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

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

Angelique, 

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

10.2.e 

Belangrijke noot: 

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

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

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

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

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

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

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

Voorstel offline: 
- 150 kortdurende trajecten x 4 

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

€90 = € 33.750. 

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

Voorstel offline: 
- 27 kortdurende trajecten x 4 uur x 

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

= € 24.300 
Totaal offline = € 87.750 

Totaal offline € 42.480 

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

Voorstel online: 
- 1538 contacten x € 45 = € 

69.250 

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

Voorstel online: 
- 900 x €137 = C 123.555 

Totaal offline + online = € 166.000 

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

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

Advies: 

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

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

- Siriz gaat uit van 7715 leerlingen 

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

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

25 leerlingen 
- 125 klassen van 25 leerlingen = 

3125 leerlingen 

Opties met advies 

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

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

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

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

5. Uitgaan van een uurtarief van € 350 per uur  en uitgaan van het 
gemiddeld aantal nodige preventielessen dat RIVM aangeeft dat nodig 
is om goede seksuele voorlichting te geven. RIVM geeft dit gemiddeld 
aantal lessen deze week door. Dit zal waarschijnlijk tussen de 6 en 10  
preventielessen liggen. Op basis van deze gegevens wordt het aantal 
leerlingen vastgesteld. In de verantwoording van de subsidie moet Siriz 
dan ook dit aantal leerlingen verantwoorden. 
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Advies: 11-1 
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