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Inleiding 
 
Voor u ligt de jaarrapportage van Stichting Specifieke Jeugdprojecten (SJP) van het jaar 2020. Een jaar als geen 
ander. Ook als SJP kregen we te maken met de gevolgen van het coronavirus. Een korte dip in het aantal 
aanmeldingen, locaties die gesloten werden, cliënten die thuis moesten blijven, werken vanuit huis en zorgen 
om, voor en met elkaar.  
In deze rapportage staan we, naast de kwalitatieve- en kwantitatieve terugkoppeling die u van ons gewend 
bent, expliciet stil bij de gevolgen van de coronamaatregelen op onze activiteiten en doelgroep.   
 
Ik ben trots op hoe wij als SJP zijn omgegaan met een voor iedereen compleet nieuwe en vreemde situatie. 
Hoe we creatief en flexibel hebben gezocht naar dat wat wel kon. En er bleek veel mogelijk. Het digitaal 
werken met elkaar en met onze cliënten nam een vlucht. En hoewel e.e.a. ook echt wel beperkingen kent 
ontdekten we vooral dat het voor een grote groep van onze cliënten en vrijwilligers veel beter werkt dan we 
van tevoren hadden gedacht.   
Ik ben ook trots op onze medewerkers. Ik heb hen zien werken in volle huiskamers, op bed in een 
kinderkamer, op hete zolders, in de tuin of aan de keukentafel. Het was en is aanpoten, vooral voor hen die 
alleen wonen of de zorg voor thuisblijvende kinderen hebben.   
Instructies vanuit de overheid veranderden om begrijpelijke reden nogal eens. Voor de groep onder de 18 jaar 
kwamen er vaak nieuwe en net andere leefregels. Dat maakte het steeds, in overleg met partners en 
opdrachtgever, bijstellen van de werkwijze nodig. Dat ging goed maar vergde wel energie. 
Corona-moe zijn we allemaal. We snakken om in vrije tijd weer mensen te kunnen zien, uit eten te kunnen, te 
kunnen sporten in een team of om van een buitenlandse vakantie te genieten. Maar ook in werktijd is de 
coronamoeheid toegeslagen. Sommige teams hebben elkaar al langer dan een jaar niet meer in volle omvang 
gezien. Het steeds moeten regelen van een geschikte werkplek voor afspraken met cliënten wordt frustrerend. 
En de ogen zijn al maanden vierkant van al het beeldbellen. En toch heeft dit jaar ons veel geleerd. Lessen die 
we ook als het weer kan en mag niet willen loslaten.   
 
Naast de coronapandemie drukte de uitvraagprocedure Basiszorg daklozen regio Utrecht een stevige stempel 
op het 2020 van SJP. De eerste helft van het jaar stond in het teken van het indienen van een mooie aanvraag 
die in samenwerking met Jellinek, Stichting de Tussenvoorziening en het Leger des Heils tot stand kwam. In het 
tweede deel van dit jaar vroeg de uitslag van de procedure veel van onze aandacht. U leest hierover meer in 
hoofdstuk 1.1 over Back UP.  
De uitvraagprocedure had uiteraard de grootste gevolgen voor het team van Back UP. Maar het thema speelde 
breed in de organisatie een grote rol. Tijdens de periode van schrijven hebben de overige teams het moeten 
doen met een minder beschikbare leidinggevende. Gelukkig was daarvoor alle begrip. De uitslag van de 
procedure was voor alle medewerkers van SJP een grote teleurstelling en zorg. De betrokkenheid bij het team 
van Back UP, zorgen om hun toekomst en het feit dat zij als collega’s van dezelfde stichting zouden verdwijnen 
bracht onrust en verdriet. Het is gelukt om ondanks de corona maatregelen passend en goed afscheid te 
nemen van de collega’s. Uiteraard ook in de wetenschap dat we elkaar in het Utrechtse werkveld nog tegen 
zullen komen. Gelukkig maar. 
  
Dit document bevat de jaarstukken van Stichting SJP van het jaar 2020 en bestaat uit twee delen. Deel I is het 
Jaarverslag. In dit verslag leest u algemene gegevens over de voortgang van SJP. Per afdeling werken we de 
behaalde en beoogde resultaten uit. Deel II is de Jaarrekening. De jaarstukken zijn opgemaakt conform RjK C1, 
welke van toepassing is voor organisaties zonder winstoogmerk. 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. 
 

Annemarije Bousema 

Directie Stichting SJP  
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1.  Kwantitatieve en kwalitatieve resultaten van de dienstverlening  

 
1.1  Back UP 

Met de gemeente Utrecht is in de persoon van Liedeke Verburg afgesproken dat het activiteiten verslag van 

Back UP summier in het jaarverslag wordt opgenomen. Per 01-01-2021 is Back UP onderdeel van Stadsteam 

Back UP, onderdeel van de Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht. 

1.1.1 Kwantitatieve toelichting 

 

 

 

1.1.2 Verslag van de activiteiten 
 
2020 stond voor Back UP in het teken van enerzijds de coronapandemie en de coronamaatregelen en 
anderzijds de uitvraag procedure over de subsidie voor Back UP.  
 
Back UP heeft de werkzaamheden vanaf maart 2020 met een aangepast rooster fysiek voortgezet. Dat was 
gezien onze doelgroep nodig. Niet al onze cliënten zijn digitaal goed bereikbaar en het ontbreken van de 
mogelijkheid om de hulpverlener face-to-face te ontmoeten verhoogt het risico op uitval en/of stagnatie.  
Het spreekuur hebben we in eerste instantie (1e lockdown) dicht gegooid, maar voor acute gevallen waren er 
medewerkers van Back UP beschikbaar op de locatie Oudegracht. Vanaf mei 2020 is het spreekuur weer meer 
open gegaan en is geprobeerd de corona maatregelen hierbij zo goed mogelijk in acht te houden: afstand 
houden, niet te veel mensen in het pand en het gebruik van desinfecterende middelen en mondkapjes.  De 
spreekruimtes zijn zo ingericht dat je met twee personen op minimaal 1,5 meter van elkaar kunt zitten. De 
algemene werkruimte is afgesloten met een tafel, zodat de bezoekers niet zomaar door kunnen lopen naar 
een medewerker.   
 
Vlak na de aankondiging van de eerste lockdown (maart 2020) is Back UP in overleg met ketenpartners en 
gemeente gekomen tot afspraken over aangepaste opvang en regelgeving (o.a. voorwaarden voor een 
daklozenuitkering). Dit is naar tevredenheid van cliënten en partners verlopen en heeft een hoop problemen 
voor onze doelgroep voorkomen.  
 
Van een dip in het aantal aanmeldingen t.o.v. voorgaande jaren is, anders dan bij collega-instellingen in de 
stad en het land, nauwelijks sprake geweest. Een grote toename in het aantal aanmeldingen t.o.v. voorgaande 
jaren hebben we in 2020 evenmin gezien.  
 
In het laatste kwartaal van 2020 is de eigenaar van het pand aan de Oudegracht begonnen met een 
grootschalige verbouwing. De wensen van het team zijn hierbij meegenomen. De verwachting is dat de 
verbouwing een grote verbetering voor cliënten en medewerkers zal betekenen. Gelukkig is inmiddels duidelijk 
dat Back UP de werkzaamheden ook onder leiding van de BT sociaal op deze locatie kan voortzetten. Daarmee 
zijn we bijzonder tevreden.  
 

1.1.3 Uitvraagprocedure en bezwaar 
 
2020 stond voor het team en de leiding van Back UP in het teken van deelname aan de uitvraagprocedure 
Basiszorg daklozen regio Utrecht.  
 
 
Het college van B&W Utrecht heeft de subsidieaanvraag van SJP voor de Basiszorg Daklozen Regio Utrecht 
afgewezen. Tegen dit besluit ging SJP in bezwaar. In goed overleg met de gemeente Utrecht is besloten de 
procedure direct aan de rechter voor te leggen en niet eerst een interne bezwarenprocedure te doorlopen.  
Subsidietenders zijn een vrij recente ontwikkeling. Dit geldt zeker voor de subsidietenders in het sociaal 

domein. Dit betekent dat nog veel onzekerheid bestaat over de rechtsbescherming van de deelnemende 

INSTROOM INGESCHREVEN 
CLIENTEN 

UITSTROOM 

262 525 236 
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partijen. De rechter toetst bij een subsidietender terughoudend. De inhoudelijke keuze voor een bepaalde 

partij is aan het bestuursorgaan. De rechter kijkt alleen naar de zorgvuldigheid van de selectieprocedure en de 

inzichtelijkheid en toereikendheid van de motivering van het besluit. De rechter kan het bestuursorgaan 

opdragen het besluit beter te motiveren of kleine gebreken in de procedure te herstellen.  

De inzet van SJP was om de onduidelijke en de in onze ogen onzorgvuldige besluitvorming aan de kaak te 
stellen. De motivering van het besluit van het college B&W (gebaseerd op het advies van de commissie) was 
naar onze mening heel dun. Dit knelde omdat SJP maar een paar punten minder had gekregen bij de 
beoordeling en de stukken de indruk wekten dat BTO een te positief en onrealistisch beeld van haar 
dienstverlening had geschetst. Daarnaast kon je vraagtekens zetten bij de selectieprocedure: de samenstelling 
van de commissie was halverwege de rit veranderd, waardoor de visie van de cliënten een kleinere rol had 
gekregen. Een grotere rol van de cliënten was in het voordeel van SJP geweest. Er bleek geen verslaglegging 
van de beoordeling door de commissie. Op basis van de ontvangen stukken kon SJP niet aantonen dat er echt 
iets mis was gegaan. 
 
De doorlooptijd van de gerechtelijke procedure bleek erg lang. Dat kwam door verschillende omstandigheden: 
langdurige discussie over het vrijgeven van de stukken, uitval van de behandeld ambtenaar bij de gemeente, 
de drukte bij de rechtbank. Met name het ontbreken van het toewijzingsbesluit van de gemeente Utrecht aan 
de BTO leidde tot tijdsverlies. Pas eind december zou de zaak op zitting komen, terwijl BTO per 1 januari haar 
activiteiten zou gaan starten. Vanwege het belang van daklozen en het personeel bij duidelijkheid op korte 
termijn heeft SJP er uiteindelijk voor gekozen de procedure in te trekken en tot een vergelijk te komen met de 
gemeente Utrecht en BTO. Een besluit dat na behoorlijk wat twijfel tot stand kwam te meer omdat wij als 
organisatie van mening zijn dat ons recht op een juridische toets ons is ontnomen. Maar het is ook een besluit 
waarmee we tevreden zijn, het was ten slotte echt het beste besluit voor hen voor wie we ons inzetten: 
cliënten en medewerkers. Zij waren en zijn altijd onze eerste prioriteit.   
 
Naast de bezwaarprocedure tegen het besluit van de gemeente heeft het team en de leiding van Back UP hard 
gestreden voor een eerlijke overgang van personeel. SJP is al voor het verschijnen van de uitslag heel duidelijk 
geweest: wat ons betreft was er sprake van overgang van onderneming en had de gemeente dit ook als 
onomwonden eis in de nadere regel mogen stellen. Dat had veel onzekerheid en strijd voorkomen. Het heeft 
tot aan het vierde kwartaal van 2020 geduurd voordat medewerkers zekerheid hadden over hun toekomst bij 
Back UP. Dat heeft onrust en onzekerheid bij cliënten, samenwerkingspartners en vooral medewerkers 
opgeleverd.  
 
Concluderend stelt SJP dat 2020 voor Back UP een teleurstellend jaar is geweest. Heel graag waren wij 
betrokken gebleven bij dit belangrijke, lastige en prachtige werk voor de dak- en thuislozen in de regio Utrecht. 
In de aanloop naar de uitvraag kijken we terug op een prettige en goede samenwerking met de gemeente 
Utrecht. In de nasleep van de uitslag zijn er stevige en emotionele woorden gevallen. Achter de inhoud van die 
woorden staan we nog steeds. We geloven ook dat het nodig was om een eerlijke plek voor de medewerkers 
te verzekeren.  
 
Eind 2020 spraken wij als SJP (directie en bestuur) met de gemeente Utrecht over de uitslag van de 
uitvraagprocedure. We kijken terug op een gesprek waarin er ruimte was voor onze teleurstelling, waarin we 
hebben kunnen delen wat er naar ons idee niet goed is gegaan en waarin de gemeente ons heeft 
teruggegeven wat hierin voor jullie ingewikkeld en onprettig is geweest. Tevreden zijn wij met het resultaat: 
we spraken af samen vooruit te kijken en te onderzoeken welke toegevoegde waarde SJP nog kan hebben in 
de opstart van het team Stadsteam Back UP, per 01-01-2021 onderdeel van de Buurtteamorganisatie sociaal.  
 
We spraken daarnaast met elkaar af dat we als SJP de financiële gevolgen van het vertrek van  
Back UP in kaart zouden brengen en onze bevindingen met jullie zouden delen. Dat deden wij eind april in een 
separate brief aan M. van der Steen en B. Kingma. Alle accounthouders van de gemeente Utrecht die bij SJP 
betrokken zijn kregen de brief ook.  
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1.1.3  Financiële verantwoording 

 

 

  

Back Up: financiële verantwoording 2020
Dossiernummer: 6924986

Baten Subsidieaanvraag Realisatie Verschil aanvraag-realisatie

Subsidie Gemeente Utrecht 1.047.480€                               1.047.480€                               -€                                                           

Overige inkomsten -€                                                -€                                                -€                                                           

Diverse baten -€                                                -€                                                -€                                                           

Totaal 1.047.480€                               1.047.480€                               -€                                                           

Lasten Subsidieaanvraag Realisatie Verschil aanvraag-realisatie

Personeelskosten uitvoerend personeel * 741.794€                                   704.801€                                   36.993€                                                

Personeelskosten overhead personeel * 16.155€                                     21.545€                                     -5.390€                                                

Huisvestingskosten ** 87.562€                                     85.534€                                     2.028€                                                  

Organisatiekosten *** 175.157€                                   170.143€                                   5.014€                                                  

Activiteitenkosten 5.000€                                       1.435€                                       3.565€                                                  

Diverse baten en lasten 21.812€                                     -1.045€                                      22.857€                                                

Totaal 1.047.480€                               982.414€                                   65.066€                                                

* 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 9,67 fte 9,61 fte 0,06 fte

Gemiddelde inschaling uitvoerend personeel schaal 9, trede 11 schaal 8, trede 12

Aantal fte's overhead personeel 0,18 fte 0,30 fte 0,12 fte

Gemiddelde inschaling overhead personeel schaal 11, trede 11 schaal 10, trede 12

** Specificatie huisvestingskosten Subsidieaanvraag Realisatie Verschil aanvraag-realisatie

Huurkosten/ afschrijving gebouw 37.327€                                     37.159€                                     168€                                                      

Kosten gas/water/licht 7.980€                                       5.926€                                       2.054€                                                  

Onderhoud en schoonmaak 33.560€                                     35.550€                                     -1.990€                                                

Heffingen/ verzekeringen 2.014€                                       1.780€                                       234€                                                      

Inventaris/ afschrijving inventaris 500€                                           -€                                                500€                                                      

Doorbelaste huisvestingskosten 1.151€                                       1.188€                                       -37€                                                      

Overige huisvestingskosten 5.030€                                       3.931€                                       1.099€                                                  

Totaal 87.562€                                     85.534€                                     2.028€                                                  

*** Specificatie organisatiekosten Subsidieaanvraag Realisatie Verschil aanvraag-realisatie

Kantoorkosten 12.624€                                     3.450€                                       9.174€                                                  

ICT/ automatisering 825€                                           7.199€                                       -6.374€                                                

Accountant/ administratie 7.012€                                       16.750€                                     -9.738€                                                

Doorbelasting bedrijfsbureau (Stichting PK) 143.102€                                   94.931€                                     48.171€                                                

Overige organisatiekosten 11.594€                                     47.813€                                     -36.219€                                              

Totaal 175.157€                                   170.143€                                   5.014€                                                  

Toelichting afwijkingen subsidieaanvraag:

In de begroting is uitgegaan van de maximale inschaling van medewerkers, in de kolom 'Realisatie' staat de werkelijke inschaling. 
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1.2  Fiom Utrecht 

 

1.2.1  Kwantitatieve toelichting 
 

Totale in- en uitstroom Fiom Utrecht 

 

We zien een stijging in het aantal nieuwe cliënten t.o.v. 2019. Toen stroomden er 163 nieuwe cliënten in. In 

2018 waren het er 134. Eenzelfde beeld zien we ten aanzien van de uitstroom. In 2018 stroomden 130 cliënten 

uit, in 2019 waren dat er 187.  

In 2020 bood Fiom Utrecht in vier 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. 

 

Onderscheid instroom op de drie gebieden van de Fiom: 

 

In 2019 waren er 139 cliënten met een begeleidingsvraag op het gebied van zwangerschap. Het aantal cliënten 

op het gebied van zwangerschapsproblematiek is fors toegenomen. Dit heeft onder andere te maken met de 

keuzehulptrajecten die Fiom Utrecht aan mensen uit heel Nederland aan mag bieden van VWS. 

In 2019 waren er 17 cliënten met een vraag op het gebied van (post)adoptie. Vermoedelijk door de pandemie 

hebben zich minder mensen met een zoekactievraag bij ons aangemeld. In 2019 hebben zich 7 cliënten met 

een vraag op het gebied van verwerking seksueel/relationeel geweld aangemeld. Dit getal is nagenoeg dit jaar 

gelijk gebleven. 

Keuzehulpgesprekken gefinancierd door Ministerie van Volksgezondheid en Sport (VWS) 

 

In 2019 zijn we per 1 augustus gestart met de keuzehulptrajecten gefinancierd door het Ministerie van VWS. In 

5 maanden waren er 33 nieuwe cliënten, 33 ingeschreven cliënten en was er een uitstroom van 25 personen. 

In 2020 is het aantal cliënten voor keuzehulp aanzienlijk toegenomen.  

In de (zomer)maanden mei t/m september waren er gemiddeld genomen meer aanmeldingen. 

 

Gemeente Utrecht 

Exclusief keuzehulptrajecten gefinancierd door VWS. Inclusief overweging afstand ter adoptie en nazorg 

afstand ter adoptie 

 

INSTROOM INGESCHREVEN CLIENTEN UITSTROOM 

197 264 195 

Zwangerschapsproblematiek (Post)adoptieproblematiek Verwerking seksueel/relationeel 
geweld 

184 7 6 

INSTROOM INGESCHREVEN CLIENTEN UITSTROOM 

120 129 121 

INSTROOM INGESCHREVEN CLIENTEN UITSTROOM 

72 117 64 
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In 2019 waren er 101 nieuwe cliënten, 121 ingeschreven cliënten een uitstroom van 171 cliënten. Een groot 

aantal van de cliënten die voor keuzehulp komt is woonachtig in Utrecht en valt nu onder de instroom 

keuzehulpgesprekken. 

 

Fiom Utrechtse Heuvelrug 

Exclusief keuzehulptrajecten gefinancierd door VWS.  

 

In 2019 was er 1 nieuwe client minder, waren er evenveel cliënten ingeschreven en 1 client meer 

uitgestroomd. 

Fiom Amersfoort (budget Pretty Woman) 

Exclusief keuzehulptrajecten gefinancierd door VWS  

 
In 2019 waren er 5 nieuwe cliënten, 6 ingeschreven cliënten en zijn er drie cliënten uitgestroomd.  

In 2020 heeft er een daling plaatsgevonden van het aantal nieuwe aanmeldingen uit Amersfoort.  

