realisatie

Nog te verwerven inkomsten / tekort

€

23.663 €

- €

PPI: Inzet training examenvrees x11 2019

€

- €

761 €

-761

PPI: Beter omgaan met faalangst 2019-2020

€

- €

1.686 €

-1.686

PPI: Pilot OPDC 2019

€

- €

9.924 €

-9.924

PPI: Training Girls Talk Kranenburg 2018-2019

€

- €

1.310 €

-1.310

Totaal

€

23.663 €

13.681 €

9.982

** Onderbouwing personele kosten

Subsidieaanvraag

Realisatie

23.663

Verschil aanvraag-realisatie

Van toepassing zijnde CAO

Sociaal Werk, W&MD

Sociaal Werk, W&MD

-

Aantal fte's uitvoerend personeel

3,28 fte

3,78 fte

- 0,50 fte

Gemiddelde inschaling uitvoerend personeel

schaal 9, trede 12

schaal 9, trede 13

-

Aantal fte's overhead personeel

0,32 fte

0,06 fte

0,26 fte

Gemiddelde inschaling overhead personeel

schaal 11, trede 11

schaal 11, trede 11

-

*** Specificatie huisvestingskosten

Subsidieaanvraag

Realisatie

Verschil aanvraag-realisatie

Doorbelaste huisvestingskosten

€

35.537 €

35.477 €

60

Totaal

€

35.537 €

35.477 €

60

**** Specificatie organisatiekosten

Subsidieaanvraag

Kantoorkosten

€

2.664 €

1.734 €

ICT/ automatisering

€

252 €

100 €

152

Accountant/ administratie

€

1.894 €

2.040 €

-146

Doorbelasting bedrijfsbureau (Stichting PK)

€

43.560 €

49.105 €

-5.545

Overige organisatiekosten

€

5.356 €

5.540 €

-184

Totaal

€

53.726 €

58.519 €

-4.793

Realisatie

Verschil aanvraag-realisatie

Toelichting afwijkingen subsidieaanvraag:
In de begroting is uitgegaan van de maximale inschaling van medewerkers, in de kolom 'Realisatie' staat de werkelijke inschaling.
Verder is er een verschuiving van overhead naar uitvoerend personeel.

200615-SJP-VSG-Jaarverslag SJP 2019 - 19

930

Pretty Woman

1.5

Pretty Woman is een samenwerking tussen SJP en De Rading.
Pretty Woman heeft nog andere, kleine projecten uitgevoerd (terug te vinden in lijst van overige projecten,
onderdeel van jaarverslag , pagina 25)

1.5.1

Kwantitatieve toelichting

INSTROOM
(incl.RUPS)
37

INGESCHREVEN
CLIENTEN
59

UITSTROOM
(incl.RUPS)
29

Utrecht

Voorlichtingen gegeven:
Unic, 3 klassen
Globe College, 4 klassen
Pouwer College, 12 klassen
Gerrit Rietveldcollege, 10 klassen
Trajectum (Bloedlink), 6 klassen
OPDC (Pilot, incl. BloedLink), 11 klassen (4-daagse en 2-daagse)
Volt! (Bloedlink), 5 klassen
Deskundigheidsbevordering gegeven:

IJsselstein

Veilig Thuis, Plenaire Lezing congres
Lijn 5 Drakensteijn, deskundigheidsbevordering aan collega’s Lister,
deskundigheidsbevordering aan collega’s
Consultatie op casusniveau voor de buurtteams, het onderwijs, jongerenwerk en
jeugdzorg is veelvuldig verzorgd.

INSTROOM

INGESCHREVEN CLIENTEN

UITSTROOM

1

7

4

Voorlichtingen gegeven:

Voorlichtingen gegeven:

Amersfoor
t

Zeist

n.v.t. vindt plaats in 2020

OLZ (Bloedlink), 8 klassen
Mavo Zeist (Bloedlink), 8 klassen

INSTROOM

INGESCHREVEN CLIENTEN

UITSTROOM

14

24

11
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Woerden
1.5.2

INSTROOM

INGESCHREVEN CLIENTEN

UITSTROOM

6

8

2

Verslag van de activiteiten

Groepswerk
In 2019 werden er negen groepen aangeboden. Deelnemers aan de
groepen komen uit verschillende plaatsen in de provincie Utrecht:
•
•
•

4x Pretty Talk: groep voor meiden tot 16 jaar
2 x Oudere meiden groep: voor meiden vanaf 16 jaar
3 x Oudergroep: voor ouders van meiden/jongens die hulp
krijgen bij Pretty Woman.

