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Inleiding
‘Samen doen wat nodig is’ voor de burgers van de gemeente Leeuwarden was ook in 2020
voor ons het uitgangspunt bij al ons handelen. Dit was geen eenvoudige uit te voeren
opdracht. Het gehele jaar stond na het winnen van de aanbesteding Wmo basisondersteuning
in de gemeente Leeuwarden in het teken van de voorbereidingen daarop. Vanaf maart
kregen we daarbij ook nog eens te maken met alle gevolgen van de Corona pandemie die
het gedurende het gehele jaar erg lastig maakte om in fysiek contact met bewoners onze
ondersteuning te bieden. Net als voorgaande jaren zijn we er, ondanks dit alles, in geslaagd
om met de aan ons beschikbaar gestelde financiële middelen de burgers van de gemeente
Leeuwarden zo goed en zo snel mogelijk de door hen gevraagde en noodzakelijke
ondersteuning te bieden. Telefonisch contact, beeldbellen en indien noodzakelijk, op
afspraak fysiek contact, waren daarbij de middelen die ons ten dienste stonden.
In de jeugdzorg is er vanaf 2019 al veel veranderd. De groeiende kosten van de jeugdzorg in
samenhang met de specifieke kennis en ervaring die nodig is om te bepalen welke
ondersteuning het meest passend is, heeft geleid tot de komst van het Jeugdexpertteam.
Het Jeugdexpertteam beoordeelt vanaf 2020 of en in welke vorm en mate er 2e lijns
jeugdzorg ingezet gaat worden. Amaryllis zou vanaf 2020 alleen nog de lichte ondersteuning
jeugd moeten bieden en is niet meer verantwoordelijk voor de toegang naar een
tweedelijnsvoorziening jeugdzorg. Het eerste halfjaar van 2020 bleek dat er nog veel
complexe jeugdhulpzaken bij onze sociaal werkers bleven liggen. Dit had onder andere te
maken met de te beperkte formatie van het Jeugdexpertteam. Nadat hierover nieuwe
afspraken zijn gemaakt verbeterde de situatie waarna eind 2020 alle medewerkers van het
Jeugdexpertteam die nog in dienst waren bij Amaryllis in dienst van de gemeente
Leeuwarden zijn gekomen.
In 2019 is al stevig ingezet op het afschalen van het aantal 2e lijnsvoorzieningen Wmo-lokaal,
regionaal en jeugd. Deze inzet heeft dat jaar niet geleid tot het daarvan verwachte
financiële
resultaat.
Met
name
het
aantal
actieve
voorzieningen
thuisondersteuning/individuele begeleiding bleef stijgen. Als gevolg daarvan is door de
gemeente bepaald dat er in 2020 nog minimaal € 1,1 miljoen euro zou moeten worden
afgeschaald door Amaryllis. In samenspraak met de gemeente is hiervoor een plan van
aanpak opgesteld. Door onder meer zo veel mogelijk te anticiperen op de werkwijze 2021 is
Amaryllis erin geslaagd aan de door de gemeente opgelegde afschalingsdoelstelling te
voldoen waardoor de uitgangspositie voor de start van de uitvoering van opdrachten
aanvullende ondersteuning en basisondersteuning 2021 in financieel opzicht gelijk is aan
hetgeen daarover is vastgelegd in het uitvoeringsplan dat de basis vormde voor de
aanbesteding Wmo uitvoering vanaf 2021.
Financieel gezien was 2020 voor Amaryllis een bijzonder jaar. In de begroting was al rekening
gehouden met een negatief resultaat van € 423.000 dat gefinancierd zou moeten worden
vanuit de in het verleden gevormde bestemmingsreserves. Er zijn in 2020 bovendien een
aantal incidentele taken uitgevoerd waarvan de kosten, in afstemming met de gemeente,
eveneens vanuit bestemmingsreserves zijn gefinancierd en niet vanuit subsidieopbrengst,
wat leidt tot een nog groter negatief resultaat. Het jaar 2020 was het laatste jaar waarin
Amaryllis op basis van een subsidiebeschikking werd gefinancierd. Vanaf 2021 is er sprake
van een nieuwe situatie, wat onder meer tot gevolg had dat het contract voor de uitvoering
van financiële en salarisadministratie tussentijds is beëindigd, waarvoor een afkoopsom
betaald moest worden. Ook hiervoor is een beroep gedaan op de reserves. Al met al leidde
dit er toe dat het jaar 2020 zou worden afgesloten met een negatief financieel resultaat
voor een bedrag van € 744.779, waardoor er van de eerder gevormde reserves nog een bedrag
van € 29.177 zou overblijven. Omdat vanwege het beëindigen van de subsidierelatie met de
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gemeente het nog resterende bedrag van de gevormde reserves moet worden afgerekend, is
dit bedrag (€ 29.177) in mindering gebracht op de subsidiebate waardoor het
negatieve resultaat uiteindelijk € 773.956 bedraagt en de stand van reserves aan het eind
van het jaar nul is.