De trajecten van inwoners uit Amersfoort mogen worden gefinancierd vanuit de voor Pretty Woman 

beschikbare Amersfoortse subsidie.  We voeren in de stad Amersfoort als Fiom Utrecht geen actieve PR  

maar gaan simpelweg in op vragen die ons direct door Amersfoortse burgers worden gesteld.  

Aanvullende gegevens over de cliëntengroep 

86% van de cliënten is vrouw en 14% man. Voor de keuzehulpgesprekken maken we het dossier aan op de 

vrouw, terwijl vaak ook de verwekker/vader bij de keuzehulpgesprekken betrokken is. 

52% van de cliënten is tussen de 30 en de 39 jaar oud en de grootste groep daarna is tussen de 40 en  

49 jaar oud. 

Het percentage alleenstaande cliënten is 33%, 28% is een paar en 16% is een paar met kinderen.  

64% van de cliënten had 1 tot 3 gesprekken. 17% heeft tussen de 7 en 12 gesprekken gehad.  

Bij 14% was dit tussen de 4 en 6 gesprekken. Ongeveer 5% heeft meer dan 13 gesprekken gehad.  

 

1.2.1 Verslag van de activiteiten 

Individuele hulpverlening (incl. hulp aan stellen) 
In 2020 is de hulpverlening aan individuen en stellen ondanks de pandemie onverminderd doorgegaan. Voor 
een deel van onze cliënten was het wennen om niet meer op kantoor te komen en een gesprek via videocall of 
telefonisch te doen. De meeste cliënten raakten hier al snel aan gewend, net als de hulpverleners. Ondanks 
dat er geen ‘’live’’ contact was verliepen de gesprekken voor de cliënten en de hulpverleners naar 
tevredenheid.  
De meeste hulpvragen in 2020 zijn op het gebied van zwangerschapsproblematiek. Hiervan zijn dit jaar flink 
meer aanmeldingen gekomen. De hulpvraag die we het meeste hebben gehad is besluitvorming bij 
onbedoelde zwangerschap. Dit zijn vaak korte trajecten van 1 tot 4 gesprekken. De hulpvraag die daarna het 
meeste binnenkomt, is verwerking bij onvrijwillige kinderloosheid. Dit zijn vaak wat langere trajecten van 
gemiddeld 7-12 gesprekken.  
Het aantal aanmeldingen voor verwerking miskraam/perinatale sterfte is verdubbeld vergeleken met 2019. 
Vier cliënten kregen in 2020 hulp bij verwerking van een abortus. In 2017/2018 waren dit er jaarlijks 10 en in 
2019 6. Dit aantal lijkt af te nemen. Het is niet duidelijk wat hier de reden van is. 
In 2019 hebben we acht nieuwe cliënten in begeleiding gekregen die op zoek waren naar een bloedverwant.  
In 2020 hebben we slechts twee keer deze vraag gekregen. Dit is opvallend te noemen, omdat we weten dat in 
de afgelopen jaren deze vraag gemiddeld een keer of 9 bij ons binnen kwam en dit jaar opeens heel weinig. 
 

INSTROOM INGESCHREVEN CLIENTEN UITSTROOM 

4 5 3 

INSTROOM INGESCHREVEN CLIENTEN UITSTROOM 

1 2 1 
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Groepshulpverlening 
Dit jaar heeft er (vanwege de coronamaatregelen) geen groepshulpverlening plaatsgevonden.  
Eind oktober zou Fiom Utrecht samen met Moviera de lotgenotengroep huiselijk geweld starten. Van geluk tot 
geweld en andersom. Een cursus voor vrouwen uit de stad Utrecht die ervaring hebben of hebben gehad met 
geweld in een afhankelijkheidsrelatie; partnerrelatie maar bijvoorbeeld ook broer-zus relatie etc. Deze groep 
online geven was niet wenselijk voor de doelgroep. En is om deze reden uitgesteld tot na de versoepeling van 
maatregelen.  

PR en zichtbaarheid 
Medio 2020 lanceerden we een compleet nieuwe website. Fiom 
Utrecht - Specifieke hulpverlening bij persoonlijke thema's. 
Hieraan is heel hard gewerkt en op het resultaat zijn we meer 
dan trots. Al na enkele maanden blijkt de website, ten opzichte 
van de oude website, beter te worden gevonden en mensen 
blijven langer lezen en doorklikken. De website kreeg een look 
and feel die beter aansluit bij de brede doelgroep die we 
wensen te bereiken. Het taalgebruik is toegankelijk en 

laagdrempelig.  

Met een postercampagne (zie hieronder) vestigden we de aandacht op de vier vragen die ons het meest 
gesteld worden.  En waarover we van onze cliënten horen dat ze graag eerder hadden willen weten van ons 
bestaan. De posters werden, afhankelijk van de boodschap, verspreid onder verloskundigen, ziekenhuizen, 
huisartsenpraktijken en abortusklinieken. We hebben van meerdere cliënten terug gehoord dat zij op het 
spoor van Fiom Utrecht kwamen na het zien van een poster.  

 

 

Clienttevredenheid 
Van de aangeschreven cliënten heeft 22% meegedaan aan het CTO. Vorig jaar was dit slechts 10%.  
Voor de bereikbaarheid was het gemiddelde cijfer een 8,5. Voor de snelheid waarmee ze zijn geholpen geven 
mensen gemiddeld een 8,9. De houding van de werker krijgt gemiddeld een 9. Op de vraag of de hulp nuttig 
was gaven cliënten gemiddeld een 8,2.  
Cliënten geven terug dat ze het fijn vinden dat ze zo snel geholpen konden worden en dat ze veel aan de hulp 
hebben gehad. Daarnaast geven ze aan dat er veel kennis en ervaring bij Fiom Utrecht in huis is. 
 

https://fiomutrecht.nl/
https://fiomutrecht.nl/


210426-SJP-VSG-Jaarverslag SJP 2020 - 11 
 

Sinds juni 2020 wordt conform de afspraken hierover met VWS een online vragenlijst aangeboden aan cliënten 
(na het afronden van een keuzehulptraject). De Fiom Den Bosch heeft begin 2021 de ingevulde vragenlijsten, 
afkomstig van 52 respondenten, geanalyseerd en een rapport over de cliënttevredenheid opgemaakt. Hieruit 
blijkt dat de keuzehulpgesprekken gemiddeld werden beoordeeld met een 9,0. Geen enkel gesprek werd als 
onvoldoende beoordeeld; het hoogste cijfer dat werd gegeven was een 10, het laagste cijfer een 6. 
 
Fiom Utrecht is voornemens begin 2021 te starten met de Ervaringwijzer. Hiermee hopen we de respons te 
verhogen en meer specifieke vragen te kunnen stellen. Met de voorbereidingen werd in overleg met de 
Gemeente Utrecht in 2020 gestart.  

 
Trends in 2020 

In algemene zin zijn er een aantal factoren die in 2020 invloed hebben gehad op het werk van Fiom Utrecht. 

Hieronder werken we deze per thema uit.  

 

Coronapandemie 

Aan het begin van de coronacrisis deden de medewerkers van de Fiom hun werk volledig vanuit huis. Tijdens 
de eerste weken van de eerste golf kwamen er vooral aanmeldingen voor keuzehulp bij onbedoelde 
zwangerschap bij de Fiom binnen. De andere aanmeldingen stonden op een laag pitje. De ondersteuning aan 
de bestaande cliënten liep door d.m.v. videocalls en telefoongesprekken.  
Met elk van de cliënten hadden we een lijntje en de contacten verliepen naar tevredenheid.  
Eind mei werden er weer cliënten op kantoor gezien waarbij dit noodzakelijk was voor de hulpverlening. De 
aanmeldingen begonnen vanaf mei weer goed door te lopen.   
De groep van geluk tot geweld en andersom, die Fiom Utrecht met Moviera in het najaar zou starten is 
uitgesteld. De reden hiervan is dat het voor de type groep niet passend was om de groep online plaats te laten 
vinden. Alle deelnemers hebben een individueel aanbod gekregen.  
 
We zullen ook na de coronapandemie de mogelijkheid van gesprekken d.m.v. videocalls aan blijven bieden.  
Dit is vooral interessant voor mensen die een keuzehulptraject bij onbedoelde zwangerschap willen hebben en 
niet in de buurt van Utrecht wonen.  

Keuzehulp in opdracht van VWS 
Afstemming met alle open house partijen, het ministerie en de Fiom den Bosch vroeg aandacht. Vanuit VWS 
werden twee onderzoeken naar de werkwijze en de financieringssystematiek van de open house partners 
uitgevoerd.  
 
Fiom Utrecht heeft bijna dagelijks keuzehulpgesprekken met vrouwen en/of mannen die onbedoeld zwanger 
zijn. Wij zien, met name het afgelopen jaar, in toenemende mate dat vrouwen periodieke onthouding als 
anticonceptiemethode gebruiken. Vaak met een app (menstruatiecyclus), soms ook gewoon in de agenda. 
Deze methode wordt verkozen boven andere middelen, omdat vrouwen geen hormonen of ingrijpende 
ingrepen willen innemen/ondergaan. In de praktijk blijkt deze methode niet echt betrouwbaar. Rutgers, de 
GGD en andere Fiom-locaties herkennen helaas deze trend. Ons signaal is afgegeven bij het ministerie van 
VWS met de vraag hieraan (bijvoorbeeld binnen het zeven stappen plan of het programma nu niet zwanger) 
aandacht te besteden. Lokaal is over deze zorg contact gezocht met de medewerkers van Nu niet zwanger 
regio Utrecht.  

Het afgelopen jaar zijn wij beter gevonden door onbedoeld zwangere vrouwen en hun partners uit het hele 
land die een keuzehulptraject bij ons willen doen. Deze gesprekken vinden via een videocall/telefoongesprek 
plaats. Een enkele keer vindt er een keuzehulptraject via e-mail plaats. Opvallend is dat een gedeelte van deze 
cliënten anoniem wil blijven en zo min mogelijk BRP gegevens geven. Vaak zijn dit juist vrouwen/mannen die in 
een complexe situatie zitten en waar Veilig Thuis of SAVE al betrokken is Het voordeel voor hen is dat ze vrijuit 
kunnen praten. Een mogelijk nadeel voor de hulpverlener is dat diegene zorgelijke zaken hoort, maar vrijwel 
geen persoonsgegevens heeft en geen melding kan doen, omdat niet duidelijk is in welke plaats iemand 
woonachtig is. De zorgen worden in het team besproken en het signaal wordt ook tijdens de kwartaalevaluatie 
met de andere open-housepartners voor keuzehulp neergelegd.  
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Vruchtbaarheidsproblemen in tijden van corona 
Vrouwen en/of mannen die in een vruchtbaarheidstraject zitten hebben te maken met uitstel van de 
behandeling door de corona crisis. Het niet weten of een behandeling wel of niet door kan gaan geeft veel 
stress en onrust. We merken dat een deel van de cliënten eerder last heeft van neerslachtige gevoelens en 
verdriet. En dat is zeer goed invoelbaar: de uitstel van een fertiliteitsbehandeling kan immers hele grote 
gevolgen hebben. Cliënten hebben te maken met tijdsdruk en de kans op een succesvolle zwangerschap 
zonder complicaties wordt kleiner naarmate de tijd verstrijkt. Er zijn als gevolg van de coronamaatregelen 
minder mogelijkheden om afleiding te vinden en we zien meer eenzaamheid onder onze cliënten. 
Alleenstaande cliënten die normaal gesproken in de avond bij een vriend of vriendin langs gaan, werden  
hierin tijdelijk beperkt door de avondklok. 

Afstand ter adoptie onder de aandacht 
Door de Fiom te Den Bosch worden er naar ons idee meer afstandsdossiers bij ons opgevraagd.  
We houden niet bij hoe vaak een afstandsdossier bij ons wordt opgevraagd. Slechts een aantal keren blijken 
we daadwerkelijk het dossier te hebben. Mogelijk houdt het opvragen van meer afstandsdossiers verband met 
het onderzoek naar afstand ter adoptie in Nederland in de periode 1956-1984 (Afstand en adoptie in 
Nederland tussen 1956-1984 | Adoptie | Rijksoverheid.nl).  
Fiom Utrecht is blij met dit onderzoek. Alle bij de adopties tussen 1956 en 1984 betrokkenen hebben er recht 
op dat de waarheid boven tafel komt. Ook de Fiom speelde in deze tijd al een rol in adopties. Een rol die met 
de kennis van nu op punten beschamend is. Er zijn dan ook gesprekken gevoerd, onder andere met Fiom 
Amsterdam en Fiom den Bosch, maar ook met oud- Fiom Utrecht medewerkers over deze rol. We zijn ervan 
overtuigd dat we middels het afstandsprotocol en dankzij voortschrijdend inzicht enorme verbeteringen 
hebben doorgevoerd. Maar dat pleit ons niet vrij om onszelf steeds weer af te vragen: doen we de goede 
dingen? Waar kan het beter? Input van afstandsouders is daarbij van wezenlijk belang.  
 
Jong zwangeren 
In 2020 viel ons op dat we in ongeveer drie maanden tijd vier aanmeldingen kregen van zeer jonge meiden 
(14/15 jaar) die zwanger waren. Twee van hen waren al ver in hun zwangerschap. Het vermoeden is dat als zij 
naar school waren geweest en gezien waren door hun docenten/vertrouwenspersoon op school, zij 
vermoedelijk al op een eerder moment hulp hadden gekregen. Het is nog te vroeg om van een trend te 
spreken, maar we monitoren zorgvuldig en ondernemen actie als de situatie daarom gaat vragen.  
 
Nu niet zwanger 
In 2020 is er aansluiting gezocht met het project Nu Niet zwanger van de GGD regio Utrecht.  
Het doel van het project is dat professionals proactief in gesprek gaan over kinderwens en het eventuele 
moment daarvan, zodat cliënten beter in staat zijn daar een bewuste keuze over te maken. Zo kan een 
onbedoelde zwangerschap worden voorkomen. 
Nu Niet Zwanger zit vooral op de preventie kant om onbedoelde zwangerschappen te voorkomen. Zij werken 
met aandacht functionarissen binnen verschillende organisaties.  
Wij hebben allemaal veel ervaring met keuzehulpgesprekken en het bespreekbaar maken van moeilijke 
onderwerpen. Bij Fiom Utrecht zijn er geen specifieke aandacht functionarissen Nu Niet Zwanger. 
Naast de kennismaking tussen de drie inhoudelijk coördinatoren uit Utrecht en Amersfoort heeft er ook 
casuïstiekuitwisseling plaatsgenomen en zijn er trends besproken op het gebied van bijvoorbeeld 
anticonceptie.  De afspraak is dat wij dit twee keer per jaar met elkaar gaan doen. Tijdens de eerste 
uitwisseling bleek dat een van de coördinatoren een keer is gebeld over een onbedoeld zwangere vrouw en 
onze naam toen heeft genoemd.  
 
Kansrijke Start 
In 2020 is er aansluiting gezocht met Kansrijke Start van het Ministerie van VWS. Het is wachten op de start 
van de eerste Regionale Bijeenkomst. Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een 
optimale kans op een goede toekomst. De eerste 1000 levensdagen zijn cruciaal voor een goede start. De 
gezondheid voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller van zowel fysieke als mentale 
problemen op latere leeftijd. Bij de Fiom zien we een belangrijke rol op het gebied van psycho-educatie voor 
ons weggelegd tijdens de nazorg van het keuzehulptraject bij onbedoelde zwangerschap waar gekozen is voor 
de zwangerschap, tijdens de begeleiding van onvrijwillig kinderloze vrouwen/mannen en alleenstaande 
vrouwen met een kinderwens die mogelijk gebruik gaan maken van een donor. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/adoptie/afstand-en-adoptie-tussen-1956-1984
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/adoptie/afstand-en-adoptie-tussen-1956-1984
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Dit gaat goed en hier zijn we trots op 
De online gesprekken hebben we goed opgepakt en heeft volgens ons niet geleid tot minder aanmeldingen of 
ontevreden cliënten. Door de online mogelijkheid van videocalls kunnen we mensen vaak sneller een gesprek 
aanbieden. Het 030-telefoonnummer van Fiom Utrecht staat dagelijks doorgeschakeld naar een van de 
mobiele telefoonnummers van de maatschappelijk werkers. Hiermee waarborgen we de bereikbaarheid ook al 
is het kantoor veelal leeg. We zijn laagdrempelig voor onze cliënten en hebben het idee dat we redelijk tot 
goed te vinden zijn. Door onze nieuwe website zijn we aantoonbaar beter vindbaar dan voorheen. De website 
ziet er toegankelijker uit en er staan verhalen op die onze cliënten hebben geschreven. 

Eén van onze jaardoelen was het verbreden van de doelgroep. We zien dat cliënten uit heel Nederland zich bij 
ons aanmelden voor keuzehulpgesprekken bij een onbedoelde zwangerschap. Hierdoor zien we naast de meer 
theoretisch opgeleide onbedoeld zwangere oog een doelgroep die meer divers is qua achtergrond. Opvallend 
hierbij is dat een groot gedeelte van deze vrouwen anoniem wenst te blijven en de keuzehulpgesprekken 
telefonisch zijn. Daarnaast krijgen we ook regelmatig verwijzingen van jonge kwetsbare vrouwen van Back UP 
en Pretty Woman. Met Back UP is de afspraak dat zij zwangere dak- en of thuisloze meiden bij ons aanmelden 
voor begeleiding tijdens de zwangerschap. De collega van Back UP pakt vooral het praktische gedeelte op en 
de medewerker van de Fiom de psychosociale begeleiding van de zwangere. Pretty Woman verwijst 
regelmatig vrouwen naar ons die net te oud (boven de 23 jaar) zijn voor de hulpverlening door hen. Dit zijn 
vooral vrouwen die met seksueel misbruik of relationeel geweld in het verleden te maken hebben gehad. De 
samenwerking met de teams van Back UP en Pretty Woman verloopt naar tevredenheid. 

Cliënten geven aan dat ze blij zijn met de laagdrempeligheid, de snelheid waarmee ze een afspraak krijgen en 
de flexibiliteit van de maatschappelijk werkers rondom het tijdstip van de afspraken. Wekelijks is er een 
avondspreekuurmogelijkheid. Daarnaast geven ze aan dat de gesprekken hen veel heeft gebracht op een 
moeilijk moment in hun leven.  
 