Het motiveren van meiden om deel te nemen aan een groep is een
hele klus. Er heerst schaamte en angst dat persoonlijke verhalen op
social media door groepsgenoten zullen worden gedeeld. Het is
niet ongewoon dat meiden op het laatste moment toch niet naar een bijeenkomst komen. Toch geloven we
ontzettend in de kracht van het groepswerk in combinatie met individueel contact met een hulpverlener. In
2020 nemen we het groepsaanbod onder de loep en werken we aan het maken van een verbeterslag in PR,
planning en werkwijze.
Voorlichtingen Utrecht
Het aantal uren dat Pretty Woman kan besteden aan het geven van voorlichtingen op scholen is beperkt.
Reden te meer om een de inzet te richten op de plakken waar dit van de meeste toegevoegde waarde kan zijn.
In overleg met Sterk VO, die hiervoor navraag deed bij de begeleiders passend onderwijs, leerplicht, JGZ en
buurtteams VO, kwamen we tot een lijst van 17 VSO en VMBO scholen in Utrecht. Deze scholen zijn benaderd
voor het geven van voorlichtingen. De uitvoer verloopt volgens verwachting, knelpunten worden in
samenwerking met Sterk VO aangepakt.
Pilot inbedding voorlichtingen scholen
In een pilot op twee verschillende scholen experimenteren we in samenwerking met stichting JoU
(schooljongerenwerk) met manieren om de boodschap van Pretty Woman en Best Man beter in te bedden op
school.
De scholen OPDC en het Gregorius college doen mee. De programma’s kwamen in
samenwerking met de school tot stand en zijn afgestemd dat wat leerlingen, ouders
en docenten nodig hebben. Daarom verschillen de programma’s van elkaar. Op
iedere school komen te volgende onderdelen wel terug: meerdaagse voorlichtingen
aan leerlingen (schooljongerenwerk aanwezig), ouderavonden,
deskundigheidsbevordering voor docenten en een postercampagne voorafgaand en
tijdens de voorlichtingen
(#HOEDAN: zie het voorbeeld hiernaast).
Op het Gregorius college werd ook worden samengewerkt met Al Amal.
In overleg met de gemeente Utrecht zal de inhoudelijke terugkoppeling van deze
pilot plaatsvinden in april/mei 2020 wanneer alle evaluaties achter de rug zijn.
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In gesprek met samenwerkingspartners
In het eerste half jaar van 2019 voerde de leiding van Pretty Woman gesprekken met belangrijke
samenwerkingspartners in de sociale basis. Aanleiding was de constatering dat trajecten van meiden langer
dan voorheen duurde en de problematiek vaak veel ernstiger dan voorheen, dat de gemiddelde leeftijd van
meiden daalde en dat de wachttijd voor cliënten en de werkdruk van medewerkers steeds verder opliep. De
belangrijkste conclusies uit deze gesprekken zijn:
• De drempel naar Pretty Woman lijkt hoger dan voorheen, de lange wachttijd is hiervan de voornaamste
reden;
• Het belang van specialistische en laagdrempelige hulpverlening op het gebied van relaties en seksualiteit
in de stad wordt onderschreven, de kwaliteit en kennis van Pretty Woman gewaardeerd;
• Er is behoefte aan een PW dat outreachender werkt en meer in samenwerking is met partijen in de sociale
basis: jongerenwerk, maatschappelijke opvang, onderwijs, buurtteamorganisatie;
• Er leven zorgen over doelgroepen die onvoldoende in beeld zijn: LVB-meiden en jongens, meiden en
jongens met een migratieachtergrond, jonge meiden (slachtoffers mensenhandel) werkzaam in de
prostitutie;
• Best Man voorziet in een behoefte in de stad.
• Op basis van de uitkomsten van deze gesprekken werkt Pretty Woman aan een aantal
verbetermaatregelen. De belangrijkste op een rij:
▪ Samenwerkingsafspraken met de maatschappelijke opvang; wekelijks spreekuur
bij De Dijk is gerealiseerd;
▪ Verandering in wachtlijst beheer: meiden en jongens uit een subsidiërende gemeente (Utrecht,
Amersfoort, IJsselstein, Woerden) zijn relatief eerder aan de beurt;
▪ Groepswerk zal als pilot samen met het meidenwerk van JoU worden aangeboden;
▪ Het aantal voorlichtingen op vindplaatsen (met name VO’s) is t.o.v. voorgaande jaren opgeschroefd.
Eind 2019 kwamen de gemeente Utrecht, Pretty Woman, KOOS en SPOOR030 een werkwijze voor 2020
overeen die dit jaar verder zal worden uitgeprobeerd en uitgewerkt.
Best Man
Een vierde van de nieuwe Utrechtse cliënten bestaat uit jongens. Jongens met vragen over relaties en seks.
Jongens die grenzen van anderen niet goed kunnen aanvoelen en deze daarom dreigen te overschrijden. Of
jongens met nare ervaringen op het gebied van seksualiteit. Het is dan ook fantastisch dat het project Best
Man vast onderdeel wordt van Pretty Woman. Onderstaand voorbeeld geeft aan hoe fantastisch dat precies
is:
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1.5.3 Financiële verantwoording
PW Utrecht: financiële verantwoording door de Rading.
Pretty Woman Ijsselstein
Projectnummer
Dossiernummer