1.1 Profiel van de organisatie
‘Samen doen wat nodig is’. Dat is waar Amaryllis in 2020 voor stond. Door de inzet van zes
sociale wijkteams in de stad Leeuwarden, twee dorpenteams en gemeentebrede teams voor
jongerenwerk, vrijwilligerswerk, mantelzorg en statushouders bracht Amaryllis tot en met
2019 in de gemeente Leeuwarden hulp en ondersteuning. Ter voorbereiding op de uitvoering
basisondersteuning Wmo zijn daar in 2020 de gemeentebrede teams Opbouwwerk en
Thuisondersteuning bijgekomen. Vanaf 2021 wordt daar het team Ontmoeten en Meedoen
aan toegevoegd, dit team biedt nieuwe vormen van het voormalige Wmo-product
dagbesteding. Het belangrijkste uitgangspunt bij alle vormen van ondersteuning is dat het
belang/perspectief van de bewoner centraal staat. Amaryllis neemt de vraag niet uit handen
maar stimuleert de zelfredzaamheid van de bewoner en zet in op samenwerking binnen het
sociale netwerk. Samen met bewoners en netwerkpartners draagt we zorg voor goede
ondersteuning aan bewoners die zij op een bepaald moment in hun leven nodig hebben.
1.2 Bestuur en organisatie
Om de professionaliteit en integriteit van bestuur en toezicht te waarborgen, hanteert
Amaryllis de Governance code Zorg 2017. In 2020 is gewerkt volgens de in deze Governance
Code beschreven principes ten aanzien van bestuur en toezicht.
Amaryllis wil een zo groot mogelijk deel van haar middelen besteden ten behoeve van de
burgers van Leeuwarden en overheadkosten zo laag mogelijk houden. Mede daarom bestaat
het bestuur en de directie van Amaryllis in 2020 uit één directeur-bestuurder. Sjoerd Tolsma
was gedurende het gehele jaar 2020 directeur-bestuurder van de stichting Amaryllis. De
vergoeding van de directeur-bestuurder past binnen de norm die wordt gesteld vanuit de
Wet Normering Topinkomens (WNT).
Op het bestuur van de organisatie wordt toezicht uitgeoefend door een Raad van Toezicht
bestaande uit 5 personen. Een ondernemingsraad zorgt ervoor dat de belangen van de
medewerkers mee worden gewogen in het bestuur van de organisatie.
Teammanagers waren verantwoordelijk voor de dagelijkse (operationele) leiding van de
teams. Om ons voor te bereiden op de opdracht 2021 is de beleidsafdeling gedurende het
jaar enigszins uitgebreid.
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1.4 Cliënttevredenheid
Amaryllis is een lerende organisatie. Om die reden vinden wij het belangrijk te weten hoe
bewoners van de gemeente Leeuwarden ons werk waarderen. Omdat het over 2018
uitgevoerde cliëntervaringsonderzoek pas eind 2019 is aangeboden aan de gemeente en er
in de spiegelgesprekken over onze dienstverlening in 2018 door de bewoners ook al aan de
ondersteuning van 2019 is gerefereerd, is met de gemeente afgesproken dat er over de
dienstverlening in 2019 geen onderzoek wordt gedaan. Daarbij is mee gewogen dat
Amaryllis zich in 2020 dient te focussen op implementatie van de nieuwe opdracht om die
tot een succes te maken.
Amaryllis heeft de conclusies en aanbevelingen gedaan in het cliëntervaringsonderzoek
2018 meegenomen in de implementatie uitvoering van de basisondersteuning die voor het
jaar 2020 op het programma stond. Onderdeel van die implementatie was een
communicatieplan waarin helder wordt gemaakt welke veranderingen er vanaf 2021
doorgevoerd worden en wat de gevolgen daarvan zijn voor de bewoners van de gemeente.
2.

Inspanningen en prestaties

2.1 Sociale wijk- en dorpenteams
Wijkteam
Dorpenteam
Dorpenteam Noord
Sociaal Wijkteam Centrum Oost
Sociaal Wijkteam Noord
Sociaal Wijkteam Noordoost
Sociaal Wijkteam Oud Oost
Sociaal Wijkteam West
Sociaal Wijkteam Zuid
Team Statushouders
Teamleider
Totaal

Aantal cases 2019
Aantal personen 2019
Aantal cases 2020
Aantal personen 2020
599
1.288
376
808
268
576
475
1.021
1.419
3.051
1.367
2.939
1.112
2.391
987
2.122
985
2.118
894
1.922
1.057
2.273
1.074
2.309
981
2.109
775
1.666
1.344
2.890
1.204
2.589
225
484
210
452
49
105
44
95
8.039
17.284
7.406
15.923

Figuur 1: Totaal aantal door wijkteams opgepakte ondersteuningsvragen
In figuur 1 wordt zichtbaar gemaakt hoeveel ondersteuningsvragen er in 2020 bij de
wijkteams in behandeling zijn genomen. In de meeste wijkteams zien we een daling van het
aantal ondersteuningsvragen ten opzichte van het jaar 2019. Deze daling wordt voor een
groot deel veroorzaakt door het administratief afsluiten van zaken waar Amaryllis geen rol
meer in speelt waardoor het klantenbestand is opgeschoond en de cijfers een correctere
weergave zijn van het aantal ondersteuningsvragen waar sociaal werkers van Amaryllis bij
zijn betrokken.