Dit kan/moet beter 
Het meten van de cliënttevredenheid voor cliënten (uitgezonderd de cliënten keuzehulpgesprekken 
onbedoelde zwangerschap) kan veel beter. Dit gebeurt nu veel later en het zou fijn zijn als er een linkje naar 
het tevredenheidsonderzoek zou zijn wat je de cliënt na het laatste gesprek zou kunnen sturen. Fiom Utrecht 
gaat meedoen met de Ervaringwijzer en wacht op de start. Onze ervaring is dat dit proces lang duurt. 
Het afgelopen jaar was er minder informeel contact tussen collega’s onderling door het thuiswerken.  
Er was minder gelegenheid om na een ingewikkeld gesprek even stoom af te blazen.  
Fiom Utrecht constateert tot slot dat de aansluiting bij grote partijen in de sociale basis, basiszorg en 
aanvullende jeugdzorg beter kan en moet. Netwerken en contacten maken is niet eenvoudig in coronatijd 
maar zeker niet onmogelijk. In 2021 krijgt een sterkere profilering aandacht.  
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1.2.4  Financiële verantwoording 

 

 

  

FIOM Utrecht: financiële verantwoording 2020
Dossiernummer: 6924978

Baten Subsidieaanvraag Realisatie Verschil aanvraag-realisatie

Subsidie Gemeente Utrecht 266.115€                                   266.115€                                   -€                                                           

Overige inkomsten * 18.694€                                     33.213€                                     -14.519€                                              

Diverse baten -€                                                -€                                                -€                                                           

Totaal 284.809€                                   299.328€                                   -14.519€                                              

Lasten Subsidieaanvraag Realisatie Verschil aanvraag-realisatie

Personeelskosten uitvoerend personeel ** 181.523€                                   177.554€                                   3.969€                                                  

Personeelskosten overhead personeel ** 3.993€                                       5.739€                                       -1.746€                                                

Huisvestingskosten *** 15.424€                                     15.898€                                     -474€                                                    

Organisatiekosten **** 43.297€                                     57.503€                                     -14.206€                                              

Activiteitenkosten 1.000€                                       4.032€                                       -3.032€                                                

Diverse baten en lasten 39.572€                                     41€                                             39.531€                                                

Totaal 284.809€                                   260.767€                                   24.042€                                                

* Overige inkomsten Subsidieaanvraag Realisatie Verschil aanvraag-realisatie

FIOM Utrechtse Heuvelrug 2.328€                                       4.458€                                       -2.130€                                                

Opdracht VWS 16.366€                                     28.755€                                     -12.389€                                              

Totaal 18.694€                                     33.213€                                     -14.519€                                              

** 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 2,39 fte 2,56 fte - 0,17 fte

Gemiddelde inschaling uitvoerend personeel schaal 9, trede 11 schaal 8, trede 13 -

Aantal fte's overhead personeel 0,05 fte 0,08 fte 0,03 fte

Gemiddelde inschaling overhead personeel schaal 11, trede 11 schaal 10, trede 12 -

*** Specificatie huisvestingskosten Subsidieaanvraag Realisatie Verschil aanvraag-realisatie

Huurkosten/ afschrijving gebouw 10.943€                                     -€                                                10.943€                                                

Kosten gas/water/licht 1.920€                                       -€                                                1.920€                                                  

Onderhoud en schoonmaak 7.778€                                       -€                                                7.778€                                                  

Heffingen/ verzekeringen 162€                                           -€                                                162€                                                      

Inventaris/ afschrijving inventaris 533€                                           -€                                                533€                                                      

Doorbelaste huisvestingskosten -6.623€                                      15.898€                                     -22.521€                                              

Overige huisvestingskosten 711€                                           -€                                                711€                                                      

Totaal 15.424€                                     15.898€                                     -474€                                                    

**** Specificatie organisatiekosten Subsidieaanvraag Realisatie Verschil aanvraag-realisatie

Kantoorkosten 3.120€                                       -€                                                3.120€                                                  

ICT/ automatisering 204€                                           7.959€                                       -7.755€                                                

Accountant/ administratie 1.734€                                       -€                                                1.734€                                                  

Doorbelasting bedrijfsbureau (Stichting PK) 35.373€                                     37.228€                                     -1.855€                                                

Overige organisatiekosten 2.866€                                       12.316€                                     -9.450€                                                

Totaal 43.297€                                     57.503€                                     -14.206€                                              

Toelichting afwijkingen subsidieaanvraag:

In de begroting is uitgegaan van de maximale inschaling van medewerkers, in de kolom 'Realisatie' staat de werkelijke inschaling. 
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FIOM Utrechtse Heuvelrug

Projectnummer 80112

Dossiernummer 06694

Verleende opdracht 2020

Trajecten 6 1.114,40€              6.686,40€              

Totaal opdracht 6.686,40€              

Realisatie 2020

Trajecten 4 1.114,40€              4.457,60€              

Totaal realisatie 2020 4.457,60€              

Te verrekenen 2.228,80€              
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1.3  Home-Start 
 

1.3.1   Kwantitatieve toelichting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2.  Activiteiten  

In januari/februari 2020 hebben we op de gebruikelijke wijze een nieuwe groep vrijwilligers getraind. Niet 

wetende wat ons nog te wachten stond. Achteraf bleek dat dit voorlopig de laatste groepsbijeenkomst op 

kantoor was.  Op 12 maart werd de lockdown een feit en dat vroeg een acute aanpassing aan onze werkwijze. 

Zo stond er een themabijeenkomst gepland, die gegeven zou worden door twee van onze vrijwilligers (twee 

gepensioneerde schooldirecteuren). Deze bijeenkomst hebben we helaas moeten annuleren.  

Daarnaast moesten alle huisbezoeken per direct stoppen en moesten alle koppelingen en begeleidingen door 

vrijwilligers op een andere manier ingevuld worden. Na de eerste shock zijn alle vrijwilligers op creatieve wijze 

op zoek gegaan naar een goed alternatief.  Elke vrijwilliger die voor de lockdown gekoppeld was aan een gezin 

heeft ook nu elke week, vaak zelfs meerdere keren per week, contact met het gezin. De vrijwilligers bieden 

een luisterend oor aan de ouders en kinderen, telefonisch, via facetime en er wordt zo nu en dan op ander-

halve meter afstand gewandeld, een speeltuin bezocht, en op die manier een luisterend oor geboden. De 

vrijwilligers lezen kinderen digitaal voor en verlenen assistentie bij het schoolwerk.  Veel vrijwilligers hebben 

ook spontaan en/of op verzoek van ons, contact opgenomen met het gezin wat ze hiervoor ondersteuning 

boden.   

 

Extra aandacht voor vrijwilligers 

In deze periode hebben wij als team ingezet op het intensiveren van de aandacht en begeleiding van de 

vrijwilligers. Bijna wekelijks was er een contactmomentje. Door te bellen, te wandelen of te whatsappen met 

elkaar. Vrijwilligers boden spontaan hun hulp aan om meerdere gezinnen te ondersteunen in deze periode. 

Onze vrijwilligers kregen elke 2 weken een nieuwsbrief met leuke tips wat er digitaal met gezinnen en kinderen 

kan worden gedaan, links met webinars die gevolgd kunnen worden en ervaringen van de coördinatoren of 

van andere vrijwilligers. 

Bij sommige vrijwilligers merkten we na verloop van tijd dat het moraal begon af te zwakken. Ze vonden het 

zélf heel lastig om online contact te houden, of de behoefte aan online contact bij het gezin nam af. Om 

iedereen af en toe even een mentale boost te geven hebben we bij alle vrijwilligers die toen gekoppeld waren 

aan een gezin, bloemen laten bezorgen met een verwarmend tekstje. We hebben ook kaartjes verstuurd en 

veel individuele aandacht gegeven.   

We hebben ontroerende en enthousiaste reacties terug ontvangen. Het is mooi om te zien dat ook in tijden 

van crisis onze trouwe en loyale vrijwilligers zich inzetten waar ze kunnen. Ondanks dat deze periode voor 

sommigen loodzwaar is, zien we ook een verbondenheid en bereidheid naar elkaar toe.  
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Hieronder is een interview te lezen met één van onze vrijwilligers. Het interview is nog net voor de lockdown 

afgenomen en geplaatst in het TrefPunt (een magazine voor alle vrijwilligers van U Centraal en SJP): 

Elk TrefpUnt besteden we aandacht aan een consulent, vrijwilliger of project. Deze keer is het de beurt aan 

vrijwilliger Ger Roos (70), die zich sinds twee jaar inzet bij Home-Start. Home-Start Utrecht viert dit jaar het  

20-jarig jubileum. 

Ger heeft een groot deel van zijn werkzame leven gewerkt als ontwikkelingspsycholoog, en weet als geen 

ander dat jonge kinderen een stem moeten krijgen èn verantwoordelijkheid moeten dragen (al is het 

‘directeur tafeldekken’). “Dat wil niet zeggen dat je alles moet doen wat ze zeggen”, zegt hij met dezelfde  

lage stem en warme betrokkenheid die hij ook bij de kinderen gebruikt.  

Hij is op dit moment bij 4 gezinnen betrokken als opvoed-ondersteuner. Twee ervan bezoekt hij elke week zo’n 

2,5 uur. Dan belt hij aan en hoort hij al door de brievenbus roepen: Gèèèèr! “Ik wil niet dat ze Ome Ger 

zeggen, dat geeft maar verwarring”.  

Home-Start biedt met ervaren en getrainde vrijwilligers opvoed- en gezinsondersteuning bij alledaagse, lichte 

opvoedvragen. Bijvoorbeeld: problemen met een van de kinderen, weinig contact met vrienden of familie, 

even een steuntje in de rug nodig.   

Ger heeft zelf volwassen kinderen, 2 kleinkinderen en dus ook 9 ‘gezinskinderen’. Hij doet het werk voor de 

kinderen, maar bereik hen via de ouders. “Hoe beter het met de ouders gaat, hoe beter met de kinderen”. Wat 

doet hij zoal? Voorlezen, spelletjes, mee naar kickboksen, praten met het kind (wat heb je op school geleerd?, 

vind je het goed als ik dat aan mama vertel?), met ouders praten. De aanpak is positief: je hebt nòg niet 

geleerd om het goed te doen; als jij rustig bent, word je kind ook rustiger.  

Ger is de rust zelve, al heersen er vaak grote spanningen in de gezinnen waar hij gedurende 1 jaar wordt 

ingezet. “Ik help door niet mee te gaan in de spanningen. Je moet hiervoor wel een beetje in balans zijn, en 

natuurlijk interesse in kinderen hebben”. Hij vindt het fijn om afstemming te zoeken met wat op school 

gebeurt. “Ik werk ook met ‘opstekers’ en raad bijvoorbeeld aan om een ‘afkoelplek’ in huis in te richten, met 

kussens en zo. Dat is dan uitdrukkelijk géén strafplek”.  

Wat hij moeilijk vindt aan het werk is als er veel tegelijk speelt en professionele ondersteuning niet goed is 

afgestemd op elkaar. “Hier kan ik geen regie bieden, hoogstens kan ik met terughoudendheid mee naar een 

instantie.” En soms is een kind zo emotioneel gekneusd, dat hij denkt: wat gaat dat worden? Maar het mooie 

overheerst: prille wezens helpen in het leven. “Al verleg ik slechts een steentje in de rivier, je hoopt dat ze later 

denken: er was een groot mens die me de moeite waard vond om leuke dingen mee te doen”. 

Zijn motto: ‘Trek de wijde wereld in, want de wereld is mooi en de mensen zijn goed’ (laatste zin uit laatste 

aflevering van de tv-serie Pipo de Clown).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Ger met Molly, uit een van de gezinnen die hij helpt met opvoeden 
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Gezinnen hielden zich staand 

De gezinnen waar wij vrijwilligers ter ondersteuning hebben, hebben velen het pittig, toch hebben ons vanuit 

deze gezinnen geen zorgwerkende geluiden bereikt. We blijven alert en bevragen onze vrijwilligers hier actief 

naar. Met elke vrijwilliger en gezin gaan we in gesprek: hoe vind je dat het nu gaat, volstaat de online-hulp, is 

er meer nodig, zo ja kun je dat uitleggen, wat is de noodzaak, hoe staat de vrijwilliger hier tegenover, kan/wil 

hij/zij dit wel bieden, hoe is het gesteld met het naleven van de richtlijnen van het RIVM, kunnen we die 

waarborgen voor vrijwilliger en voor gezin.  

 

Een Engelstalige training 

Er waren ook nieuwe vrijwilligers die bij Home-Start aan de slag wilden gaan. En omdat wij bij de 

vrijwilligerscentrale ook een oproep hebben gedaan voor Engelstalige vrijwilligers, was dit een goede periode 

om onze Engelstalige training te ontwikkelen. Deels hebben we de nieuwe Nederlandse en Engelse groep 

online getraind. Toen we op kantoor corona-proof konden trainen hebben we de overige dagdelen  

face-to-face gedaan.  

 

Online werken en aanvullend aanbod 

Het online aanbieden van bijeenkomsten zoals terugkombijeenkomsten, kennismakingen met nieuwe 

vrijwilligers en het aanbieden van een webinar gaat ons steeds makkelijker af. In de periode juli tot december 

hebben een aantal vrijwilligers hun huisbezoeken hervat (met alle richtlijnen in achtneming). Een aantal 

vrijwilligers heeft ook aangegeven pas weer begeleidingen te willen doen wanneer situatie weer veilig is. Dit is 

een keuze die wij respecteren. We proberen deze vrijwilligers wel overal bij te betrekken en aangehaakt te 

houden. Diverse Informele zorg aanbieders hebben hun krachten gebundeld en hun extra aanbod tijdens de 

eerste lockdown op de site van het NIZU gepubliceerd. Alle ketenpartners zijn op de hoogte gebracht van dit 

extra aanbod tijdens Corona: https://www.nizu.nl/corona/ 

 

Dit gaat goed en hier zijn we trots op  

We zijn heel trots dat we door de pandemie in korte tijd een goede online training hebben kunnen 

ontwikkelen. We Engelstalige vrijwilligers hebben geworven en een Engelstalige training hebben kunnen 

maken. Het leuke is dat de nieuwe vrijwilligers net zo enthousiast reageren op deze online training als op de 

fysieke training. De situatie dwong ons om creatief naar oplossingen te zoeken en zo bleek online 

ondersteuning soms ook ineens heel doeltreffend. We hebben met iedereen goede contacten kunnen 

onderhouden. 

Dit kan/moet beter 

Een blijvend onderwerp van verbetering is het werven van vrijwilligers. Of misschien eerder het ontwikkelen 

van een duidelijke visie, werkwijze en onderlinge afspraken rondom PR en werving. Wat ligt binnen onze 

macht en wat is verspilling van tijd?  

1.3.3 Gevolgen van de Corona maatregelen 

Door de corona pandemie hebben we dit jaar minder aanmeldingen van gezinnen gehad dan andere jaren. Een 

aantal gezinnen die zich begin van het jaar hadden aangemeld, trokken zich tijdens de eerste lockdown in 

maart en april terug.  Deze gezinnen durfden geen vrijwilliger meer thuis te ontvangen en zagen online of 

telefonische ondersteuning met een voor hun nieuwe vrijwilliger niet zitten. Ook de rest van het jaar bleef het 

enigszins rustiger wat aanmeldingen betreft.  

Dit jaar zijn 83 gezinnen succesvol ondersteund door een vrijwilliger.  

  

Gezinnen die al wel gekoppeld waren aan een vrijwilliger hebben contact gehouden, op allerlei mogelijke 

manieren. Gekoppelde gezinnen ervaren goede steun. Ook hebben onze vrijwilligers opnieuw contact gezocht 

met gezinnen die ze in het verleden hebben ondersteund.  Zo hebben nog eens 10 tot 15 reeds afgesloten 

gezinnen opnieuw wat extra steun gekregen. Deze gezinnen zijn niet opnieuw geregistreerd en zijn dus niet 

opgenomen in bovengenoemde tellingen. 

 

Toen na het voorjaar en de zomer bleek dat deze pandemie langer dan verwacht zou aanhouden zetten in 

toenemende mate toch weer gezinnen, vaak naar ons toegeleid door het buurtteam of de JGZ, de stap naar 

ons voor hulp.   

https://www.nizu.nl/corona/
https://www.nizu.nl/corona/


210426-SJP-VSG-Jaarverslag SJP 2020 - 19 
 

 

De volgende zaken hebben we tijdens de coronapandemie geleerd en zijn wat ons betreft ‘blijvertjes’, ook als 

er straks weer meer kan en mag: 

• Een online meeting scheelt veel reistijd en kan net zo efficiënt zijn. Dit nemen we zeker mee de toekomst 

in. Goed afwegen of de meeting fysiek moet of ook online kan.  

• Ook in het aanbod van trainen en intervisie geven blijft online een mogelijkheid, naast het fysieke aanbod. 

Het scheelt deelnemers ook tijd.  Als er niemand meer op af komt dan kunnen we er heel gemakkelijk 

weer mee stoppen.   
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1.3.3  Financiële verantwoording 

 

  

Home-Start en Home-Start +: financiële verantwoording 2020
Dossiernummer: 6924993

Baten Subsidieaanvraag Realisatie Verschil aanvraag-realisatie

Subsidie Gemeente Utrecht 301.249€                                   301.249€                                   -€                                                           

Diverse baten -€                                                2.390€                                       -2.390€                                                

Totaal 301.249€                                   303.639€                                   -2.390€                                                

Lasten Subsidieaanvraag Realisatie Verschil aanvraag-realisatie

Personeelskosten uitvoerend personeel * 207.435€                                   187.676€                                   19.759€                                                

Personeelskosten overhead personeel * 4.456€                                       5.465€                                       -1.009€                                                

Huisvestingskosten ** 8.171€                                       8.173€                                       -2€                                                         

Organisatiekosten *** 63.293€                                     62.500€                                     793€                                                      

Activiteitenkosten 20.000€                                     12.767€                                     7.233€                                                  

Diverse baten en lasten -2.106€                                      42€                                             -2.148€                                                

Totaal 301.249€                                   276.622€                                   24.627€                                                

* 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 2,67 fte 2,59 fte 0,08 fte

Gemiddelde inschaling uitvoerend personeel schaal 9, trede 12 schaal 8, trede 13 -

Aantal fte's overhead personeel 0,05 fte 0,08 fte 0,03 fte

Gemiddelde inschaling overhead personeel schaal 11, trede 11 schaal 10, trede 12 -

** Specificatie huisvestingskosten Subsidieaanvraag Realisatie Verschil aanvraag-realisatie

Doorbelaste huisvestingskosten 8.171€                                       7.853€                                       318€                                                      

Overige huisvestingskosten -€                                                320€                                           -320€                                                    

Totaal 8.171€                                       8.173€                                       -2€                                                         

*** Specificatie organisatiekosten Subsidieaanvraag Realisatie Verschil aanvraag-realisatie

Kantoorkosten 3.483€                                       -€                                                3.483€                                                  

ICT/ automatisering 228€                                           15€                                             213€                                                      

Accountant/ administratie 1.934€                                       -€                                                1.934€                                                  

Doorbelasting bedrijfsbureau (Stichting PK) 54.450€                                     50.100€                                     4.350€                                                  

Overige organisatiekosten 3.198€                                       12.384€                                     -9.186€                                                

Totaal 63.293€                                     62.500€                                     793€                                                      

Toelichting afwijkingen subsidieaanvraag:

In de begroting is uitgegaan van de maximale inschaling van medewerkers, in de kolom 'Realisatie' staat de werkelijke inschaling. 
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Home-Start ambassadeursschap informele zorg: financiële verantwoording 2020
Dossiernummer: 7898336

Baten Subsidieaanvraag Realisatie Verschil aanvraag-realisatie

Subsidie Gemeente Utrecht 2020-2022 86.370€                                     16.279€                                     70.091€                                                

Totaal 86.370€                                     16.279€                                     70.091€                                                

Lasten Subsidieaanvraag Realisatie Verschil aanvraag-realisatie

Personeelskosten uitvoerend personeel 61.030€                                     11.746€                                     49.284€                                                

Personeelskosten overhead personeel 3.610€                                       342€                                           3.268€                                                  

Huisvestingskosten -€                                                -€                                                -€                                                           

Organisatiekosten 21.730€                                     3.911€                                       17.819€                                                

Diverse baten en lasten -€                                                -€                                                -€                                                           

Totaal 86.370€                                     15.999€                                     70.371€                                                

* Onderbouwing personele kosten -€                                                -€                                                -€                                                           

Van toepassing zijnde CAO Sociaal Werk, W&MD Sociaal Werk, W&MD -

Aantal fte's uitvoerend personeel 0,42 fte 0,42 fte 0,00 fte

Gemiddelde inschaling uitvoerend personeel schaal 8, trede 13 schaal 8, trede 13 -

Aantal fte's overhead personeel 0,01 fte 0,01 fte 0,00 fte

Gemiddelde inschaling overhead personeel schaal 10, trede U1 schaal 10, trede 12 -

** Specificatie huisvestingskosten -€                                                -€                                                -€                                                           

Huurkosten/ afschrijving gebouw -€                                                -€                                                -€                                                           

Kosten gas/water/licht -€                                                -€                                                -€                                                           

Onderhoud en schoonmaak -€                                                -€                                                -€                                                           

Heffingen/ verzekeringen -€                                                -€                                                -€                                                           

Inventaris/ afschrijving inventaris -€                                                -€                                                -€                                                           

Doorbelaste huisvestingskosten -€                                                -€                                                -€                                                           

Overige huisvestingskosten -€                                                -€                                                -€                                                           

Totaal -€                                                -€                                                -€                                                           

*** Specificatie organisatiekosten -€                                                -€                                                -€                                                           

Kantoorkosten -€                                                -€                                                -€                                                           

ICT/ automatisering -€                                                -€                                                -€                                                           

Accountant/ administratie -€                                                -€                                                -€                                                           

Doorbelasting bedrijfsbureau (Stichting PK) 19.000€                                     3.136€                                       15.864€                                                

Overige organisatiekosten 2.730€                                       775€                                           1.955€                                                  

Totaal 21.730€                                     3.911€                                       17.819€                                                

De aanvraag betreft de periode 1 juli 2020 t/m 30 juni 2022, de realisatie 1 juli 2020 t/m 31 december 2020
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1.4  PPI 
 

1.4.1 Kwantitatieve toelichting 

 

 

 

 

 

We zien een daling in het aantal nieuwe cliënten t.o.v. 2019. Toen stroomden er 62 nieuwe jongeren in. In 

2018 waren het er 30 (minder dus dan 2020). We zien echter een stijging in de uitstroom. In 2018 stroomden 

41 cliënten uit, in 2019 waren dat er 33. De balans tussen instroom en uitstroom in 2020 lijkt hiermee meer in 

balans dan in voorgaande jaren het geval was. 