80087
551902

Verleende opdracht 2019
Subsidie voorlichtingen
Uren voor trajecten

52 €
36 €

85,00 €
85,00 €
Totaal opdracht €

4.420,00
3.060,00
7.480,00

€
22,5 €
85,00 €
Totaal realisatie 2018 €

1.912,50
1.912,50

€

4.420,00

71,70 €
Totaal opdracht €

1.720,00
1.720,00

20,5 €
71,70 €
Totaal realisatie 2019 €

1.469,85
1.469,85

€

250,15

76,73 €
Totaal opdracht €

79.800,00
79.800,00

730,00 €
76,73 €
32,00 €
76,73 €
Totaal realisatie 2019 €

56.012,90
2.455,36
58.468,26

€
€
€

21.331,74
-

Realisatie 2018
Subsidie voorlichtingen
Voorlichting Cals college

Te verrekenen

Pretty Woman Zeist
Projectnummer
Dossiernummer

80088
291330

Verleende opdracht 2019
Uren

24 €

Realisatie 2019
Uren

Te verrekenen

Pretty Woman Amersfoort 2019
Projectnummer
Dossiernummer

80084
DIR/SL/5916160

Verleende opdracht 2019
Uren

1040,00 €

Realisatie 2019
Uren
Uren (inzet door FIOM)

Te verrekenen
Reeds gefactureerde uren
Nog te besteden in 2019
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Pretty Woman Woerden
Projectnummer
Dossiernummer
Verleende opdracht 2019
Uren

80086
ZK18001436

150 €

83,38 €
Totaal opdracht €

12.507,00
12.507,00

103,5 €
83,38 €
Totaal realisatie 2019 €

8.629,83
8.629,83

€

3.877,17

Realisatie 2019
Uren

Te verrekenen
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2. Overige uitgevoerde projecten en opdrachten
Naam project
FIOM; keuzegesprekken VWS
FIOM; Regio's op indicatie
MPG Casussen Nieuwegein
PPI; Inzet training examenvrees x11 2019
PPI; Training beter omgaan met faalangst
PPI; Pilot OPDC 2019
PPI; Training Girls Talk Kranenburg 2018-2019
PW; Extra subsidie pilot voorlichting GU 2019
PW; Gemeente Houten
PW; RUPS projecten
SMW ROC MN
PW; samenwerking met de rading
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Gemeente
Div
Div.gemeentes
Nieuwegein
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Houten
Utrecht
Nieuwegein
Div.gemeentes

Opdrachtgever
VWS
div.gemeentes
Gemeente Nieuwegein
X11 media en vormgeving
X11 media en vormgeving
OPDC Utrecht
Kranenburgschool
Gemeente Utrecht
Gemeente Houten
Gemeente Utrecht
ROC MN
via De Rading

Opbrengst
€ 7.781,00
€ 1.810,00
€ 97.760,00
€
761,00
€ 1.686,00
€ 9.924,00
€ 1.310,00
€ 2.612,45
€ 1.294,20
€ 12.400,65
€ 173.916,00
€ 224.524,15
€ 535.779,45