Wmo lokaal
Het jaar 2020 heeft wat betreft Wmo lokaal in het teken gestaan van de wijzigingen in de
ondersteuning van de bewoners, de daarmee samenhangende herbeoordelingen
(perspectiefgesprekken) en de wijziging van de inhoudelijke werkwijze richting de nieuwe
aanbestedingsopdracht 2021 (transformatie).
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Herbeoordeling
In het jaar 2020 zijn alle bewoners met een beschikking voor ondersteuning Wmo-lokaal
gesproken door een sociaal werker. Vanaf 2021 wordt er beschikkingsvrij gewerkt. Er zijn
door de gemeente criteria vastgesteld om te bepalen of een bewoner vanaf 2021 in
aanmerking komt voor aanvullende (specialistische) ondersteuning (AO) of dat men in de
nieuwe situatie onder de basisondersteuning (BO) komt te vallen. Vanaf april zijn er tot en
met het eind van het jaar circa 3.000 perspectiefgesprekken gevoerd. De uitkomst van de
perspectiefgesprekken was bepalend voor de vraag of men vanaf 2021 in aanmerking komt
voor Wmo-ondersteuning en zo ja of er sprake is van basis- dan wel aanvullende
ondersteuning in de vorm van zorg in natura of een PGB.
In etappes zijn de medewerkers getraind op de toepassing van de criteria in de
perspectiefgesprekken. Per wijk- en dorpenteam zijn steeds, per training, twee
medewerkers getraind. Op deze manier konden alle teams gelijktijdig starten met het
voeren van de perspectiefgesprekken. In verband met de maatregelen rondom Corona
werden de trainingen digitaal gegeven. In een vervolgtraining, de weken daarna, is de
nieuwe werkwijze met toepassing van de zogenoemde WIE-focus (Wederkerigheid,
Informeel netwerk en Eigen kracht) uitgelegd. Met de gemeente is afgesproken dat vanaf
eind april 2020 alle zwaarwegend adviezen volgens de methode van de
perspectiefgesprekken werden uitgevoerd.
De eerste gesprekken met bewoners vonden plaats vanaf halverwege april. De mensen
waarvan de beschikking afliep in 2020 moesten allemaal gesproken zijn voor 1 oktober, dit
in verband met een wettelijke gewenningsperiode bij het inbreken op een lopende
indicatie. De overige bewoners zijn gesproken voor 20 oktober. Gedurende de periode dat
alle gesprekken gevoerd zijn, is hierover voortdurend afstemming geweest met de
gemeente om hiaten in informatievoorziening te vullen en eventuele problemen op te
lossen.
Het voeren van de perspectiefgesprekken was geen onderdeel van onze reguliere opdracht
en kostte de sociaal werkers veel extra tijd. Om dit naast het “gewone” werk te kunnen
doen is de formatie sociaal werkers in de loop van 2020 uitgebreid. Hiervoor is gebruik
gemaakt van het resterende deel van onze bestemmingsreserves en zijn door de gemeente
in beperkte mate financiële middelen beschikbaar gesteld.
Inhoud perspectiefgesprekken
Uitgangspunt bij de perspectiefgesprekken was een nieuw startpunt vanuit het perspectief
van de bewoner. Wat wil de bewoner bereiken en wat is daarvoor nodig? Bij het afwegen
van wie daar het beste bij kan helpen wordt de WIE-focus ingezet. Bij de toepassing van de
WIE-focus wordt ervan uitgegaan dat eerst in de eigen omgeving en bij
vrijwilligersorganisaties in de wijk wordt gekeken of ondersteuning kan worden geboden.
Ook de eigen kracht van de bewoner wordt zoveel mogelijk benut. Pas daarna komt
eventueel professionele ondersteuning vanuit de basisondersteuning en als laatste
aanvullende ondersteuning aan de orde. Het is een omslag in denken geweest voor zowel
sociaal werkers als de bewoners. Bewoners waren immers gewend aan hun plek op de
dagbesteding of hun vaste begeleider die standaard een x-aantal uren in de week kwam.