1.4.2    Verslag van de activiteiten 

Het afgelopen jaar was een bijzonder jaar. Qua kwantitatieve gegevens is dit weliswaar niet zichtbaar; deze 

komen overeen met voorgaande jaren en met de gemaakte prestatie afspraken. Inhoudelijk was het wel een 

heel ander jaar als gevolg van de COVID-19 pandemie. PPI heeft gedurende de eerste lockdown alle 

hulpverlening, tenzij het absoluut niet anders kon, op afstand (online, via beeld(bellen) en door buiten af te 

spreken) de begeleiding aan jongeren gecontinueerd. In sommige situaties lukte dit best goed, maar lang niet 

altijd. Vooral jongeren die net waren gestart bij PPI, minder gemotiveerd waren voor school en ook jongeren 

met problemen op het gebied van contact maken (waaronder ASS problematiek) lukte dit moeizaam. Zodra 

het mogelijk was zijn we weer gestart met het 'draaien’ van groepen. Het viel ons op dat aan het einde van de 

eerste lockdown en net voor de zomervakantie veel nieuwe jongeren werden aangemeld; als gevolg van de 

lockdown waren bepaalde problemen meer zichtbaar geworden. Gelukkig was er vlot plek om al deze jongeren 

binnen PPI op te pakken. Wij hebben gemerkt dat er vrij veel jongeren zijn die als gevolg van de COVID-19 

pandemie en de eerste lockdown, problemen hebben ontwikkeld en dat veel van hen te maken heeft met 

tegenvallende schoolresultaten. Net voor het einde van 2020 werd er opnieuw een schoolsluiting 

aangekondigd.  

Leidsche Rijn 

Het aantal aanmeldingen voor PPI Leidsche Rijn blijft ook fors, de capaciteit is daar niet voldoende om tijdig de 

aanmeldingen op te kunnen pakken. Ook dit hangt samen met het feit dat jongeren langer bij PPI in traject zijn 

omdat het als gevolg van de corona pandemie minder goed met hen gaat en zij langer nodig hebben om aan 

hun doelen te werken 

Samenwerking Sterk VO 

In samenwerking met Sterk VO zoeken we naar een manier om PPI dichter aan het onderwijs te verbinden. Op 

casuïstiek niveau is die nabijheid er, maar in het stuk van het versterken van de sterke basis van scholen, 

zoeken we naar hoe dit meer zou kunnen. Zowel Sterk VO als PPI hebben de overtuiging dat motivatie van 

scholen om een pilot op te pakken om de sterke basis meer aan elkaar te verbinden cruciaal is. Sterk VO vraagt 

aan twee scholen of zij hier wensen in hebben. In eerste instantie gaat het om inventariseren wat er is in spoor 

1 activiteiten op de betreffende school en of de verschillende partijen elkaar hierin weten te vinden. Een 

vervolgvraag zou dan kunnen zijn wat hierin verbeterd zou kunnen worden.  

  

C
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 INSTROOM INGESCHREVEN CLIENTEN UITSTROOM 

53 103 51 
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 Groepen Drift Groepen Leidsche Rijn 

67 36 
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Dit gaat goed en hier zijn we trots op  

Er is een nieuwe website van PPI in de gemaakt. Het doen van aanmeldingen/het contact met PPI, is via deze 

vernieuwde website nog toegankelijker geworden. De look and feel van de website is meer van nu. Alle 

teksten zijn herschreven en aangescherpt.  

Daarnaast zijn we trots op hoe we de hulp zo goed en kwaad als het ging hebben kunnen continueren, op 

afstand. Zodra er enigszins ruimte kwam hebben we daar ook gebruik van gemaakt, zodat er weer (in kleine 

groepjes) live groepshulp geboden kon worden (op afspraak ipv meer vrije inloop).  

Dit kan/moet beter 

Als gevolg van de coronapandemie is de doorloop van cliënten langzamer geworden. Problemen blijven langer 

bestaan of er zijn, als gevolg van de lockdown, nieuwe problemen ontstaan. Dit resulteert in verstopping van 

de wachtlijst in met name Leidsche Rijn. Hierdoor is het risico dat jongeren te lang moeten wachten op het 

ontvangen van hulp en soms zelfs voortijdig afhaken.  

 

1.4.2 Gevolgen van de Corona maatregelen 

‘Ik vind het zo fijn dat ik hier naartoe kan komen. Het ging laatst echt niet goed en zat heel diep; dat 

ik toen even met iemand kon praten die echt naar mij luistert en ‘wijze’ adviezen geeft, dat deed mij 

heel goed’.  

Quote van Eline 15 jaar, jongere bij PPI. 

De gevolgen van de coronamaatregelen zijn vooral zichtbaar in de inhoudelijke casuïstiek. Er zijn bijvoorbeeld 

jongeren aangemeld waarmee het eerst best oké ging op school, maar die als gevolg van de eerste lockdown 

problemen zijn gaan ontwikkelen en waarbij de schoolprestaties achteruit zijn gegaan. Maar ook bij jongeren 

die wij al begeleidden gedurende de eerste lockdown, ook daarbij zien we dat bepaalde problemen minder 

snel dan normaal worden opgelost, enerzijds doordat er minder fysiek les is geweest en minder 

contactmomenten met klasgenoten is geweest, 

maar ook omdat sommige jongeren hun 

gemoedstoestand is verslechterd door het vele 

thuis moeten zijn.  In sommige cases hebben we 

gezien dat de spanningen thuis opliepen. Wij 

hebben ouders hier extra in ondersteunt, daar 

waar nodig hebben we ingezet op het betrekken 

van samenwerkingspartners, zoals het buurtteam, 

en het zorgen voor een plek op de noodopvang op 

school. De coronaperiode heeft voor ons bevestigd 

wat we eigenlijk al wisten: onderling contact is voor 

jongeren essentieel. In deze ontwikkelingsfase 

hebben zij de peergroup nodig om van te kunnen 

leren en zich gezond te ontwikkelen. Gedurende de 

lockdown heeft PPI manieren gevonden om 

jongeren aan elkaar te blijven verbinden, bijvoorbeeld online of in kleinere groepjes. Ook hebben we gezien 

hoe ingewikkeld het voor jongeren is wanneer het hen aan een onvoldoende steunende thuissituatie 

ontbreekt, terwijl juist van ouders/verzorgers in deze periode meer werd gevraagd en verwacht. We hebben 

gemerkt dat het voor jongeren erg lastig is gebleken om hun schoolprestaties goed te houden en gemotiveerd 

te blijven en dat onze ondersteuning hierbij voor hen noodzakelijk was om hun resultaten op peil te houden. 

Qua tussentijds contact met jongeren hebben we wel gemerkt dat dit goed op afstand kan bijvoorbeeld door 

te (video)bellen, dit vooral ter aanvulling op de groepshulp op locatie.  
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1.4.4  Financiële verantwoording 

 

 

 

 

 

 

  

PPI: financiële verantwoording 2020
Dossiernummer: 6925008

Baten Subsidieaanvraag Realisatie Verschil aanvraag-realisatie

Subsidie Gemeente Utrecht 323.541€                                   323.541€                                   -€                                                           

Overige inkomsten * 24.357€                                     3.904€                                       20.453€                                                

Totaal 347.898€                                   327.445€                                   20.453€                                                

Lasten Subsidieaanvraag Realisatie Verschil aanvraag-realisatie

Personeelskosten uitvoerend personeel ** 251.817€                                   239.441€                                   12.376€                                                

Personeelskosten overhead personeel ** 5.091€                                       8.138€                                       -3.047€                                                

Huisvestingskosten *** 32.792€                                     32.878€                                     -86€                                                      

Organisatiekosten **** 55.198€                                     74.358€                                     -19.160€                                              

Activiteitenkosten 3.000€                                       2.991€                                       9€                                                          

Diverse baten en lasten -€                                                472€                                           -472€                                                    

Totaal 347.898€                                   358.278€                                   -10.380€                                              

* Overige inkomsten Subsidieaanvraag Realisatie Verschil aanvraag-realisatie

Nog te verwerven inkomsten / tekort 24.357€                                     -€                                                24.357€                                                

PPI Training Girls Talk Kranenburg 2020 -€                                                1.405€                                       -1.405€                                                

PPI Beter omgaan met faalangst X11 2019-2020 -€                                                1.475€                                       -1.475€                                                

PPI Training assertiviteit VOLT 2020-2021 -€                                                1.024€                                       -1.024€                                                

Totaal 24.357€                                     3.904€                                       20.453€                                                

** 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 3,05 fte 3,63 fte - 0,58 fte

Gemiddelde inschaling uitvoerend personeel schaal 9, trede 13 schaal 8, trede 13 -

Aantal fte's overhead personeel 0,06 fte 0,11 fte 0,05 fte

Gemiddelde inschaling overhead personeel schaal 11, trede 11 schaal 10, trede 12 -

*** Specificatie huisvestingskosten Subsidieaanvraag Realisatie Verschil aanvraag-realisatie

Doorbelaste huisvestingskosten 32.792€                                     32.878€                                     -86€                                                      

Totaal 32.792€                                     32.878€                                     -86€                                                      

**** Specificatie organisatiekosten Subsidieaanvraag Realisatie Verschil aanvraag-realisatie

Kantoorkosten 3.977€                                       -€                                                3.977€                                                  

ICT/ automatisering 260€                                           5.376€                                       -5.116€                                                

Accountant/ administratie 2.210€                                       -€                                                2.210€                                                  

Doorbelasting bedrijfsbureau (Stichting PK) 45.096€                                     48.396€                                     -3.300€                                                

Overige organisatiekosten 3.655€                                       20.586€                                     -16.931€                                              

Totaal 55.198€                                     74.358€                                     -19.160€                                              

Toelichting afwijkingen subsidieaanvraag:

In de begroting is uitgegaan van de maximale inschaling van medewerkers, in de kolom 'Realisatie' staat de werkelijke inschaling. 
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1.5  Pretty Woman      

Pretty Woman is een samenwerking tussen SJP en De Rading. De samenwerkingsovereenkomst is onlangs 

herzien.   

1.5.1 Kwantitatieve toelichting 

 

 

 

We zien een daling in het aantal nieuwe cliënten t.o.v. 2019. Toen stroomden er 108 nieuwe jongeren in. In 

2018 waren het er 121. Eenzelfde beeld zien we ten aanzien van de uitstroom. In 2018 stroomden 114 cliënten 

uit, in 2019 waren dat er 106.  
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Voorlichtingen gegeven: 
In 2020  hebben op onderstaande scholen voorlichting gegeven: 

• Gerrit Rietveld College vier dagen 

• Gregorius twee dagen voorlichting aan de leerlingen en twee 
ouderavonden (pilot) 

• OPDC hebben wij in vijf weken op verschillende dagen voorlichting 
gegeven aan leerlingen, docententrainingen gegeven en 
ouderavonden geboden (pilot) 

• Pouwer drie dagen 

• Kranenburg één dag 

Deskundigheidsbevordering gegeven: 

 Er zijn in 2020 twee deskundigheidsbevordering georganiseerd, beiden binnen 
de kaders van een pilot (apart over gerapporteerd naar de gemeente Utrecht). 
1x op het OPDC en 1x op het Gregorius College. 
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We zien dat het aantal nieuwe cliënten uit de stad Utrecht t.o.v. voorgaande jaren ongeveer gelijk blijft. In 

2019 stroomden er 34 nieuwe jongeren in. In 2018 waren het er 31. Ten aanzien van de uitstroom zien we een 

soortgelijk beeld: 29 jongeren in 2019 en 28 jongeren in 2018.  

Over de gehele linie zien we een daling in het aantal nieuwe cliënten. Trajecten duren gemiddeld langer. In 

Utrecht zien we deze daling niet, vermoedelijk vanwege de grote investering die werd gedaan in het 

verbeteren van samenwerking met partners in de (jeugd)hulpverlening en het onderwijs. In de afgelopen drie 

jaar is de subsidie van de gemeente Utrecht aan Pretty Woman daarnaast verhoogt, de beschikbare formatie 

voor de stad steeg daarmee ook.  

Gemiddelde leeftijd bij aanmelding was 17,5 jaar. De jongste cliënte was 13 jaar, de oudste 23. vijftien van de 

nieuwe cliënten was meerderjarig ten tijde van de aanmelding. 

 

In 2020 werd 263 uur besteed aan het voorbereiden en geven van voorlichtingen. Aan consult en 

deskundigheidsbevordering werd 186 uur besteed. De rest is ingezet voor de laagdrempelige begeleiding van 

jongeren.  

 

 

 

 

 

We zien een sterke daling in het aantal nieuwe cliënten t.o.v. 2019. Toen stroomden er 14 nieuwe jongeren in. 

In 2018 waren het er 17.  

Gemiddelde leeftijd bij aanmelding was 17 jaar. De jongste cliënte was 15 jaar, de oudste 19. Twee van de vijf 

nieuwe cliënten was meerderjarig ten tijde van de aanmelding. 

 

In 2020 zijn slechts 559 uren in totaal ingezet. Het overgrote deel ging naar vrijtoegankelijke begeleiding van 

jongeren (531,5 uur). De rest werd besteed aan voorlichting en deskundigheidsbevordering.  

 

 

 

 

 

We zien een sterke daling in het aantal nieuwe cliënten t.o.v. 2019. Toen stroomden er 6 nieuwe jongeren in. 

In 2018 waren het er 3.  

In 2020 zijn 138,5 uren in totaal ingezet. Het overgrote deel ging naar vrijtoegankelijke begeleiding van 

jongeren (134,5 uur). De rest werd besteed aan voorlichting en deskundigheidsbevordering.  
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INSTROOM 
(Incl. RUPS) 

INGESCHREVEN CLIENTEN UITSTROOM 
(Incl. RUPS) 

5 
(waarvan 1 jongen) 

16 11 

Voorlichtingen gegeven: 

Geen (i.v.m. corona) 

W
o

er
d
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INSTROOM INGESCHREVEN CLIENTEN UITSTROOM 

0 7 4 

Voorlichtingen gegeven: 

Geen (i.v.m. corona) 
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Pretty Woman heeft nog andere, kleine projecten uitgevoerd (terug te vinden in lijst van overige projecten, 

onderdeel van jaarverslag, pagina 35). 

Aanvullende gegevens over de clientengroep 

De gemiddelde leeftijd bij aanmelding was in 2020 17 jaar oud. De jongste cliënte was 12 jaar oud, de oudste 

24 jaar. 60% van de nieuwe cliënten was minderjarig ten tijde van de aanmelding.  

Van de 61 minderjarige cliënten lag bij 52 van hen het ouderlijk gezag bij beide of één van de ouders. Voor één 

cliënte lag het gezag bij pleegouders. En bij 8 jongeren had een voogdijinstelling het gezag.  

34 cliënten woonden op het moment van aanmelden bij beide ouders, 19 van hen woonden bij één ouder. 5 

jongeren verbleven bij een pleeggezin, 1 cliënte bij familie en 2 meiden woonden bij/met de partner in huis. 

Eén cliënte verbleef in een instelling voor gesloten jeugdzorg, 14 jongeren worden in een residentiële instelling 

en 6 in een begeleid wonen project.  

 

1.5.2 Verslag van de activiteiten 

Aanvullend op paragraaf 1.5.3 de volgende punten: 
 
Nieuwe website 
Pretty Woman werkte in 2020 hard aan de 
ontwikkeling van een nieuwe website. En dat 
was heel hard nodig. Alle teksten werden 
herschreven, Pretty Woman kreeg een nieuw 
logo en ook Best Man kreeg een eigen 
volwassen uitstraling. Begin 2021 is de 
website gelanceerd dus met het verschijnen 
van dit jaarverslag is deze volledig in gebruik. 
De reacties van gebruikers zijn lovend. En als 
team zijn we er enorm blij mee en trots op.  
 
Pretty Woman gaat viral! 
De online vindbaarheid op social media kreeg met de komst van nieuwe collega Celina een boost. Pretty 
Woman is met inmiddels ruim 300 volgers vindbaar op Instagram en deelt hier geregeld verhalen en nieuwtjes. 
We worden goed gevonden en één van onze posts leidde tot een landelijk radio-interview op SLAM FM. Ook 
twitter (ruim 1400 volgers) werd en wordt ingezet om Pretty Woman zichtbaar te profileren.   

 
Samenwerkingsafspraken met KOOS Utrecht, Spoor030 en Lokalis 
In juni 2020 kwam het na flink wat overleg en beraad tot samenwerkingsafspraken voor Utrechtse cliënten 
tussen Lokalis, de gemeente Utrecht, Pretty Woman, KOOS en SPOOR030. Deze afspraken werden per direct in 

IJ
ss

el
st

e
in

 Voorlichtingen gegeven: 

Baanbreker IJsselstein 1 dag 
Cals IJsselstein 1 van de 2 dagen; Tweede dag was eerste dag van de 

lockdown in december en is ingehaald in 2021. 

N
ie

u
w

eg
ei

n
 Voorlichtingen gegeven: 

 In 2020 hebben we twee scholen bezocht:  
Cals College 4 dagen voorlichting  

Oosterlicht College 1 dag (BloedLink) 

Ze
is

t Voorlichtingen gegeven: 

Geen voorlichtingen vanwege Corona. 
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praktijk gebracht. Helaas moeten we constateren dat deze in de praktijk onvoldoende uit de verf kwamen. Zie 
volgend kopje over de financiële gevolgen hiervan.  