3. Algemeen verslag Raad van Bestuur
Start SJP
In 2018 is de nieuwe rechtspersoon Stichting SJP van start gegaan als afsplitsing van U Centraal, welke de
rechtsopvolger was van vele Utrechtse voorlopers en haar geschiedenis gaat tot ongeveer 50 jaar terug. SJP is
dus nieuw als rechtspersoon maar zit wel boordevol kennis, ervaring en geschiedenis.
De stichting stelt zich ten doel:
• Het ondersteunen en hulp bieden aan 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.
In 2019 hebben de stichtingen U Centraal, JoU, SJP, Ravelijn en PK de missie, visie en kernwaarden van het
samenwerkingsverband herzien en herschreven.
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 resulteren in
werkontwikkeling en innovatie. Enkele voorbeelden hiervan zijn de nauwere samenwerking tussen Back UP en
het Stadsteam Herstel, de samenwerking tussen PPI en Sterk VO, de inzet van NIZU-ambassadeurs in de
Extr@Teams door Home Start en de op de door Pretty Woman i.s.m. JoU uitgevoerde Pilot.
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 en/of directeuren 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’ werd in 2019 geëvalueerd. Deze evaluatie leidde tot een aantal
ontwikkelopgaven ten aanzien van samenwerking en omvang. Voor de omvang van de directie van SJP had de
evaluatie in 2019 geen effect, deze bleef ongewijzigd.
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 2019 is een nieuw beleid van werving, selectie en ontwikkeling vastgesteld. 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.
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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:
• Het ontbreken van meerjarige subsidieafspraken tussen de opdrachtgever en de afdelingen van SJP maakt
de organisatie kwetsbaar en maakt het doen van investeringen risicovol.
• De financiële positie van SJP en de verbetering daarvan behoeft volledige aandacht en inzet, een
financieel gezond SJP in 2019 was het doel. SJP sloot 2019 met een positief resultaat af maar de financiële
risico’s zijn hiermee niet verdwenen.
• Het ziekteverzuim was in 2019 hoog, met name één bepaald team had hiervan veel last. Het ontbreken
van twee collega’s leidde tot het oplopen van wachttijden voor cliënten en een gevoel van hoge werkdruk
bij medewerkers. Ziektevervanging was nodig en leidde tot extra kosten.
Managementreview
In oktober 2019 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 2020.
Financieel resultaat
In 2019 zijn er in de begroting totale baten van € 2.564.588 voorzien met een resultaat van € 10.746 positief.
Uiteindelijk zijn baten gerealiseerd tot een bedrag van € 2.471.221 en een positief financieel resultaat van
€ 43.348. SJP sloot het boekjaar 2019 af met een positief vermogen van € 7.938.
Continuïteit
SJP heeft haar financiële positie in 2019 kunnen versterken. De in dit verslag geschetste risico’s geven aan dat
de gevarenzone nog niet definitief is verlaten. De toekomst van meerdere activiteiten is vanaf 2022 onzeker en
Back UP zal per 01-01-2021 uittreden uit SJP en een zelfstandig vervolg krijgen in een nieuw op te richten
rechtspersoon t.b.v. de basiszorg voor daklozen. Daarmee wordt SJP nog kleiner en ook kwetsbaarder. De
directie van SJP zal deze situatie nauwgezet volgen en in het overleg met de subsidieverstrekker het
onderwerp van meerjarige subsidie afspraken aan de orde stellen.
Voor het jaar 2021 zijn er op dit moment geen ingrijpende wijzigingen voorzien en verwachten we dat de
bestaande subsidie niet wezenlijk zal wijzigen. Voor de continuïteit op langere termijn geeft dat echter geen
garanties. Bovendien is de geringe omvang van de organisatie een zorgpunt. In het najaar van 2020 zullen de
perspectieven op langere termijn intern worden besproken. Vervolgens zal dan een besluit worden genomen
over de te volgen koers in de komende jaren.
Samenstelling bestuur
SJP heeft een directeur bestuurder. Het bestuur bestaat uit één persoon. De directeur bestuurder op
31 december 2019 is: de heer G. Jongetjes, wonende te Utrecht. E-mailadres: g.jongetjes@stichting-pk.nl
Begroting 2019 en 2020
2019
Baten

Subsidies en opdrachten €
Overige

€

2.564.588

€

2.653.797

-

€

-

Totaal baten
Lasten

2020

€

2.564.588

Personeel

€

1.910.391

€

1.975.344

Huisvesting

€

165.879

€

164.935

Afschrijving

€

1.000

€

1.860

Organisatie

€

440.572

€

438.294

Projecten

€

36.000

€

34.000

Totaal lasten
Resultaat
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€

2.653.797

€

2.553.842

€

2.614.433

€

10.746

€

39.364

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 2019 in het samenwerkingsverband
• Het in 2018 hoge niet werk gerelateerd ziekteverzuim is in 2019 nog doorgelopen. De extra inzet op
intensieve begeleiding heeft wel effect gehad en in de loop van het jaar is er verbetering zichtbaar.
• De medezeggenschap van betaalde en onbetaalde medewerkers en van gebruikers van de diensten van de
vijf stichtingen zijn in 2018 gaan samenwerken in het Centraal Medezeggenschap Team (CMT). In 2019 is
een evaluatie gestart van de bevindingen tot nu toe. Enkele verbeteringen zijn momenteel in discussie.
Wel al zeker is dat de faciliteiten van de medezeggenschap zullen worden uitgebreid. Ook de kwaliteit zal
in de toekomst een impuls krijgen.
• In de organisaties is in 2019 wederom aandacht geweest voor ‘samen verantwoordelijk’. In dat proces
trachten we de verantwoordelijkheden en de sturing lager in de organisaties te leggen. Die sturing moet
dichter bij de werkvloer gebracht worden. Zo kunnen teams van professionals meer eigen ruimte ervaren
om hun werk gezamenlijk met collega’s en partners in te vullen. Dit proces is nog niet afgerond en zal de
komende jaren nog aandacht blijven vragen.
• Gezamenlijk is het beleid m.b.t. werven, kiezen en ontwikkelen opnieuw samengesteld. Onze
professionele medewerkers vormen een belangrijke succesfactor om te slagen in ons werk. Zorgvuldigheid
in werving en selectie is dan ook een eerste voorwaarde voor het aantrekken van talentvolle
medewerkers. De medewerkers die bij ons werkzaam zijn dienen zich bij voortduring te blijven
ontwikkelen.
• De structurele subsidie voor het boekjaar 2020 is aangevraagd en met beschikkingen bevestigd.
Uitbraak Coronavirus
Ondanks dat de toekomst moeilijk is te voorspellen en zeker nog niet duidelijk is wat voor impact de uitbraak
van het coronavirus zal hebben op (de werkgelegenheid) in het sociale domein, heeft de bestuurder van
Stichting SJP geen twijfel over de continuïteit van de onderneming.
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4. Algemeen 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.
Tijdens haar evaluatie heeft de Raad van Toezicht een aantal aandachtspunten opgenomen voor 2020. Deze
komen terug in het Toezichtjaarplan 2020. Toezicht zal vanuit de verschillende rollen van de RvT vorm krijgen.
• Vanuit de rol als klankbord: speciale aandacht voor organisatieontwikkeling, inclusief invoering
vernieuwde topstructuur, voor de meerwaarde van de groep en voor de medezeggenschap in alle
gremia.
• Vanuit de rol als werkgever: aandacht voor de start van het gesprek over het profiel van een
toekomstige Raad van Bestuur.
• Vanuit de rol als toezichthouder: bijzondere aandacht voor verdere ontwikkeling van de professionaliteit,
het halen van de eigen doelen en normen, in het bijzonder de aanpak van het ziekteverzuim, en de
tenders/aanbestedingen.
De Raad van Toezicht acht het van belang de externe ontwikkelingen en de positionering van de groep WMN
en Specifieke Jeugd Projecten in het bijzonder te agenderen en te monitoren. Bij voorkeur in contact met de
belangrijkste stakeholders.
Stichting Specifieke Jeugd Projecten is een zelfstandige organisatie, met op het niveau van bestuurder en Raad
van Toezicht een personele unie met JoU, U Centraal, Bedrijfsbureau PK en Ravelijn.
In 2019 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
financiële positie. Door beëindigingskosten van een project ontstond een negatief vermogen, maar het te
verwachten resultaat van de begroting biedt goede perspectieven op snel herstel.
In 2019 is de evaluatie van de topstructuur afgerond en zijn afspraken gemaakt over de gewenste nieuwe
situatie. Voor Specifieke Jeugd Projecten heeft dat verder weinig consequenties.
Het traject om met de leden van de directieraad te komen tot een nieuwe visie voor de toekomst is afgerond
in 2019. De visie is bedoeld om richting te geven aan strategisch handelen en als bindend element tussen de
organisaties in de personele unie. De Raad van Toezicht volgt de vertaling naar praktisch handelen met
aandacht. De Raad van Toezicht heeft zelf ook haar visie op toezichthouden aangescherpt en vertaald in een
nieuw toezichtbeleid en een toezichtjaarplan. De komende jaren zal dit verder vorm krijgen.
De Raad van Toezicht ondersteunt de Invoering Nieuwe Topstructuur extra doormiddel van een daarvoor
ingestelde commissie. De commissie wordt namens de Raad van Toezicht ingevuld door D. de Wit en H.
Mellink.
Vergaderingen
De Raad van Toezicht is in 2019 zes keer bijeengekomen op 13 februari, 7 mei, 27 juni, 24 september,
6 november en 17 december.

200615-SJP-VSG-Jaarverslag SJP 2019 - 29

De navolgende onderwerpen zijn aan de orde gekomen:
•
Evaluatie topstructuur.
•
Plan van aanpak naar de nieuwe topstructuur.
•
Evaluatie Raad van Toezicht.
•
Evaluatie Raad van Bestuur.
•
Jaarverslag, Jaarrekening en accountantsverslag 2018.
•
Kwartaalrapportages: voortgang financiële en inhoudelijke doelen jaarplan.
•
Risicobeheersings- en controlesysteem.
•
Risico- en kansenanalyse.
•
Analyse externe overleggen en relaties.
•
Innovatieprogramma.
•
Rapportage interne en externe audits.
•
Toezichtbeleid en toezichtjaarplan.
•
Praktische toepassing nieuwe visie door uitvoeringsorganisaties.
•
Financieel kader 2020.
•
Managementreview.
•
Jaarplan en begroting 2020.
•
Organisatieplan.
•
Subsidieaanvraag 2020.
•
Honorering leden Raad van Toezicht en Raad van Bestuur.
•
Voortgang traject medezeggenschap.
•
Gesprekken met de medezeggenschapsraden.
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 2019 is een nieuw lid toegetreden en zijn er geen leden afgetreden. Het rooster van aftreden is
per 31 december 2019 als volgt vastgesteld:
Naam
M. Charifi
J. van der Lans
H. Mellink
F. Rezwani
S. Bas
M. Ploeg
D. de Wit