 
Financiële situatie Pretty Woman 
De financiering van Pretty Woman is voor SJP een risico. Pretty Woman is een samenwerkingsverband tussen 
SJP en de Rading. Alle werkzaamheden die in het kader van de jeugdwet worden uitgevoerd worden via de 
Rading en diens contracten gefinancierd. Voor de overige werkzaamheden vraagt SJP de subsidie aan. 
Onderling verrekenen we inkomsten en kosten conform de hierover gemaakte afspraken in de 
samenwerkingsovereenkomst (vernieuwd in 2020).  
Pretty Woman kent anders dan andere afdelingen van SJP een groot aantal verschillende financiers en 
financieringsbronnen. Dat maakt het sturen op een stabiel en deskundig team enerzijds en een minimum aan 
financieel risico anderzijds bijzonder complex. Veel van de financieringsbronnen kennen een construct waarbij 
niet uitgevoerde werkzaamheden leiden tot geen- of minder inkomsten. Ziekteverzuim, verloop, of de 
noodzaak tot bijzonder verlof, wat in 2020 helaas bovengemiddeld veel aan de orde was, vormt daarom een 
direct financieel probleem. Het negatieve resultaat uit 2020 is hiervan een direct resultaat.  
In 2020 kwam Pretty Woman tot afspraken met de gemeente Utrecht, Lokalis, KOOS en SPOOR030 over de 
Utrechtse clientengroep. Jaarlijks zou € 125.000 beschikbaar zijn voor aanvullende jeugdzorg voor Utrechtse 
jongeren met Pretty Woman als onderaannemer van KOOS en SPOOR030. Tot een uitvoer van deze afspraken 
is het niet of nauwelijks gekomen. Daarmee werd ruim een ton aan inkomsten gemist, terwijl hiervoor wel 
formatie beschikbaar was (die dus ook betaald moest worden). De gemeente Utrecht is hiervan op de hoogte 
en er wordt gewerkt aan een oplossing. Helemaal gerust zijn we hierop niet, aangezien KOOS en SPOOR030 nu 
eenmaal geen financieel belang hebben bij de inschakeling van Pretty Woman. Sterker nog: financieel is het 
voor hen voordeliger om Pretty Woman niet te indiceren maar zorg zelf te bieden of Pretty Woman te vragen 
de hulp blijvend uit te voeren vanuit de reguliere subsidie (bedoeld voor preventie en laagdrempelige, 
kortdurende begeleiding). De inhoudelijke meerwaarde van een samenwerking tussen Pretty Woman en de 
aanvullende zorg voor jeugd is er wel en deze wordt ook door alle betrokkenen onderstreept. We gaan ervan 
uit dat het inhoudelijk belang altijd voor het financiële gaat en sturen hier ook op aan. Maar het risico om ook 
in 2021 zo veel inkomsten mis te lopen is er wel degelijk.  

 
Pilots leiden tot nieuwe werkwijzen en samenwerking 
In het jaar 2020 werd gewerkt aan een drietal pilots vanuit de Innovatiemiddelen voorkomen misbruik in de 
seksbranche en uitstappen (gemeente Utrecht). Het betreft éénmalige aanvragen met een aparte inhoudelijke 
en financiële verantwoording. Desalniettemin sommen we de drie onderwerpen hieronder op. Te meer omdat 
dat wat we samen met partners en opdrachtgevers leren inzetbaar en nuttig is voor het geheel aan 
werkzaamheden van Pretty Woman in de stad en regio Utrecht.  
 

Titel Status 

Voorlichtingen anders inrichten, beklijving 
bevorderen. Pilots op OPDC en Gregorius 

Succesvol afgerond 

Voorlichtingen en hulp aan de LVB doelgroep op het 
praktijkonderwijs i.s.m. Reinaerde 

Loopt van 2020 tot 2022 

Integrale groepsaanpak voor kwetsbare meiden 
Overvecht, i.s.m. JoU 

Loopt van 2020 tot 2021 
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Ervaringsdeskundigheid en social return 
In 2020 is Renate bij Pretty Woman gestart als stagiaire ervaringsdeskundige. Renate wordt (vanuit de 
middelen voor social return) intensief door het team begeleid in haar opleiding en taak. Samen met haar en 
haar opleiders zoeken we naar geschikte manieren waarop ervaringsdeskundigheid een meer prominente plek 
kan krijgen binnen Pretty Woman. Het inschakelen van mensen met ervaringsdeskundigheid is ons niet 
vreemd, met name in het groepswerk maakten we veel en vaak gebruik van vrijwilligers met ervaringskennis. 
Dat doen we nog steeds. Maar Renate is vast onderdeel van het team en hiermee krijgt haar inbreng en 
expertise een vaste en stevige positie. Tot nu toe blijkt zij een enorme toevoeging te zijn op de navolgende 
manieren: 

• Op stap met meiden, samen hardlopen of wandelen, onderwijl ervaringen uitwisselen;  

• De eigen ervaring delen in een groep met meiden; 

• Opzetten van een herstelgroep; 

• Het eigen verhaal delen in individuele trajecten; 

• Het team ondersteunen bij casuïstiek overleggen.  
We verwachten haar inzet te kunnen uitbouwen naar de volgende interventies: 

• Vragen van ouders beantwoorden in de ouder groep; 

• Ondersteuning vanuit ervaring in RUPS-trajecten; 

• Ondersteuning vanuit ervaring in individuele hulpverleningstrajecten gericht op herstel.  
Renate blijft ook in 2021 nog aan ons verbonden en zal als het allemaal goed gaan haar stage omzetten in een 
aanstelling bij SJP.  

 
Wachtlijst 
Waar het begin 2020 gelukt is om de wachtlijst vrijwel volledig weg te werken, is deze de afgelopen maanden 

helaas toch weer behoorlijk opgelopen. Gemiddeld was de wachttijd in 2020 tussen de 3 en 5 maanden.  

Jongeren uit de gemeenten Utrecht, Amersfoort en Woerden zijn relatief sneller aan de beurt vanwege de 

subsidieafspraken die wij met deze gemeenten hebben kunnen maken.  

Pretty Woman gebruikt een afwegingskader waarbij er in geval van zwaarwegende redenen (direct gevaar 

voor jongere en ontbreken van andere hulp) voorrang wordt verleend en een client direct hulp krijgt. Trajecten 

in het kader van RUPS/DUUP worden altijd direct gestart.  

Dit ging goed en maakt ons trots 
Ontzettend veel, maar als we moeten kiezen dan zeggen we:  

• De nieuwe huisstijl en website die in 2020 werd geboren en in 2021 het online levenslicht zag!; 

• De stappen die we hebben gezet in nog betere en nauwere samenwerking in de stad en regio met 

samenwerkingspartners. Met name de contacten met het jongerenwerk in Utrecht zijn enorm verbeterd 

en dit levert op tal van terreinen winst op; 

• Er kwamen 6 nieuwe collega’s (waarvan 2 in opleiding) die zich het werk heel snel eigen wisten te maken 

en met plezier aan het werk zijn bij Pretty Woman; 

• De restricties a.g.v. Corona maakten ons innovatief en creatief;  

• We wisten meer tijd te maken voor onderlinge kennisuitwisseling met de themaochtenden (6x per jaar, 

steeds een ander thema); 

• We zijn een bescheiden social media hit; 

• De samenwerking met de gemeente Utrecht loopt op rolletjes en in Amersfoort hebben we nieuwe 

afspraken gemaakt om tot een verbeterde samenwerking te komen.   

 

Dit kan/moet beter 
We hebben ons zorgen gemaakt om onze doelgroep, en niet zonder reden. De coronatijd is voor hen 

onmogelijk zwaar. Ook voor onszelf was het, vooral ook hierdoor, een pittig jaar.  

In 2020 namen we afscheid van een drietal geliefde collega’s. Daarmee verloor Pretty Woman een bak aan 

kennis en ervaring. 

De prestaties in de gemeente Amersfoort vallen enorm tegen ten opzichte van voorgaande jaren. In 2021 

zetten we vol in op het opbouwen van netwerk en bereiken van de doelgroep in deze stad.  

De preventieve werkzaamheden in Houten verliepen weliswaar steeds in prima overleg met de opdrachtgever 

maar leverde door tal van redenen veel werk, behoorlijk wat frustratie en niet het gewenste resultaat op.  

De logistieke kant van de voorlichtingen op vindplaatsen levert nog steeds heel veel werk en daarmee 
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werkdruk op. Tijd die daarmee niet direct aan onze doelgroep kan worden besteed. Hoewel er wel wat 

verbetering is gerealiseerd blijft het op efficiënte en eenvoudige wijze komen tot logistieke afspraken en 

planning een verbeterpunt.  

Tot slot: de wachtlijst. Een doorn in ons oog. Maanden wachten terwijl de stap naar hulp eindelijk is gezet is 

heel vervelend en soms zelfs schadelijk voor jongeren en ouders. En een factor die medewerkers een gevoel 

van werkdruk geeft. En vermoedelijk de reden is dat Pretty Woman in 2019 en 2020 minder aanmeldingen 

kreeg, lang wachten demotiveert nu eenmaal enorm. Een quick fix is er niet, helaas.  

 

1.5.3 Gevolgen van de Corona maatregelen 

De medewerkers van Pretty Woman werkten tijdens de coronamaatregelen vanuit huis. Als de situatie van de 

client of de medewerker dit noodzakelijk maakte, spraken we af op locatie of ergens in de buitenlucht. Alle 

vergaderingen van het team of met samenwerkingspartners vonden digitaal plaats en dat ging boven 

verwachting goed.  

Al snel bleek het thuiswerken een aantal collega’s zwaar te vallen. De problematiek van meiden en jongens die 

ineens zo letterlijk de eigen woonruimte binnenkwam gaf spanning en de ervaring werk- en vrije tijd niet goed 

van elkaar te kunnen scheiden. We voerden de dagelijkse digitale dag afsluiting van een half uurtje in, waarbij 

eenieder die daaraan behoefte had kon inbellen om de dag even door te nemen, bij te praten en samen de 

laptop dicht te klappen. Dat hielp, al is het een ‘flauw’ alternatief voor het dagelijks contact op de gang of 

tijdens de gezamenlijke lunch. Die momenten van live en informeel contact wordt door dit team, waarbij 

onderling contact heel belangrijk is om het werk goed en prettig vol te gouden, erg gemist.  

In deze paragraaf wordt per activiteit beschreven in hoeverre deze werd aangepast, hoe dit ging, en wat de 

verwachting voor het komend half jaar is.  

Individuele begeleiding 
De begeleiding aan meiden en jongens vond digitaal (beeldbellen of gewoon bellen) plaats. Ook was er veel 

sprake van whatsapp contact, soms dagelijks.  

Vanaf begin juni zijn we gaan werken met een pandrooster waarbij iedere medewerker een aantal dagdelen 

per week de beschikking kreeg tot een corona-proof werkplek. Dat was ook nodig: daar waar de digitale 

variant op hulpverlening tijdelijk een goede uitkomst bood, bleek dit na verloop van tijd te resulteren in een 

verlies aan diepgang in de gesprekken en het stagneren van voortgang.  

Kantoorwerk deden we thuis zodat we de beperkte geschikte ruimte in beide panden echt alleen gebruiken 

voor contact met onze cliënten.  

 

Nieuwe aanmeldingen 
Kennismakingsgesprekken met nieuwe meiden en jongens gebeurden digitaal. Dat ging prima, al werd het 

rondje door het pand (onderdeel van de methodiek van Pretty Woman) wel gemist. Het aantal aanmeldingen 

liep in de maanden februari en maart terug maar het aantal klom daarna weer op.  

Groepswerk 
Het werken met groepen is in kleinere groepjes online vormgegeven. De volgende activiteiten vonden online 

doorgang: 

• 3 oudergroepen (voor ouders van onze cliënten), online 

• 2 groepen voor meiden onder de 16 jaar, online 

• 1 groep voor meiden ouder dan 16 jaar, online 

• 1 groep voor meiden ouder dan 18, fysiek (i.v.m. zware problematiek en gebrek aan vertrouwen in 

een online setting) 

• 1 gelegenheidsgroep voor een aantal meiden met een licht verstandelijke beperking, online  

‘Live’ werken met groepen kon voor een groot deel weer worden opgestart op onze eigen locatie toen de  

1,5 meter voor jongeren onder de 18 werd losgelaten. Daardoor kon er na de zomervakantie weer worden 

gestart met fysieke groepsbijeenkomsten. Eind 2020 werden maatregelen weer aangescherpt, ook voor 

jongeren, en stapten we weer naar online over.  
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Voorlichtingen 
Alle geplande die voor de eerste twee kwartalen van 2020 gepland stonden werden geannuleerd. In de zomer 

van 2020 werden hiervoor nieuwe afspraken met scholen gemaakt. Een deel daarvan kon doorgaan, een deel 

na de verscherpingen in de herfst toch weer niet. Het dubbele planwerk, dat hiervan het gevolg is en 

doorgaans enorm veel tijd van ons vergt, is vervelend geweest.  

In Amersfoort is contact gelegd met SOVEE voor de samenwerking in de BOP-cursus. Deze cursus voor ouders 

zou worden gecombineerd van een bezoek aan de leerlingen van de bijbehorende scholen. Dit zou betekenen 

dat we voor het eerst in lange tijd scholen in Amersfoort zouden kunnen gaan bezoeken. Helaas zijn de 

plannen en voornemens noodgedwongen opgeschoven naar het eerste half jaar van 2021.  

Pretty Woman komt normaal gesproken jaarlijks op zo een 10 verschillende VO scholen in de stad Utrecht en op nog 
eens 8 scholen in de regio Utrecht. In 2020 en 2021 is ongeveer 90% van de geplande voorlichtingen niet doorgegaan 
als gevolg van de schoolsluitingen. Daardoor hebben we naar schatting tussen de 3500 en 4500 leerlingen niet 
kunnen bereiken.  Dit baart ons zorgen. Leerlingen, waarvan wij doorgaans al vinden dat zij te weinig over dat wat we 
hen leren weten, kregen niks of minder mee. Daarnaast maakten zij geen kennis met Pretty Woman en leerden zij 
niet dat zij hun vragen of problemen met ons of met andere sleutelfiguren op school (schooljongerenwerk, 
vertrouwenspersoon, mentor) kunnen delen.  
Het ontbrak en ontbreekt in deze corona-tijd aan ogen van volwassenen die meekijken naar het (online) 

flirtgedrag en liefdesleven van jongeren. Achter een scherm is het voor een docent, jongerenwerker, 

gezinswerker of een voorlichter van Pretty Woman veel lastiger of zelfs onmogelijk signalen op te pikken. Er is 

het afgelopen jaar veel ongezien gebeurd. Hopelijk veel spannende en leuke dingen, die passen bij een 

gezonde seksuele ontwikkeling. Maar zeker ook zaken waarbij jongeren schade hebben opgelopen. Deze 

wetenschap sterkt ons in de wens in 2021 een inhaalslag te maken. We moeten de jongeren die we het 

afgelopen jaar minder of niet gezien hebben bereiken. Om hen (samen met onze partners) te vertellen over 

alle typische Pretty Woman onderwerpen en hierover met hen in gesprek te gaan. Maar ook om op die manier 

de jongeren met ons kennis te laten maken, zodat zij ons weten te vinden mocht er inderdaad sprake zijn van 

een nare ervaring het afgelopen jaar. Tijdens voorlichtingen signaleren we: we laten leerlingen met zorgen, 

vragen of een afwijkende reactie op onze boodschap niet los maar onderzoeken wat er voor hen aanvullend 

nodig. 

Er is in een aanvraag in het kader van Versneld vernieuwen (maart 2021) een voorstel gedaan om de inhaalslag 

met elkaar op een vernieuwende en efficiënte manier vorm te geven.  

Deskundigheidsbevordering 
Geen bijeenkomsten voor- en met externe collega’s. Wel veel consult aan collega’s vanuit de stad en regio van 

het buurt/wijkteam, onderwijs, jeugdzorg en jongerenwerk.  

Gevolgen van corona op onze doelgroep 
In het afgelopen jaar hebben we als Pretty Woman gezien en geleerd dat de online wereld nog belangrijker 

werd voor jongeren. Gebonden aan huis en met een dichte schooldeur zochten jongeren elkaar meer dan 

voorheen online op. Dat was al een trend, die door de lockdown werd versterkt. Online troffen zij vrienden en 

bekenden maar legden zij ook nieuwe contacten. We weten dat jongeren iemand die zij online ontmoeten 

sneller vertrouwen dan iemand die ze offline leren kennen. Dat is niet per se erg maar wel een aandachtspunt. 

Want helaas is niet iedereen te vertrouwen, en online kan iemand zich makkelijk anders voordoen dan hij of zij 

werkelijk is.  

We hebben gezien en gemerkt dat het gebrek aan afleiding heeft gemaakt dat al aanwezig trauma bij onze 

jongeren opspeelde. Klachten werden erger en de begeleiding moest wordt geïntensiveerd. We hebben nog 

nooit zo veel meiden met suïcidale gedachten in een jaar gezien. Het gaat niet goed met jongeren in deze 

coronatijd en dus ook niet met de onze.  
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“Blijvertjes” 
We snakken met elkaar naar versoepeling en het ‘oude normaal’.  Maar het afgelopen jaar heeft ons ook veel 

geleerd. Zo zullen we als Pretty Woman geen afscheid nemen van (deels) online vergaderen en overleggen met 

elkaar, opdrachtgevers of samenwerkingspartners. Het gaat prima en is bijzonder efficiënt. Ook in de 

hulpverlening zijn we inmiddels heel handig met online interventies geworden. Voor een deel van onze 

cliënten geldt dat zij onze hulp (deels) videobellend kunnen blijven ontvangen, ook in de toekomst. Online 

groepswerk met jongeren is online kwalitatief minder goed dan fysiek in een ruimte. We kijken dan ook uit 

naar het moment dat dit weer gewoon op onze locaties kan. Maar voor ouders geldt dit niet. We kunnen ons 

heel goed voorstellen dat de groepsbijeenkomsten met ouders voor het grootste deel online blijven 

plaatsvinden. Vooral voor mensen die in de regio en niet in de stad Utrecht of Amersfoort wonen is dit heel erg 

handig.  
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1.5.3 Financiële verantwoording 

 
 

 

Pretty Woman Utrecht 2020

Projectnummer 80114

Bestelnummer 5800084286

Verleende opdracht 2020

Uren 3485,00 77,70€                    270.785,30€          

Verschil 15,70€                    

Totaal opdracht 270.801,00€          

Realisatie 2020

Uren clientgerelateerd 2078,00 77,70€                    161.460,60€          

Uren voorlichting 263,50 77,70€                    20.473,95€            

Uren deskundigheidsbevordering 186,00 77,70€                    14.452,20€            

Totaal realisatie 2020 196.386,75€          

Te verrekenen -€                         

Pretty Woman Ijsselstein

Projectnummer 80118

Dossiernummer 717285

Verleende opdracht 2020

Subsidie  voorlichtingen 57 77,70€                   4.420,00€              

Totaal opdracht 4.420,00€              

Realisatie 2020

Subsidie  voorlichtingen 33,5 77,70€                   2.602,95€              

Inzet Jongerenwerk Utrecht 136,00€                 

Totaal realisatie 2020 2.738,95€              

Te verrekenen 1.681,05€              
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Pretty Woman Zeist

Projectnummer 80120

Dossiernummer 337723

Verleende opdracht 2019

Uren 24 79,25€                   1.902,00€              

Totaal opdracht 1.902,00€              

Realisatie 2019

Uren 6 79,25€                   475,50€                 

Inzet Jongerenwerk Utrecht 306,00€                 

Totaal realisatie 2020 781,50€                 

Te verrekenen 1.120,50€              

Pretty Woman Amersfoort 2020

Projectnummer 80115

Dossiernummer 0

Verleende opdracht 2020

Uren 1007,00 79,25€                   79.805,55€            

Verschil 5,55-€                      

Totaal opdracht 79.800,00€            

Realisatie 2020

Uren 560,00 79,25€                   44.380,00€            

Uren (inzet door FIOM) 5,50 79,25€                   435,88€                 

Totaal realisatie 2020 44.815,88€            

Te verrekenen 34.984,13€            

Pretty Woman Woerden

Projectnummer 80117

Dossiernummer ZK19001456

Verleende opdracht 2020

Uren 155 77,70€                   12.067,00€            

Totaal opdracht 12.067,00€            

Realisatie 2020

Uren 138,5 77,70€                   10.761,45€            

Totaal realisatie 2020 10.761,45€            

Te verrekenen 1.305,55€              
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2. Overige uitgevoerde projecten en opdrachten 
 

 
 

 

  

Naam project Gemeente Opdrachtgever Opbrengst SJP

FIOM; keuzegesprekken VWS Div VWS 28.755,00€      

PPI Training Girls Talk Kranenburg 2020 Utrecht Kranenburgschool 1.404,60€         

PPI Beter omgaan met faalangst X11 2019-2020 Utrecht X11 media en vormgeving 1.475,25€         

PPI Training assertiviteit VOLT 2020-2021 Utrecht VOLT 1.024,10€         

PW; Extra subsidie pilot voorlichting GU 2019-2020 Utrecht Gemeente Utrecht 3.567,94€         

PW: pilot voorlilchtingen LVB 2020-2022 Utrecht Gemeente Utrecht 256,41€            

PW: pilot PGA aanpak meiden 2020-2021 Utrecht Gemeente Utrecht 1.103,75€         

PW: Houten 2020 Houten Gemeente Houten 3.172,07€         

PW: Nieuwegein Nieuwegein Gemeente Nieuwegein 760,80€            

PW; RUPS III 2019-2020 Utrecht Gemeente Utrecht 21.118,07€      

PW: onderzoek VWS 2019-2020 Utrecht Koraal 3.067,97€         

PW: voorlichtingen op scholen Div Divers 2.646,94€         

PW: Utrecht incl Best men 2020 Utrecht Gemeente Utrecht 89.364,33€      

SMW ROC MN Nieuwegein ROC MN 62.699,00€      

PW; projecten via de Rading Div.gemeentes via De Rading 113.226,94€    

333.643,18€    
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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. 