Functie
Lid
Lid
Vicevoorzitter
Voorzitter
Lid
Lid
Lid

In functie
11-05-2017
11-05-2017
11-05-2017
11-05-2017
07-11-2018
07-11-2018
08-05-2019

Herbenoemen
11-05-2021
11-05-2021
11-05-2021
11-05-2021
07-11-2022
07-11-2022
08-05-2023

Aftreden
01-12-2024
01-12-2024
01-05-2025
01-05-2025
01-07-2026
01-07-2026
08-05-2027

Nieuwe leden
In de vergadering van 7 mei 2019 is D. de Wit benoemd als nieuw lid.
Statuten
Er zijn in 2019 geen statutenwijzigingen geweest.
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.
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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

Samenstelling per 31-12-2019
De samenstelling van de Raad van Toezicht:
Mevrouw F. Rezwani (voorzitter),
De heer H. Mellink (vicevoorzitter),
De heer M. Charifi,
De heer J. van der Lans,
Mevrouw S. Bas,
Mevrouw M. Ploeg,
Mevrouw D. de Wit.
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WNT 2019
€ 13.000
€ 13.000
€ 19.500

5. Jaarverslag klachtencommissie 2019
Inleiding
Er is een klachtenregeling welke zowel intern als extern wordt gebruikt. Deze is dus ook voor wettelijke
vertegenwoordigers en nabestaanden van cliënten/deelnemers en andere personen die door de cliënt zijn
gemachtigd. Ontvangt een medewerker een klacht via niet-formele kanalen, dan wordt de klager geattendeerd
op de klachtenfunctionaris en -regeling. Er is een onafhankelijke externe klachtenfunctionaris aangesteld om
de cliënt in het proces te informeren, adviseren en begeleiden. Ook is er een vertrouwenspersoon. Een
onafhankelijke externe klachtencommissie handelt ingediende klachten af. De resultaten van de
klachtafhandelingen worden besproken in de directieraad. De externe secretaris van de klachtencommissie
houdt een jaarlijks register bij van de afhandeling van alle klachten. Klachtencommissie, klachtenfunctionaris
en vertrouwenspersoon verzorgen een jaarverslag met daarin ruimte voor adviezen aan de organisaties. Leden
van de klachtencommissie, vertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris hebben een jaargesprek met de
bestuurder om hun bevindingen te delen. Daarbij zijn ook aanwezig vertegenwoordigers van vrijwilligersraad,
cliëntenraad en centraal medezeggenschapsteam.
Klachtenfunctionaris, vertrouwenspersoon en externe klachtencommissie werken voor alle organisaties in het
samenwerkingsverband van de Welzijnsgroep Midden Nederland (U Centraal, JoU, SJP en PK). De jaarverslagen
zijn op groepsniveau.
De samenstelling van de klachtencommissie is per 31-12-2019:
- G.J. Bloemendal, extern voorzitter
- P.T.E. Lock, lid
- I. van de Gevel, lid
- C.Y. van Eeden, ambtelijk secretaris.
De klachtenfunctionaris is per 31-12-2019:
- E. de Gooijer.
De vertrouwenspersoon is per 31-12-2019:
- S. Cox.

Jaarverslag Klachtencommissie
Naam organisatie:

JoU/PK/SJP/UCe

Jaar en maand:

2019

Aard van de klacht:

Geen klachten ontvangen

Afhandeling van de klacht:

-

Eventuele adviezen aan de organisatie:

-
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Jaarverslag Klachtenfunctionaris
Betreft:

Klachtenfunctionaris (KF)

Naam organisatie:
Jaar:

JoU/PK/SJP/UCe
2019

Aantal en aard van de gesprekken:

Aantal meldingen: 6 (meestal via de website)

Gemiddelde tijdsinvestering:

Resultaat van de gesprekken:

Activiteiten om bekendheid te vergroten:

Eventuele bijzonderheden/observaties:

Adviezen aan de organisatie:
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Aantal gesprekken:
1: op kantoor.
1: huisbezoek.
7: telefonisch.
1: gesprek met advocaat.
9: mail en telefonisch contact met hulpverleners,
leidinggevenden en advocaat.
5 uur: directe contacten klager en aangeklaagde.
2 uur: indirecte activiteiten t.b.v.
klager/aangeklaagde.
4,5 uur: indirect overig.
• In 3 situaties bleek de klacht eigenlijk over een
andere instantie of persoon te gaan en werden
klagers verwezen naar een andere instantie of
persoon.
• In 1 situatie was de klager vrijwilliger en werd in
gesprek met alle betrokkenen verwijzing naar
de vertrouwenspersoon geadviseerd.
• In de andere situaties werd de klacht na
melding aan de hulpverlener en leidinggevende
in overleg afgehandeld en naar tevredenheid
opgelost.
In het verslagjaar is overlegd met de vertrouwenspersoon en met het CMT over de mogelijkheden om
de bekendheid te vergroten. Dat heeft nog niet
geresulteerd in concrete acties.
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.
Hoewel het aantal meldingen in het verslagjaar zeer
beperkt is, blijft toch de indruk bestaan dat de
drempel om te klagen lager is geworden nu men een
persoon kan bellen i.p.v. een commissie benaderen.
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.

Jaarverslag Vertrouwenspersoon
Betreft:

Vertrouwenspersoon (VP)

Naam organisatie:

Samenwerkingsverband JoU/PK/SJP/UCe

Jaar:

2019

Aantal en aard van de gesprekken:

Bij de VP zijn 9 meldingen binnengekomen.
Merendeels ging het om mensen die hun verhaal
kwijt wilden. Overige meldingen gingen over pesten,
discriminatie, verbale agressie en intimidatie. Er
waren geen meldingen over integriteit.

Gemiddelde tijdsinvestering:

Per melding met medewerkers is gemiddeld 3 uur
besteed. Daarnaast is 15 uur besteed aan
voorlichting en advies.

Resultaat van de gesprekken:

Veel melders hebben behoefte aan een luisterend
oor, dat is geboden. Geen van de meldingen is
formeel gemaakt.

Activiteiten om bekendheid te vergroten:

Vermelding via intranet. Daarnaast heeft de VP zich
in alle teamoverleggen gepresenteerd en een flyer
met contactgegevens achtergelaten. Veel
medewerkers gaven tijdens deze bijeenkomst aan
niet goed op de hoogte te zijn van de aanwezigheid
en bereikbaarheid van een vertrouwenspersoon
binnen de organisatie

Eventuele bijzonderheden/observaties:
Adviezen aan de organisatie:
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In 2020 blijft het onder de aandacht brengen van de
rol en functie van de Vertrouwenspersoon
Ongewenst Gedrag en Integriteit een belangrijk
aandachtspunt. Daarnaast zal de voorlichting zich
ook expliciet richten op het onderdeel Integriteit,
o.a. door een bericht hierover in de nieuwbrief.

6. Overzicht van werkzaamheden (projecten en financiers)
SJP: Overzicht van werkzaamheden 2019
Reguliere subsidie en extra subsidie Gemeente Utrecht
Activiteit
Back Up 2019
Home-Start en Home-Start+ 2019
Home-Start Ambassadeurschap in Extr@teams 2019
FIOM 2019
PPI 2019
RUPS II 2018-2019 (PW)*
RUPS II-implementatie jongensmethodiek 2019-2020 (PW)*
RUPS III 2019-2020 (PW)*
Extra subsidie pilot voorlichting GU 2019 (PW)*

Subsidieverlener/opdrachtgever
Gemeente Utrecht
Gemeente Utrecht
Gemeente Utrecht
Gemeente Utrecht
Gemeente Utrecht
Gemeente Utrecht
Gemeente Utrecht
Gemeente Utrecht
Gemeente Utrecht

Vastgestelde
begroting 2019
€
1.015.000
€
291.908
€
€
257.863
€
313.509
€
3.143
€
€
5800071251/1
€
Subtotaal €
1.881.423

Beschikbaar
budget 2019
€ 1.015.000
€
291.908
€
19.597
€
257.863
€
313.509
€
20.400
€
13.600
€
30.600
€
4.736
€ 1.967.213

Baten 2019
€ 1.015.000
€ 291.908
€
17.312
€ 257.863
€ 313.509
€
4.269
€
459
€
7.673
€
2.612
€ 1.910.605

Dossiernr.
/Kenmerk
op indicatie
op indicatie
op indicatie
op indicatie
op indicatie
op indicatie
op indicatie
op indicatie
op indicatie
op indicatie
op indicatie
03264
op indicatie
op indicatie
201800274-107
DIR/SL/5916160

728078
Subtotaal

Vastgestelde
begroting 2019
€
€
1.378
€
1.378
€
892
€
892
€
1.824
€
892
€
1.783
€
€
€
1.378
€
4.655
€
892
€
3.186
€
€
103.621
€
75.777
€
41.496
€
€
€
2.298
€
€
8.672
€
2.601
€
2.989
€
97.760
€
354.364

Beschikbaar
budget 2019
€
2.455
€
351
€
€
646
€
57
€
228
€
€
215
€
145
€
168
€
€
9.334
€
€
€
7.781
€
99.835
€
74.081
€
77.345
€
2.001
€
2.376
€
4.420
€
7.522
€
12.507
€
1.702
€
€
97.760
€
400.930

Baten 2019
€
2.455
€
351
€
€
646
€
57
€
228
€
€
215
€
145
€
168
€
€
3.500
€
€
€
7.781
€
99.835
€
74.081
€
25.206
€
900
€
394
€
861
€
2.927
€
3.884
€
662
€
€
97.760
€ 322.055

Dossiernr.
/Kenmerk
Subtotaal

Vastgestelde
begroting 2019
€
€
€
€
€
101.090
€
208.000
€
€
15.175
€
4.536
€
328.801

Beschikbaar
budget 2019
€
702
€
1.686
€
9.924
€
1.114
€
87.498
€
142.580
€
28.350
€
12.382

Baten 2019
€
761
€
1.686
€
9.924
€
1.310
€
87.480
€ 116.068
€
15.306
€
5.670

Totaal

€

Dossiernr.
5604664
5672554
6090782
5672487
5785937
6235420
6235420

Projecten andere financiers niet zijnde gemeente Utrecht
Activiteit
FIOM Amersfoort 2019 (budget PW)
FIOM De Bilt/Bilthoven 2019
FIOM Bunnik 2019
FIOM Houten 2019
FIOM IJsselstein 2019
FIOM Krimpenerwaard 2019
FIOM Lopik 2019
FIOM Nieuwegein 2019
FIOM Rhenen 2019
FIOM Stichtse Vecht 2019
FIOM Wijk bij Duurstede 2019
FIOM Utrechtse Heuvelrug 2019
FIOM Vianen 2019
FIOM Zeist 2019
FIOM Keuzehulpgesprekken VWS 2019-2021
SMW MBO: Inzet ROC MN aug 2018-aug 2019
SMW MBO: Inzet ROC MN aug 2019-dec 2019
PW: Amersfoort 2019*
PW: Houten 2019
PW: Houten 2019-2020
PW: Ijsselstein 2019*
PW: Nieuwegein 2019
PW: Woerden 2019*
PW: Zeist 2019*
PW: Onderzoek VWS 2019-2020*
MPG: Nieuwegein 2019

Subsidieverlener/opdrachtgever
Gemeente Amersfoort
Gemeente De Bilt
Gemeente Bunnik
Gemeente Houten
Gemeente Ijsselstein
Gemeente Krimpenerwaard
Gemeente Lopik
Gemeente Nieuwegein
Gemeente Rhenen
Gemeente Stichtse Vecht
Gemeente Wijk bij Duurstede
Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Gemeente Vianen
Gemeente Zeist
Uitvoeringsorganisatie bedrijfsvoering Rijk
ROC Midden-Nederland
ROC Midden-Nederland
Gemeente Amersfoort
Gemeente Houten
Gemeente Houten
Gemeente Ijsselstein
Gemeente Nieuwegein
Gemeente Woerden
Gemeente Zeist
Koraal
Gemeente Nieuwegein

651247
551902
766676
ZK18001436
291330

Overige projecten (zonder financiële verantwoording)
Activiteit
PPI: Inzet training examenvrees x11 2019
PPI: Beter omgaan met faalangst 2019-2020
PPI: Pilot OPDC 2019
PPI: Training Girls Talk Kranenburg 2018-2019
PW: Utrecht 2019 (via De Rading)*
PW: trajecten op beschikking 2019 (via De Rading)*
PW: Best man 2e halfjaar 2019
PW: Voorlichtingen 2019*
PW: nog te verwerven inkomsten*

Subsidieverlener/opdrachtgever
X11 media en vormgeving
X11 media en vormgeving
OPDC Utrecht
Kranenburg school
Gemeente Utrecht
Diverse gemeentes
Gemeente Utrecht
Diverse organisaties
-

€

284.236 €

238.205

2.564.588 € 2.652.378 € 2.470.865

Overige baten
Schenkingen
Afrondingsverschillen

€
€
€

Aansluiting met baten in jaarrekening

€ 2.471.220

* In de kolommen 'Vastgestelde begroting 2019' en 'Baten 2019' is alleen het aandeel SJP opgenomen. De opbrengsten PW worden verdeeld over SJP en De Rading
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355
-

7. Organigram
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