 
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 in 2020 uitvoering aan een aantal onderdelen van dit beleid: 

• Back UP 

• PPI 

• Home Start 

• Pretty Woman 

• Fiom Utrecht 

• Schoolmaatschappelijk werk ROC Midden Nederland 
 
Ook als SJP kregen we te maken met de gevolgen van het coronavirus. En daarmee met een nieuwe 
werkelijkheid: een korte dip in het aantal aanmeldingen, locaties die gesloten werden, cliënten die thuis 
moesten blijven en medewerkers die (grotendeels) werken vanuit huis. Een enorme omschakeling voor de 
afdelingen bij SJP die, met een enkele uitzondering daargelaten, vooral veel cliëntcontact hebben en 
normaliter relatief weinig werk achter een scherm hebben. Cliënten kregen in veel gevallen last van 
toenemende klachten. Dat spanningsveld waarbij cliënten eigenlijk meer hulp en zorg nodig hebben terwijl  
dit niet op de voor de cliënt beste manier geboden kan worden leverde ingewikkelde situaties op. Het 
(gedeeltelijk) heropenen van de locaties bleek noodzakelijk om kwalitatief goede hulp te bieden. SJP heeft zich 
uiteindelijk snel en goed aangepast aan een voor iedereen compleet nieuwe en vreemde situatie. Er is creatief 
en flexibel gezocht naar dat wat wel kon. En er bleek veel mogelijk. Het digitaal werken met elkaar en met 
onze cliënten nam een vlucht. En hoewel e.e.a. ook echt wel beperkingen kent ontdekten we vooral dat het 
voor een grote groep van onze cliënten en vrijwilligers veel beter werkt dan we van tevoren hadden gedacht. 
 
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 de 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 heeft na een evaluatietraject in 2019 nadere inhoud gekregen en in een plan van 
aanpak zijn de acties beschreven. De uitvoering is in 2020 ter hand genomen. Voor de omvang van de directie 
van SJP had dit 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 2020 zijn beide kwaliteitscertificaten opnieuw verdiend. 
In 2020 is een nieuw beleid van werving & selectie 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. 
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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. Er is 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 2020 geactualiseerd. 
 
Belangrijkste risico’s en kansen  
Het eigen vermogen is minimaal en te laag om  risico's op te vangen. Door de in 2020 verloren uitvraag van 
Back UP loopt SJP groot financieel risico en zonder maatregelen leek zelfs een faillissement begin 2021 niet uit 
te sluiten. Op korte termijn zijn scenario’s uitgewerkt om risico voor de overige projecten van SJP te 
minimaliseren. Uiteindelijk zijn de grootste risico’s vermeden omdat alle medewerkers naar de nieuwe 
aanbieder zijn overgegaan. De financiële situatie blijft echter precair. Er zijn maatregelen voorbereid om dit 
naar de toekomst toe te verbeteren.   
Het onderling vertrouwen richting gemeente Utrecht en BTO is geschaad door de verloop en de uitkomst 
uitvraagprocedure Back UP. Constructieve opstelling en delen van alle expertise, wordt afgestraft met het 
gunnen van de opdracht aan de concurrent. Het beleid van aanbesteding creëert concurrentie en stimuleert 
een terugtrekkende beweging. Hoe trekken we hier lering uit voor de toekomst en hoe normaliseren we de 
verhoudingen weer. Hiertoe zijn de eerste stappen gezet. 
 
Managementreview 
In oktober 2020 heeft de Directieraad de jaarlijkse managementreview vastgesteld volgens het kwaliteits-
systeem. De uitkomsten hiervan werden samen met de uitkomsten van evaluaties en onderzoeken 
meegenomen in de nieuwe plannen voor 2021. 
 
Financieel resultaat  
In 2020 zijn er in de begroting totale baten van € 2.653.797 voorzien met een resultaat van € 39.364 positief.  
Uiteindelijk zijn baten gerealiseerd tot een bedrag van 2.312.267 en een negatief financieel resultaat van  
€ -40.822. SJP sloot het boekjaar 2020 af met een negatief vermogen van € -32.884. 
 
Continuïteit 
De financiële positie in 2020 is verslechterd. Met het uittreden van Back UP wordt SJP in 2021 nog kleiner en 
kwetsbaarder. De directie van SJP heeft maatregelen voorbereid om de inkomsten te stabiliseren en kosten te 
besparen. Voor de continuïteit op langere termijn geeft dat echter geen garanties. De perspectieven op 
langere termijn worden intern besproken. Ook met de subsidieverstrekker zal overlegd worden en zullen 
afspraken gemaakt worden over de continuïteit.  Vervolgens zal dan een besluit worden genomen over de te 
volgen koers in de komende jaren, zodat het negatieve vermogen zo spoedig mogelijk kan worden omgebogen 
tot een positief vermogen. 
 
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   
 
  

mailto:g.jongetjes@stichting-pk.nl
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Begroting 2020 en 2021 
 
 

 
 
 

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 2020 in het samenwerkingsverband 
In de managementreview zijn de volgende overstijgende en gemeenschappelijke thema’s benoemd:  

• COVID-19 heeft een grote impact gehad op de manier van werken. In principe wordt thuis gewerkt, 
contacten tussen collega’s onderling zijn online, contacten met cliënten zijn indien mogelijk online en 
anders fysiek. Daarbij worden de geldende richtlijnen in acht genomen. Voor wat betreft COVID-19 
worden er de komende tijd zowel kansen als risico’s gezien. Aan de ene kant herwaardering voor de sector 
door de belangrijke en toenemende rol in het bieden van hulp en steun. Aan de andere kant de 

Prognose 2021 Begroting 2021 Begroting 2020 Realisatie 2019

Baten

Subsidie Gemeente Utrecht 1.028.095€           1.028.095€           1.938.385€           1.895.592€           

Overige subsidies 325.031€               325.031€               715.412€               575.274€               

Sponsorbijdragen/giften -€                            -€                            -€                            -€                            

Bijdrage deelnemers -€                            -€                            -€                            -€                            

Overige inkomsten 4.560€                   4.560€                   -€                            355€                       

Totaal baten 1.357.686€           1.357.686€           2.653.797€           2.471.221€           

Lasten

Personeel (uitvoerend)* 926.143€               926.261€               1.856.395€           1.751.019€           

Personeel (overhead)* 81.658€                 81.658€                 48.242€                 113.854€               

Incidentele personeelslasten 20.880€                 -€                            70.707€                 -€                            

Huisvesting 60.198€                 60.198€                 166.795€               152.054€               

Organisatie 288.049€               280.757€               438.294€               418.178€               

Activiteiten 23.750€                 8.813€                   34.000€                 27.708€                 

Totaal lasten 1.400.678€           1.357.686€           2.614.433€           2.462.813€           

Correcties voorgaande jaren -€                            -€                            -€                            -100€                     

Diverse baten en lasten -€                            -€                            -€                            35.056€                 

Financiële baten en lasten -€                            -€                            -€                            -16€                       

Resultaat -42.992€                -€                            39.364€                 43.348€                 

Verschil maximale en werkelijke inschaling 20.880€                 -€                            70.707€                 -€                            

Resultaat bij werkelijke inschaling -22.112€                -€                            110.071€               43.348€                 

* Dit betreft werkgeverslasten en secundaire personeelslasten. De secundaire personeelslasten 2020 en 2019 zijn 

naar rato verdeeld over uitvoerend en overhead personeel.

Prognose en begroting SJP 2021
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neerwaartse druk op de gemeentelijke budgetten. Het uiteindelijk effect is nog niet in te schatten. 
Ondertussen is het wel van belang de resultaten en effecten van ons werk op een hoger niveau tillen door 
zichtbaar te maken wat de bijdrage is aan het dichterbij brengen van de gemeentelijke 
beleidsdoelstellingen in het sociaal domein. 

• Door verlies van werk vermindert de financiële draagkracht voor het bedrijfsbureau. Keuze is bezuinigen 
of het verwerven van extra inkomsten door het binnenhalen van nieuwe externe opdrachten. Bezuinigen 
kan niet meer zonder hele functionaliteiten te schrappen. Daar wordt niet voor gekozen. Er wordt ingezet 
op extra opdrachten. Door het aanbestedingsbeleid van de GU zijn de komende tijd nog meer uitvragen te 
verwachten met opnieuw risico van verlies van werkzaamheden. Schadelijk effect van aanbestedingen bij 
de GU is onder de aandacht gebracht.   

• Vakmanschap en verdere professionalisering van medewerkers is blijvend aandachtspunt. Flexibiliteit is 
een vereiste, evenals aansluiting houden bij wat de werkontwikkeling van hen vraagt. Uitgangspunten zijn 
vastgelegd in nieuw beleid voor Werven, Kiezen en Ontwikkelen. De verschillende onderdelen van dit 
beleidsplan worden nu stuk voor stuk uitgewerkt en vastgesteld. Wijzigingen die om instemming vragen 
worden aan het CMT voorgelegd. De voortgang is vertraagd als gevolg van de COVID-19 maatregelen. 

• Besluit over de nieuwe topstructuur is genomen. Voor de transitie is een plan van aanpak gemaakt dat in 
uitvoering is. Ook hier is vertraging opgetreden als gevolg van de COVID-19 maatregelen.  Het proces om 
te komen tot een eenhoofdige leiding is afgerond. De taakverdeling in de directieraad wordt opnieuw 
bepaald. Naast de directiefunctie zal er vanuit perspectief van de uitvoering goed gekeken worden naar 
wat er verder aan leiding en sturing nodig is. Verantwoordelijkheden zullen zoveel mogelijk laag in de 
organisaties worden verdeeld over professionals, waarbij de benutting van talenten van medewerkers kan 
worden verbeterd. Dit is maatwerk per organisatie waar verandertrajecten voor lopen. Belangrijk 
aandachtspunt is het traject voor de vervanging van de in de komende jaren vertrekkende leden van de 
directieraad, inclusief de directeur-bestuurder. De vervanging van DR-leden die met pensioen gaan zal in 
een planning en procedure worden gezet.  

• Het percentage ziekteverzuim was in alle organisaties de laatste twee jaar hoger dan wat landelijk gezien 
als gemiddelde geldt voor deze sector. Er is met een geïntensiveerde aanpak aan gedaan wat mogelijk 
lijkt. Er is dit jaar een duidelijk dalende tendens zichtbaar, hetgeen positief is. Een doorlopende curatieve 
en preventieve aandacht blijft nodig. Het is nog onduidelijk wat het effect van COVID-19 is op het verloop 
van het ziekteverzuim. 

• De RI&E is in 2019 uitgevoerd. De uitvoering van het plan van aanpak is vertraagd vanwege COVID-19. 
Naar verwachtingen zijn er geen grote investeringen nodig. 

• Voor alle organisaties geldt dat er meer structurele aandacht moet komen voor een goede verbinding van 
de cliënt/deelnemer aan de organisatie. Een zorgvuldige introductie, kennismaking met de organisatie, 
doel, werkwijze, registratie van gegevens, rechten en plichten, wat te doen bij ontevredenheid. Zowel 
mondeling als ondersteund door schriftelijke materiaal en informatie op de website.   

• In de huidige tijd is externe samenwerking met overheden en andere organisaties in het sociaal domein 
een onmisbaar element in de dagelijkse werkpraktijk. Meer focus is nodig om de medewerkers op de 
juiste wijze te ondersteunen in die (soms ingewikkelde) samenwerkingsprocessen. Samenwerken vraagt 
specifieke vaardigheden welke nog beter kunnen worden ontwikkeld. 
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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 ook 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 de komende 
jaren. Deze komen terug in het Toezichtjaarplan. 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. Dit totaal heeft intern de 
naam gekregen Welzijnsgroep Midden Nederland (WMN). 
 
Voor SJP was in 2020 de coronacrisis uiteraard een dominant thema. Van de ene op de andere dag moesten 
medewerkers thuis werken. Contacten met cliënten werden waar mogelijk online en telefonisch 
georganiseerd. Bij groepen waar dit geen optie was bleven de contacten fysiek. Deze omslag heeft zonder al te 
grote problemen plaatsgevonden en was in nauw overleg met de subsidiegever. Daar is tevredenheid over.  
 
Het belangrijkste thema voor SJP was de verloren uitvraag voor de werkzaamheden van Back UP. Dit had niet 
alleen grote consequenties voor de betrokken medewerkers, maar ook voor de financiële positie van SJP en 
voor het draagvlak onder bedrijfsbureau PK. Ook zijn er grote zorgen over het behoud van een goede en 
passende hulpverlening aan deze specifieke doelgroep.  
Er zijn maatregelen voorbereid en genomen om dit verlies in 2021 op te kunnen vangen. Tegen het besluit is 
een juridische procedure gevoerd, die gestopt is in het belang van continuïteit van de hulpverlening voor de 
cliënten. Effect is wel dat de gemeente Utrecht de toepassing van aanbesteding als instrument voor 
subsidietoewijzing gaat evalueren in 2021. De Raad van Toezicht is van plan daar een rol in te spelen.  
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De verdere ontwikkeling en concretisering van de langetermijnvisie heeft in 2020 veel aandacht gekregen. Op 
initiatief van de Commissie Buiten van de Raad van Toezicht heeft een breed samengestelde 
reflectiebijeenkomst plaatsgevonden met leden van de directie en de medezeggenschapsorganen.  
Thema’s voor de toekomst zijn uitgediept en zullen nog worden geprioriteerd. Ook is gesproken over het 
gewenste toekomstig leiderschap. De Raad van Toezicht zal zich meer extern oriënteren. Ter voorbereiding 
van de reflectiebijeenkomst zijn gesprekken met externe stakeholders gevoerd. In 2021 zal een gesprek 
worden gepland over overstijgende thema’s met toezichthouders van externe samenwerkingspartners. Daarbij 
kan de evaluatie van de aanbesteding als instrument voor subsidietoewijzing mogelijk een kapstok voor 
gesprek vormen. 
 
4.1 Vergaderingen 
De Raad van Toezicht is in 2020 zes keer bijeengekomen op 13 februari, 13 mei, 24 juni,  
29 september, 11 november en 14 december.  
 
De navolgende onderwerpen zijn aan de orde gekomen: 

• Langetermijnvisie en meerjarenbeleid. 

• Plan van aanpak naar de nieuwe topstructuur. 

• Uitvraag basiszorg daklozen. 

• Effect verlies Back UP op toekomst SJP en PK  

• Impact coronacrisis. 

• Evaluatie Raad van Toezicht. 

• Evaluatie Raad van Bestuur. 

• Jaarverslag, Jaarrekening en accountantsverslag 2019. 

• Kwartaalrapportages: voortgang financiële en inhoudelijke doelen jaarplan.  

• Voortgang bedrijfsvoering. 

• Risicobeheersings- en controlesysteem.  

• Risico- en kansenanalyse. 

• Analyse externe overleggen en relaties. 

• Rapportage interne en externe audits. 

• Toezichtjaarplan. 

• Concretisering lange termijnvisie en toekomstig leiderschap. 

• Financieel kader 2021. 

• Reglement dienstverlening bedrijfsbureau PK 

• Managementreview en directiebeoordeling. 

• Jaarplan en begroting 2021. 

• Organisatieplan. 

• Subsidieaanvraag 2021. 

• Honorering leden Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. 

• Uitvoering medezeggenschap. 

• Gesprekken met de medezeggenschapsraden. 

• Gesprekken met directies. 
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4.2 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 2020 zijn er geen wijzigingen geweest. Het rooster van aftreden is op  
31 december 2019 als volgt vastgesteld: 
 

Naam Functie In functie Herbenoemen Aftreden 

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

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

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

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

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

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

D. de Wit lid 08-05-2019 08-05-2023 08-05-2027 

 
4.3 Statuten 
Er zijn in 2020 geen statutenwijzigingen geweest.   
 
4.4 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 in 2020 besloten de geadviseerde norm van de NVTZ 
vanaf 2021 te gaan volgen. In 2015 heeft de Raad van Toezicht de hoogte van het bedrag vastgesteld, dat is 
sinds die tijd ongewijzigd gebleven.  
 
Overzicht van de honorering in 2020, het maximale normbedrag conform de richtlijnen van de NVTZ en het 
maximale normbedrag conform de richtlijnen van de WNT: 
 

  2020 NVTZ 2020 WNT 2020 

Gewoon lid  €   7.383 € 10.800 € 13.500 

Vicevoorzitter €   9.229 € 10.800 € 13.500 

Voorzitter € 11.075 € 16.200 € 20.250 

 
4.5 Samenstelling per 31-12-2020 
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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Jaarverslag Klachtencommissie     
 

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 in 2020 gewijzigd. De voorzitter Gert-Jan Bloemendal heeft per  
01-04-2020 de commissie verlaten vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn. Hierdoor ontstond 
er een vacature voor een nieuwe lid/voorzitter. Erica Lock heeft de rol van voorzitter op zich genomen. Per  
1 juli is de commissie uitgebreid met Richard Weijenberg. Hij is voor een termijn van 4 jaar benoemd in de 
klachtencommissie. Richard Weijenberg heeft een HR achtergrond en ruime ervaring met klachtafhandeling in 
de Zorgsector.  
 
De samenstelling van de klachtencommissie is per 31-12-2020: 

• P.T.E. Lock, voorzitter 

• I. van de Gevel, lid 

• R. Weijenberg, lid 

• C.Y. van Eeden, ambtelijk secretaris. 
 
De klachtenfunctionaris is per 31-12-2020: 

• E. de Gooijer. 
 
De vertrouwenspersoon is per 31-12-2020: 

• S. Cox. 
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Jaarverslag Klachtencommissie 
 

Naam organisatie: JoU/PK/SJP/UCe 
 

Jaar en maand: 2020 
 

Aard van de klacht: Geen klachten ontvangen. 
 

Afhandeling van de klacht: - 
 

Eventuele adviezen aan de organisatie: - 
 

 

Jaarverslag Klachtenfunctionaris 
 

Betreft: Klachtenfunctionaris 
 

Naam organisatie: JoU/PK/SJP/UCe 
 

Jaar:   2020 

Aantal en aard van de gesprekken: • Aantal meldingen: 8 (meestal via de website). 

• Aantal gesprekken met klager: 7 telefonisch en 
5 schriftelijk/via mail. 

• Mail en telefonisch contact met hulpverleners, 
leidinggevenden: 5. 

• Telefonisch/mail met overige: 1. 

• 2 verkeerde verwijzingen. 
 
Geen huisbezoeken of gesprekken op kantoor i.v.m. 
corona. 

Gemiddelde tijdsinvestering: • Uren directe contacten klager en aangeklaagde: 
4.5. 

• Uren indirecte activiteiten t.b.v. 
klager/aangeklaagde: 1. 

• Indirecte uren overig: 1,5. 
 

Resultaat van de gesprekken: • In 3 situaties heeft klager na overleg met 
leidinggevende of hulpverlener/vrijwilliger 
besloten geen klacht in te dienen. 

• In 2 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 kon door corona maatregelen geen 
nader overleg met klager plaatsvinden. Zodra 
dat wel mogelijk is wordt dit alsnog gedaan. 

• Met 2 klagers is nog contact en zijn nog geen 
resultaten te melden. 
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Activiteiten om bekendheid te vergroten: In het verslagjaar is een interview met de klachten-
functionaris verschenen in Trefpunt, de nieuwsbrief 
voor vrijwilligers en cliënten bij de Algemene 
Hulpdienst.  
Daarnaast is deelgenomen aan de reguliere 
jaarvergadering met de externe klachtencommissie 
en Vertrouwenspersoon. 
 

Eventuele bijzonderheden/observaties: Bemiddelen in klachtzaken waar het vaak vooral om 
de communicatie gaat is in tijden van corona erg 
lastig, zo niet onmogelijk. Om die reden zijn in  
2 situaties gesprekken uitgesteld tot hopelijk 
voorjaar 2021.   
 

Adviezen aan de organisatie: 
 

- 

 
Jaarverslag Vertrouwenspersoon 

 
Het doel van het jaarverslag is, verantwoording af te leggen aan het bestuur ten aanzien van de 
werkzaamheden van de externe vertrouwenspersoon Ongewenst Gedrag en Integriteit.  
Het jaarverslag is zodanig opgesteld dat niet herleidbaar is wie een melding heeft  
gedaan of heeft geklaagd. Concrete omschrijvingen van casuïstiek zijn dan ook niet in dit verslag opgenomen.  

 
Betreft: Vertrouwenspersoon (VP) 

 

Naam organisatie: Samenwerkingsverband JoU/PK/SJP/UCe 
 

Jaar:   2020 
 

Aantal en aard van de gesprekken: Bij de VP waren 6 meldingen in behandeling. Drie nog lopend 
uit 2019 en drie nieuwe. Twee wilden hun verhaal kwijt, 
overige meldingen gingen over intimidatie en verbale agressie. 
Een arbeidsconflict is doorverwezen naar de bedrijfsarts. In de 
rapportageperiode is er géén melding geweest van het 
vermoeden van een misstand met betrekking tot Integriteit. 
 

Gemiddelde tijdsinvestering: Per melding met medewerkers is gemiddeld 2 uur besteed. 
Daarnaast is 6,5 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: Fysieke bezoeken aan teams is dit jaar achterwege gebleven.  
Wel zijn er nieuwe flyers met contactgegevens onder de 
medewerkers en vrijwilligers verspreid, en is er recent een 
video van de vertrouwenspersoon op intranet geplaatst.  
 

Eventuele bijzonderheden/observaties: Het jaar 2020 stond in het teken van corona. Dit betekende 
onder meer dat er veel meer vanuit huis is gewerkt. Wellicht 
verklaart dit mede het lage aantal meldingen.  
 

Adviezen aan de organisatie: In 2021 blijft het onder de aandacht brengen van de rol en 
functie van de Vertrouwenspersoon Ongewenst Gedrag en 
Integriteit een belangrijk aandachtspunt. 
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Overzicht van werkzaamheden (projecten en financiers) 
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Raad van Bestuur 

Hoofd BPK 

Directieraad 

Directeur JoU Directeur SJP Directeur U Centraal 

JoU SJP U Centraal 

Organigram 
 

 

 

 

 

Raad van Toezicht 

CMT 

 

medewerkers | vrijwilligers - VR 

cliënten/deelnemers - CR 

Bedrijfsbureau PK 

 

Personeel & Organisatie | 

Secretariaat | Administratie | ICT | 

Beleid | Bestuursondersteuning | 

Receptie | Beheer 
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JAARREKENING 2020 
 

1. Balans per 31 december 2020 (na resultaatbestemming)  
 

 
 
 
 

ACTIVA 31-12-2020 31-12-2019

MATERIËLE VASTE ACTIVA

AANSCHAFWAARDE 169.392€                179.446€               

CUMULATIEVE AFSCHRIJVING -111.776€              104.402-€               

Subtotaal 57.616€                 75.044€                 

VLOTTENDE ACTIVA

DEBITEUREN                              205.870€                39.493€                  

OVERIGE VORDERINGEN 448€                        150€                        

TE ONTVANGEN SUBSIDIES                  167.383€                103.261€                

TRANSITORIA DEBET                       25.939€                  47.037€                  

Subtotaal 399.640€               189.942€               

LIQUIDE MIDDELEN            

BANKEN EN KASSEN                            211.901€                266.836€                

Subtotaal 211.901€               266.836€               

Totaal activa 669.157€               531.822€               

PASSIVA 31-12-2020 31-12-2019

VERMOGEN

ALGEMENE RESERVE -34.665€                 6.157€                     

BESTEMMINGSFONDS 1.781€                     1.781€                     

Subtotaal -32.884€                 7.938€                     

LANG VREEMD VERMOGEN

VERPLICHTING INZAKE AFVLOEIING PERSONEEL 9.165€                     60.924€                  

Subtotaal 9.165€                     60.924€                  

KORT VREEMD VERMOGEN        

CREDITEUREN                             63.938€                  16.726€                  

BELASTINGEN EN PREMIES SOC.VERZEKERINGEN 91.983€                  122.760€                

PENSIOENEN 2.559€                     72€                           

OVERIGE SCHULDEN INZAKE PERSONEEL 123.263€                152.934€                

TE VERREKENEN SUBSIDIES 272.781€                95.507€                  

OVERIGE SCHULDEN  101.084€                55.813€                  

TRANSITORIA CREDIT                      37.267€                  19.148€                  

Subtotaal 692.876€                462.960€                

Totaal passiva 669.157€                531.822€                
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2. Staat van baten en lasten 2020 
 

 
 

  

Realisatie 2020 Begroting 2020 Realisatie 2019

BATEN

Subsidies en opdrachten 2.312.267€                2.653.797€                2.470.866€                

Overig baten -€                                 -€                                 355€                            

Totaal baten 2.312.267€                2.653.797€                2.471.221€                

LASTEN

Personeel 1.706.456€                1.975.344€                1.864.873€                

Huisvesting 164.494€                   164.935€                   151.394€                   

Afschrijving 660€                            1.860€                        660€                            

Organisatie 449.734€                   438.294€                   418.178€                   

Projecten 36.414€                      34.000€                      27.708€                      

Totaal lasten 2.357.757€                2.614.433€                2.462.813€                

Exploitatieresultaat -45.490€                    39.364€                      8.408€                        

Diverse baten en lasten 4.669€                        -€                                 34.940€                      

Saldo resultaat -40.822€                    39.364€                      43.348€                      

Toevoeging bestemmingsreserves -€                                 -€                                 -€                                 

Onttrekking bestemmingsreserves -€                                 -€                                 -€                                 

Mutatie bestemmingsreserves -€                                 -€                                 -€                                 

Onttrekking/toevoeging aan algemene reserve -40.822€                    39.364€                      43.348€                      
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3. Kasstroomoverzicht 2020        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Resultaat boekjaar -40.822€                 43.348€                  

Afschrijvingen 17.429€                  9.569€                     

Cash flow -23.393€             52.917€              

Veranderingen in werkkapitaal

mutatie lang vreemd vermogen -51.759€                 -60.535€                 

mutatie kortlopende schulden 229.917€                38.231€                  

mutatie vorderingen -209.698€              -22.268€                 

-31.540€             -44.572€             

Kasstroom uit bedrijfoperaties -54.935€             8.345€                 

Investeringen in materiële vaste activa -€                              -37.520€                 

-€                          -37.520€             

Netto kasstroom -54.935€             -29.175€             

Mutatie geldmiddelen

Stand per einde boekjaar 211.901€                266.836€                

Stand per begin boekjaar 266.836€                296.011€                

Netto kasstroom -54.935€             -29.175€             

2020

2020

2019

2019
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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 
Het vraagstuk t.a.v. de continuïteitsverwachting van SJP is in april 2021 aangekaart bij de grootste 
opdrachtgever van SJP: de gemeente Utrecht. De oplossingsrichting voor een financieel gezond SJP is 
hen geschetst. Hierover wordt een passage opgenomen in het jaarverslag. De gemeente Utrecht is 
gevraagd of er plannen zijn om de subsidie van (delen van) SJP te korten. Aanwijzingen van plannen 
in die richting zijn er niet. De afdelingen van SJP staan bij de opdrachtgever bekend als een 
waardevolle en kwalitatief goede aanvulling op het Utrechts welzijnswerk. We spreken in mei 2021 
verder over dit onderwerp met de gemeente wanneer de Jaarrekening 2020 is vastgesteld. De 
verwachting voor SJP in 2021 is een positief financieel resultaat, waardoor eigen vermogen en 
liquiditeit weer positief zullen worden. De werkzaamheden worden mogelijk (tijdelijk) uitgebreid 
voor Pretty Woman en PPI. 
De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting. 
 
Vergelijking met de begroting 
De in de jaarrekening opgenomen begrotingscijfers zijn gebaseerd op de 10 december 2019 door de 
Raad van Bestuur vastgestelde en op 17 december 2019 door de Raad van Toezicht goedgekeurde 
begroting 2020. 
 
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 toegezegde-
bijdrage-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 2020 92,6%.  
 
Personeelsbezetting 
Gedurende 2020 waren er gemiddeld 28 werknemers (23,3 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 
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5. Toelichting op de balans per 31 december 2020 
 
ACTIVA 
 
5.1. Materiële vaste activa 
 

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

 
 
 
  

31-12-2020 31-12-2019

Huurdersonderhoud nagelvast 53.501€           70.271€           

Inventaris 4.115€              4.773€              

Totaal materiële vaste activa 57.616€           75.044€           

Aanschafwaarden

Huurdersonderhoud nagelvast 172.849€        10.055€        162.794€            162.794€        

Inventaris 6.597€            6.597€                 6.598€            

Totaal aanschafwaarde 179.446€        10.055€        169.391€            -€                 169.392€        

Afschrijvingswaarden

Afschrijving Huurdersonderhoud 102.578€        10.055€        92.523€               16.770€          109.293€        

Afschrijving Inventaris 1.824€            1.824€                 660€                2.483€            

Totaal afschrijvingen 104.402€        10.055€        94.347€               17.429€          111.776€        

Totaal boekwaarde 75.044€          0€                  75.044€               17.429-€          57.616€          

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

Waarde na des-

investeringen

 Waarde per

31-12-2020

Afschri jving per                             

31-12-2020

Waarde per

1-1-2020

Des investe-

ringen 2020

Afschri jving per       

1-1-2020

Des investe-

ringen 2020

Afschri jvingen na 

des investeringen

Investeringen

2020

Afschri jving

2020
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5.2. Debiteuren  
 

 
 
5.3. Overige vorderingen 
 

 
 
5.4. Te ontvangen subsidies  
 

 
 
 
5.5. Transitoria Debet 
 

 
 
 

Debiteuren 31-12-2020 31-12-2019

Debiteuren 205.870€         39.493€           

Saldo per 31 december 205.870€         39.493€           

Overige vorderingen 31-12-2020 31-12-2019

Voorschotten 448€                 -€                       

Werkersbudget -€                       150€                 

Saldo per 31 december 448€                 150€                 

Te ontvangen subsidies/contractgelden 31-12-2020 31-12-2019

RUPS II 2017-2018 dossiernr. 4305584 (nog te ontvangen i.v.m. blokkade) 1.768€              1.768€              

RUPS II 2017-2018 dossiernr. 4305584 (te ontvangen na vaststelling) 2.475€              2.475€              

Training assertiviteit VOLT 2020-2021 1.024€              -€                       

Pretty Woman Ijsselstein 2019 (trajecten) -€                       1.913€              

Pilot OPDC 2019 -€                       9.924€              

PW PGA aanpak meiden 2020-2021 3.345€              -€                       

PW pilot voorlichtingen LVB 2020-2021-2022 777€                 -€                       

RUPS 2019-2020 81.045€           17.051€           

SMW ROC MN aug 2019-juli 2020 -€                       66€                    

Training beter omgaan met faalangst X11 2019-2020 -€                       1.686€              

Back Up 2019 50.750€           50.750€           

FIOM Utrecht 2019 12.893€           12.893€           

FIOM Utrecht 2020 13.306€           -€                       

Extra subsidie pilot voorlichting GU 2019 -€                       4.736€              

Saldo per 31 december 167.383€         103.261€         

Transitoria Debet 31-12-2020 31-12-2019

Vooruitbetaalde kosten

Huur 1e kwartaal AC -€                       6.134€              

Diverse kleine posten 4.136€              4.165€              

Te ontvangen bedragen

Uitkeringen UWV 1.171€              24€                    

Te ontvangen KPN 2019 -€                       1.737€              

Transitievergoeding voorgaande jaren 17.535€           34.078€           

Vaststelling stagefonds 2019-2020 2.255€              -€                       

Diverse kleine posten 841€                 899€                 

Saldo per 31 december 25.939€           47.037€           
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5.6. Liquide middelen 
 

 
 
  

Liquide middelen 31-12-2020 31-12-2019

Banken

Triodos bank 113.574€         241.752€         

Rabobank 98.106€           20.603€           

ING -15€                  3.797€              

Totaal banken 211.665€         266.152€         

Kassen

BackUp 335€                 684€                 

Totaal kassen 335€                 684€                 

Kruisposten

Betalingen onderweg -99€                  -€                       

-99€                  -€                       

Saldo per 31 december 211.901€         266.836€         
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PASSIVA 
 
 
5.7. Eigen vermogen 
 

 
 
 
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. 
 

 
 
 
5.8. Lang vreemd vermogen 
 

 
 
 
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. 
 

Vermogen 31-12-2020 31-12-2019

Algemene reserve per 1 januari 6.157€              -37.191€          

Resultaat boekjaar -40.822€          43.348€           

Algemene reserves -34.665€         6.157€             

Bestemmingsfonds PW en Fiom per 1 januari 1.781€              1.781€              

Onttrekking bestemmingsfonds -€                       -€                       

Bestemmingsfonds 1.781€             1.781€             

Saldo per 31 december -32.884€          7.938€              

Reserves gevormd uit subsidies Gemeente Utrecht 55.603€                  96.180€                    151.783€                 

Reserves gevormd uit overige inkomsten 49.446-€                  137.001-€                 186.448-€                 

Bestemmingsfonds 1.781€                    -€                               1.781€                      

Algemene reserve 7.938€                    40.822-€                    32.884-€                   

Totaal 7.938€                    40.822-€                    32.884-€                   

% van totale lasten boekjaar 0,32% -1,39%

OVERZICHT OPGEBOUWD VERMOGEN 31 DECEMBER 2020

Stand

01-01-2020

Resultaat

2020

Stand 

31-12-2020

Lang vreemd vermogen 31-12-2020 31-12-2019

Verplichting inzake afvloeiing personeel 82.266€           149.130€         

Naar kortlopende schulden -73.101€          -88.206€          

Saldo per 31 december 9.165€              60.924€           
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5.9. Crediteuren 
 

 
 
 
5.10. Belastingen en sociale premies 
 

 
 
5.11. Pensioenen 
 

 
 
5.12. Overige schulden inzake personeel 
 

 
 
 
 
 
 

Bestaande 

verplichtingen

Toevoeging

Verplichting inzake afvloeiing personeel 149.130€   84.973-€            18.110€          82.266€       

Totaal 149.130€   84.973-€            18.110€          82.266€       

 

Kortlopend       

(< 1 jaar) 

 Langlopend       

(> 1 jaar) 

 Totaal           

31-12-2020 

Verplichting inzake afvloeiing personeel 73.101€     9.165€               82.266€          

OVERZICHT VERPLICHTING INZAKE AFVLOEIING PERSONEEL 31 DECEMBER 2020

Stand

01-01-2020

Stand 

31-12-2020

Mutaties 2020

Crediteuren 31-12-2020 31-12-2019

Crediteuren 63.938€           16.726€           

Saldo per 31 december 63.938€           16.726€           

Belastingen en sociale premies 31-12-2020 31-12-2019

Af te dragen loonheffing december 91.983€           122.760€         

Saldo per 31 december 91.983€           122.760€         

Pensioenen 31-12-2020 31-12-2019

Af te dragen pensioen 2.559€              72€                    

Saldo per 31 december 2.559€              72€                    

Overige schulden inzake personeel 31-12-2020 31-12-2019

Verplichtingen inzake afvloeiing personeel 73.101€           88.206€           

Reservering loopbaanbudget 18.528€           26.667€           

Reservering verlofuren 31.471€           38.416€           

Te betalen declaraties aan personeel -91€                  873€                 

Te betalen netto salaris 255€                 -1.229€            

Saldo per 31 december 123.263€         152.934€         
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5.13. Te verrekenen subsidies 
 

 
 

5.14. Overige schulden 

 

5.15. Transitoria credit 

  

Te verrekenen subsidies 31-12-2020 31-12-2019

Te verrekenen subsidies

Pretty Woman Cals College en Baanbreker 2018, Gemeente Ijsselstein 1.041€              1.041€              

Home-Start 2018, Gemeente Utrecht -€                       2.260€              

FIOM Utrechtse Heuvelrug 2019 5.834€              5.834€              

FIOM Utrechtse Heuvelrug 2020 2.229€              -€                       

Pretty Woman Ijjselstein 2019 4.420€              4.420€              

Pretty Woman Ijsselstein 2020 1.681€              -€                       

Pretty Woman Woerden 2020 1.306€              3.877€              

Pretty Woman Zeist 2019 251€                 251€                 

Pretty Woman Zeist 2020 1.121€              -€                       

Home Start ambassadeursschap 2019 2.285€              2.285€              

Pretty Woman Amersfoort 2019 21.332€           21.332€           

Pretty Woman Amersfoort 2020 34.984€           -€                       

Afrekening 2019 de Rading 145.949€         38.910€           

RUPS II 2018-2019 1.768€              1.768€              

RUPS II-implementatie jongensmethodiek 2019-2020 11.492€           11.492€           

Te besteden subsidies

PPI Beter omgaan met faalangst 913€                 -€                       

Training Girls Talk 2020, Kranenburg school 632€                 2.037€              

Ambassadeursschap IZ (Home-Start) 2020-2022 35.543€           -€                       

Saldo per 31 december 272.781€         95.507€           

Overige schulden 31-12-2020 31-12-2019

Rekening Courant cliënten BackUp 98.182€           51.633€           

Derden gelden verbijzonderd 2.902€              2.902€              

Voorschotten -€                       1.278€              

Saldo per 31 december 101.084€         55.813€           

Transitoria credit 31-12-2020 31-12-2019

Nog te betalen kosten

Accountantskosten 10.739€           11.494€           

CIIO; Eerst tussentijds onderzoek kwaliteit -€                       2.734€              

Vereniging Humanitas; trainingen 2019 3 Home Start coordinatoren -€                       3.539€              

LBB-vit-en verlofuren aan BTO ivm overname BackUp 24.938€           -€                       

Diverse kleine posten 1.590€              1.379€              

Saldo per 31 december 37.267€           19.148€           
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6. Toelichting op staat van baten en lasten 2020 
 
6.1. Baten 
 

 
 
Toelichting 
De baten subsidies en opdrachten vallen € 341.000 lager uit dan begroot. In de begroting was het 
project MPG casussen Nieuwegein opgenomen (€ 100.768), dit project is echter per 1-1-2020 
inclusief medewerker naar de gemeente Nieuwegein gegaan. Daarnaast komt het tekort door lagere 
opbrengsten Pretty Woman (€ 240.963 minder ten opzichte van de begroting) als gevolg van een 
aantal langdurig zieke medewerkers. Een overzicht van werkzaamheden 2020 is te vinden in het 
jaarverslag. 
 
6.2. Personeelslasten 

 
 
 
 
 

Baten Realisatie 2020 Begroting 2020 Verschil Realisatie 2019

Baten subs idies  en opdrachten

Personele inzet (uren) 2.301.663€               2.633.797€               332.134€                  2.469.875€                   

Projectkosten 10.604€                    20.000€                    9.396€                      991€                             

Totaal baten subsidies en opdrachten 2.312.267€               2.653.797€               341.530€                  2.470.866€                   

Overige baten

Overige baten -€                              -€                              355€                             

Totaal overige baten -€                              -€                              -€                              355€                             

Totaal baten 2.312.267€               2.653.797€               341.530€                  2.471.221€                   

Personeelslasten Realisatie 2020 Begroting 2020 Verschil Realisatie 2019

Werkgevers lasten Productie 1.591.494€               1.802.686€               211.192€                  1.531.724€                   

Werkgevers lasten ND Ziek -€                              -€                              127.069€                      

Werkgevers lasten ND Vri jgesteld v werk (frictie) -€                              -€                              55.316€                        

Baten Productie (frictie) 31.785-€                    -€                              31.785€                    55.258-€                        

Werkgevers lasten Directe overhead 51.050€                    31.145€                    19.905-€                    81.713€                        

Totaal werkgeverslasten 1.610.759€               1.833.831€               223.072€                  1.740.564€                   

Extern personeel  Directe overhead 45.248€                    22.624€                    22.624-€                    49.468€                        

Extern personeel  Productie 5.854€                      34.443€                    28.589€                    17.097€                        

Totaal lasten extern personeel 51.102€                    57.067€                    5.965€                      66.565€                        

Ziektegelden Directe overhead -€                              -€                              8.743-€                          

Ziektegelden Productie 47.326-€                    -€                              47.326€                    36.961-€                        

Totaal ziektegelden 47.326-€                    -€                              47.326€                    45.704-€                        

Subs idies  personeel 2.255-€                      -€                              2.255€                      -€                                  

Baten Directe Overhead 17.225-€                    7.124-€                      10.101€                    13.969-€                        

Totaal baten personeel 19.480-€                    7.124-€                      12.356€                    13.969-€                        

Mutatie reservering verlof- en vi ta l i tei tsuren 6.781€                      -€                              6.781-€                      13.263€                        

Mutatie verpl ichtingen afvloei ing personeel 18.110€                    -€                              18.110-€                    29.208€                        

Overige personeels lasten 86.510€                    91.570€                    5.060€                      74.946€                        

Totaal personeelslasten 1.706.456€               1.975.344€               268.888€                  1.864.873€                   
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Toelichting 
De totale personeelslasten vallen € 269.000 lager uit dan begroot. Dit wordt o.a veroorzaakt door 
lagere werkgeverslasten. In de begroting is uitgegaan van de maximale inschaling en niet van de 
werkelijke inschaling. Dit verschil (€ 70.000) wordt gebruikt als buffer om onvoorziene 
personeelslasten op te vangen. Daarnaast zit in de begroting 1 Fte medewerker voor het project 
MPG casussen Nieuwegein, deze medewerker is per 1 januari overgegaan naar gemeente 
Nieuwegein. Voor de mutaties van de reservering verlof- en vitaliteitsuren en de verplichtingen 
afvloeiing personeel zijn in de begroting geen bedragen opgenomen.  
 
6.3. Huisvestingslasten 
 

 
 
Toelichting 
De huisvestinglasten liggen in lijn met de begroting. 
 
6.4. Afschrijvingslasten 
 

 
 
Toelichting 
In de begroting is een stelpost voor nieuwe investeringen inventaris opgenomen, deze heeft niet 
plaatsgevonden.  
 
6.5. Organisatielasten 
 

 
 
 
Toelichting 
De organisatielasten zijn ruim € 11.000 lager dan begroot. De administratie en beheerslasten zijn 
bijna € 17.000 hoger door de post externe adviezen bestuur, in verband met de rechtszaak rondom 
BackUp. Kantoorlasten zijn lager (€ 16.000), vooral op kantoorartikelen, kopieerkosten, portokosten 

Huisvestingslasten Realisatie 2020 Begroting 2020 Verschil Realisatie 2019

Huur 61.695€                    61.948€                    253€                         60.105€                        

Doorbelasting huisvestingskosten 35.831€                    30.118€                    5.713-€                      26.577€                        

Energie en water 8.947€                      12.300€                    3.353€                      9.972€                          

Schoonmaakkosten 33.067€                    33.060€                    7-€                             33.089€                        

Heffingen, belastingen en verzekeringen 2.465€                      2.379€                      86-€                           2.138€                          

Overige huisvestings lasten 4.996€                      7.130€                      2.134€                      6.038€                          

Onderhoud 724€                         8.572€                      7.848€                      4.565€                          

Afschri jvings lasten 16.770€                    9.428€                      7.342-€                      8.909€                          

Totaal huisvestingslasten 164.494€                  164.935€                  441€                         151.394€                      

Afschrijvingslasten Realisatie 2020 Begroting 2020 Verschil Realisatie 2019

Afschri jving Inventaris 660€                         1.860€                      1.200€                      660€                             

Totaal afschrijvingslasten 660€                         1.860€                      1.200€                      660€                             

Organisatielasten Realisatie 2020 Begroting 2020 Verschil Realisatie 2019

Administratie en beheers lasten 31.750€                    15.000€                    16.750-€                    15.000€                        

Kantoor 14.482€                    30.600€                    16.118€                    21.178€                        

ICT 20.854€                    2.000€                      18.854-€                    1.539€                          

Abonnementen en l idmaatschappen 5.853€                      2.900€                      2.953-€                      5.040€                          

PR en representatie -€                              2.000€                      2.000€                      100€                             

Overige organisatielasten 15.484€                    24.484€                    9.000€                      14.279€                        

Bedri jfsbureau 361.310€                  361.310€                  0€                             361.042€                      

Totaal organisatielasten 449.734€                  438.294€                  11.440-€                    418.178€                      
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drukwerk en papier is minder uitgegeven. Voor ICT is bijna € 19.000 meer uitgegeven, dit komt door 
bouw van nieuwe websites voor BackUp, FIOM en PPI. Dit was niet begroot. 
 
6.6. Projecten 
 

 
  
Toelichting 
De projectkosten liggen in lijn met de begroting.  
 
6.7. Diverse baten en lasten 
 

 
 
Toelichting 
Dit betreft met name correcties op het resultaat voorgaande jaren, zowel positief als negatief (per 

saldo € 4.600,- positief). Dit komt door nagekomen facturen en afboekingen loonbaanbudget.   

Projecten Realisatie 2020 Begroting 2020 Verschil Realisatie 2019

Algemene projectkosten (gedekt) 29.266€                    20.000€                    9.266-€                      21.932€                        

Algemene projectkosten (niet gedekt) 4.465€                      14.000€                    9.535€                      423€                             

Inzet vri jwi l l igers  (gedekt) 2.562€                      -€                              2.562-€                      5.193€                          

Inzet vri jwi l l igers  (niet gedekt) 121€                         -€                              121-€                         160€                             

Totaal projecten 36.414€                    34.000€                    2.414-€                      27.708€                        

Diverse baten

Verschillenrekening 33€                         

Kleine posten -€                        

33€                         

Correctie resultaat positief voorgaande jaren

Afboeking loopbaanbudget 5.596€                   

Home Start 2018 projectkosten 2.260€                   

Eneco; diverse jaarafrekeningen 2019 1.537€                   

KPN Een; correctie telefoonabonnementen 2019 365€                       

Transitievergoeding 2019 correctie 424€                       

Belastingdienst; teruggave energiebelasting 2019 356€                       

10.537€                 

Financiële baten

Creditrente -€                        

-€                        

Totaal baten 10.570€                 

Diverse lasten

Kleine posten 4€                            

4€                            

Correctie resultaat negatief voorgaande jaren

Gu; afrekening ruimtes tbv PPI 2019 1.610€                   

Blomer; controle JRK 2019, overschrijding budget 1.249€                   

Afboeking LBB uit diensten 923€                       

VLCl naverrekening optimum 2019 249€                       

Koffiepartners; huur koffiemachines 2018 (nagekomen) 184€                       

Eneco; diverse jaarafrekeningen 2019 142€                       

Factuur KPN oktober 2019 (nagekomen) 1.285€                   

Diverse kleine posten -€                        

5.642€                   

Financiële lasten

Debetrente 255€                       

255€                       

Totaal lasten 5.901€                   

Saldo diverse baten en lasten 4.669€                   

OVERZICHT DIVERSE BATEN EN LASTEN 2020
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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 31-12-2020 
bedraagt het totaal aan bankgaranties € 5.783.  
 
Gespecificeerd: 
 

 
 
 
7.2. Gebeurtenissen na balansdatum 
Na balansdatum 31 december 2020 hebben geen gebeurtenissen plaatsgevonden die van materieel 
belang zijn voor de jaarrekening van Stichting Specifieke Jeugd Projecten.  

 
  

Achter Clarenburg 25

Bankgaranties 5.783€                              

Maandelijkse huurverplichting 2.045€                              

Opzegtermijn 12 maanden

Afloopdatum huurcontract 31-12-2021

Duur huurtermijn 5 jaar + 5 optiejaren
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8. WNT-verantwoording 2020  
 
8.1 Algemeen 
De WNT is van toepassing op Stichting SJP. Het voor Stichting SJP toepasselijke bezoldigingsmaximum 
is in 2020 € 135.000: 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 deze topfunctionarissen 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

G. Jongetjes A. Bousema

Functiegegevens Directeur-bestuurder Hoofd SJP

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1-1 t/m 31-12 1-1 t/m 31-12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,00 0,44

Dienstbetrekking? nee nee

Bezoldiging 

Beloning + belastbare onkostenvergoedingen -€                                   45.248€                   

Beloningen betaalbaar op termijn -€                                   -€                              

Subtotaal -€                                  45.248€                  

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum -€                                   60.000€                   

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen  bedrag -€                                   -€                              

Totale bezoldiging -€                                   45.248€                   

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t. n.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling n.v.t. n.v.t. 

Gegevens 2019

Functiegegevens Directeur-bestuurder Hoofd SJP

Aanvang en einde functievervulling in 2019 1-1 t/m 31-12 1-1 t/m 31-12

Omvang dienstverangd (als deeltijdfactor in fte) 1,00 0,48

Dienstbetrekking? nee nee

Bezoldiging 

Beloning + belastbare onkostenvergoedingen -€                                   48.271€                   

Beloningen betaalbaar op termijn -€                                   -€                              

Subtotaal -€                                  48.271€                  

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum -€                                   62.400€                   

Totale bezoldiging -€                                   48.271€                   
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8.3 Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een 
dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag 
hebben ontvangen. 

 

 
  

Naam topfucntionaris Functie

F. Rezwani-Hosseini Voorzitter

M. Mellink Vice-voorzitter
S. Bas Lid

M. Charifi Lid

M. van der Lans Lid

M. Ploeg Lid

D. de Wit Lid

1d. Topfunctionarissen Raad van Toezicht
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9. Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 
De Raad van Toezicht van Stichting SJP heeft de jaarrekening 2020 goedgekeurd in de vergadering 
van 12 mei 2021.  
 
De Raad van Bestuur van Stichting SJP heeft de jaarrekening 2020 vastgesteld in de vergadering van 
12 mei 2021.  
 

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 Naam Handtekening 

Directeur-bestuurder De heer G. Jongetjes  
 
 

Raad van Toezicht 

Functie Naam Handtekening 

Voorzitter Mevrouw F. Rezwani-Hosseini  
 
 
 

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  
 
 

Lid Mevrouw D. de Wit  
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OVERIGE GEGEVENS 
 

1. Kostenverdeelstaat 
 
 

  

Omschrijving Back Up FIOM Home Start PPI Pretty 

Woman

SMW MBO Overige projecten Subtotaal 

projecten

Indirecte 

lasten

 Eindtotaal 

FTE 9,61 2,56 2,59 3,63 3,57 0,81 0,00 22,77 0,42

Baten

Subsidie Gemeente Utrecht 1.047.480€             266.115€                 317.528€                 323.541€     -€                 1.954.664€     -€                 1.954.664€              

Overige subsidies en opdrachten 33.213€                    -€                             3.904€           257.787€     62.699€        357.603€         -€                 357.603€                  

Sponsorbijdragen en giften -€                     -€                 -€                                    

Bijdrage deelnemers -€                     -€                 -€                                    

Overige inkomsten -€                     -€                 -€                                    

Subtotaal baten 1.047.480€            299.328€                317.528€                327.445€    257.787€    62.699€       -€                            2.312.267€    -€                2.312.267€             

Corr. voorgaande jaren -€                     -€                                    

Diverse baten 1.465€                       2.390€                       1.197€           1.273€           1.824€           8.149€               2.420€           10.570€                     

Totaal baten 1.048.945€             299.328€                 319.918€                 328.642€     259.061€     64.523€        -€                             2.320.416€     2.420€           2.322.837€              

Directe lasten

Personeel 668.460€                 167.686€                 190.037€                 218.118€     248.106€     57.062€        1.549.467€     1.549.467€              

Personeel directe overhead -€                             7.466€           5.181€           12.647€            51.050€        63.697€                     

Overige personeelslasten 33.135€                    9.014€                       8.521€                       20.112€        18.451€        3.538-€           -€                             85.695€            7.596€           93.291€                     

Huisvesting 84.346€                    15.582€                    7.853€                       32.429€        21.730€        -€                 -€                             161.940€         2.554€           164.494€                  

Afschrijving -€                             399€                399€                    261€                660€                             

Organisatie (incl bedrijfsbureau) 124.229€                 45.272€                    54.036€                    57.015€        50.992€        9.400€           340.945€         108.789€     449.734€                  

Projectlasten 1.435€                       4.032€                       12.767€                    2.991€           15.190€        -€                 36.414€            -€                 36.414€                     

Subtotaal directe lasten 911.605€                 241.586€                 273.214€                 330.665€     362.334€     68.105€        -€                             2.187.507€     170.250€     2.357.757€              

Corr. voorgaande jaren 0 -€                                    

Diverse lasten 265€                            1.610€           1.238€           3.113€               2.788€           5.901€                        

Totaal directe lasten 911.869€                 241.586€                 273.214€                 332.275€     363.572€     68.105€        -€                             2.190.619€     173.039€     2.363.658€              

Indirecte lasten

Personeel 21.545€                    5.739€                       5.807€                       8.138€           8.004€           1.816€           -€                             51.050€            51.050-€        -€                                    

Mutatie verlof- en vitaliteitsuren -€                             -€                             -€                             -€                 -€                 -€                 -€                             -€                     -€                 -€                                    

Overige personeelslasten 3.206€                       854€                            864€                            1.211€           1.191€           270€                -€                             7.596€               7.596-€           -€                                    

Huisvesting 1.078€                       287€                            290€                            407€                400€                91€                   -€                             2.554€               2.554-€           -€                                    

Afschrijving 110€                            29€                               30€                               42€                   41€                   9€                      -€                             261€                    261-€                -€                                    

Organisatie 45.914€                    12.231€                    12.374€                    17.343€        17.057€        3.870€           -€                             108.789€         108.789-€     -€                                    

Bedrijfsbureau -€                             -€                             -€                             -€                 -€                 -€                 -€                             -€                     -€                 -€                                    

Subtotaal indirecte lasten 71.854€                    19.140€                    19.365€                    27.141€        26.693€        6.056€           -€                             170.251€         170.251-€     -€                                    

Diverse baten en lasten 155€                            41€                               42€                               59€                   58€                   13€                   -€                             368€                    368-€                -€                                    

Totaal indirecte lasten 72.009€                    19.181€                    19.407€                    27.200€        26.751€        6.069€           -€                             170.619€         170.619-€     -€                                    

Resultaat 65.066€                    38.561€                    27.297€                    30.833-€        131.262-€     9.650-€           -€                             40.822-€            0-€                      -40.822€                    

Bestemming resultaat:

Bestemmingsfonds -€                             -€                             -€                             -€                 -€                 -€                 -€                             -€                                    

Egalisatiereserve Gem.Utrecht 65.066€                    34.282€                    27.297€                    30.465-€        -€                 -€                 -€                             96.180€                     

Algemene reserve -€                             4.279€                       -€                             368-€                131.262-€     9.650-€           -€                             -137.001€                 

65.066€                    38.561€                    27.297€                    30.833-€        131.262-€     9.650-€           -€                             -40.822€                    
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2. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 
Bijgevoegd op volgende blad. 



 
 

 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE 

ACCOUNTANT 

Aan: het Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting Specifieke Jeugd Projecten 

 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Specifieke Jeugd Projecten te Utrecht gecontroleerd.  

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en 

de samenstelling van het vermogen van Stichting Specifieke Jeugd Projecten op 31 december 2020 en van 

het resultaat over 2020 in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor 

Jaarverslaggeving RjK C1 “Kleine organisaties zonder winststreven”, de Algemene Subsidieverordening 

Gemeente Utrecht en de bepalingen krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke 

en semipublieke sector (WNT). 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2020; 

2. de staat van baten en lasten over 2020; 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 Jeugd Projecten zoals vereist in de Wet toezicht 

accountantsorganisaties (Wta), 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 gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 

oordeel. 

 



 

 

2 

 

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd  

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld 

in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o 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 het jaarverslag 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 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. 

 

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 de in Nederland geldende Richtlijn voor de Jaarverslaggeving RjK C1 “Kleine 

organisaties zonder winststreven”, de Algemene Subsidieverordening Gemeente Utrecht en de bepalingen 

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. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming 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 
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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 

onderneming 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, 

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.  

• 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 onderneming 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 onderneming haar continuïteit niet langer kan 
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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, 20 mei 2021 

HLB Blömer accountants en adviseurs B.V.  

 

 

drs. J.N. Witteveen RA 
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