De beoordelende rol en het “slechte nieuws” brengen aan bewoners over de nieuwe
situatie werd door veel sociaal werkers als zwaar ervaren. Ook de Corona maatregelen
maakten het voeren van de gesprekken niet eenvoudiger Gedurende de gehele periode is
een groot deel van de gesprekken telefonisch of via beeldbellen gevoerd. Indien
noodzakelijk was het op afspraak mogelijk het gesprek fysiek te voeren. Alle maatregelen
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ter voorkoming van besmetting (1,5 meter, schermen) maakten ook die gesprekken voor de
bewoners minder persoonlijk. In hoeverre dit alles de uitkomsten van de gesprekken heeft
beïnvloed is niet goed te bepalen.
Dag van het collectief
De uitkomsten van de perspectiefgesprekken hebben geleid tot een nieuwe startsituatie,
waarbij duidelijk werd hoeveel mensen er per 2021 gebruik gaan maken van
basisondersteuning dan wel aanvullende ondersteuning. Voor de basisondersteuning,
uitgevoerd door Amaryllis, betekende dit een behoorlijke groei van het aantal bewoners
aan wie wij ook feitelijk ondersteuning bieden. Om dit, binnen de grenzen van de daarvoor
beschikbare financiële middelen (lumpsum) op een goede manier te kunnen doen, is het
doel om indien mogelijk de ondersteuning in collectieve vorm aan te bieden. Doordat
bewoners elkaar ontmoeten en ondersteunen en er meerdere mensen tegelijk worden
gezien door de professionals, is deze manier van werken zowel efficiënt als effectief. Voor
Amaryllis betekent dit een omslag in werken. Hier zijn de teams op voorbereid in de
“dagen van het collectief”. Deze dagen zouden fysiek plaatsvinden, maar door opnieuw
verscherpte Corona maatregelen werden we gedwongen deze uit te stellen en digitaal te
laten plaatsvinden.
Tijdens de “dagen van het collectief”, is ingegaan op de vraag welk collectief aanbod er
vanuit de behoefte van bewoners ontwikkeld zou moeten worden en is bepaald welke
bewoners daarvoor in aanmerking komen. De weken daarna kreeg elke bewoner een
contactpersoon toegewezen. Vanaf het najaar zijn verschillende collectieven opgezet en
hier en daar gestart. Helaas heeft een nieuwe Corona golf het collectief werken
onmogelijk gemaakt en is het wachten op een versoepeling van de maatregelen.
Overdracht
De laatste twee maanden van het jaar zijn bewoners overgedragen van de aanbieder van
wie ze tot dan toe ondersteuning kregen naar de nieuwe aanbieder. In eerste instantie was
het de bedoeling dit middels een warme overdracht te doen. In verband met de veelheid
aan bewoners die in korte tijd van en naar verschillende organisaties moesten worden
overgedragen en door de Corona maatregelen was het uiteindelijk vooral een papieren of
telefonische overdracht. Alleen indien noodzakelijk was er sprake van een warme
overdracht.
In december zijn de bewoners per brief geïnformeerd over wie hun contactpersoon bij
Amaryllis wordt en is gecommuniceerd welke vorm van ondersteuning ze vanaf 2021 van
Amaryllis mogen verwachten.
Om de overgang voor zowel de organisatie als de bewoners te spreiden, is het mogelijk
gemaakt om al vanaf medio 2020 bewoners bij Amaryllis in ondersteuning te nemen.
Omdat Amaryllis geen contract met de gemeente had voor het bieden van
maatwerkondersteuning gebeurde dit in onderaannemerschap van Werkpro. Op deze
manier hebben in 2020 al circa 200 bewoners met een maatwerkvoorziening ondersteuning
van Amaryllis gekregen.
Afschalingsopdracht maatwerkvoorzieningen
Door de gemeente is bepaald dat er door Amaryllis in 2019-2020 voor een bedrag van
€ 1.300.000 moet worden afgeschaald op de kosten Wmo-lokaal. In 2019 is er onvoldoende
afgeschaald waardoor deze taakstelling is doorgeschoven naar 2020.
In afstemming met de gemeente is door Amaryllis begin 2020 een plan van aanpak
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afschaling opgesteld waar vanaf april uitvoering aan is gegeven. Rode draad in dat plan is
het anticiperen op de “nieuwe” werkwijze 2021, zoals verwoord in de visiedocumenten
ingediend als onderdeel van de aanbesteding basisondersteuning Wmo. Concreet
betekende dit dat we op basis van die visie een belangrijk deel van de ondersteuning al in
2020 zelf (deels in groepsvorm) gaan bieden en daar vrijwilligersorganisaties (de sociale
basis) nauw bij betrekken.
Ondanks dat de uitvoering van het plan van aanpak ernstig is belemmerd door de gevolgen
van alle Corona maatregelen is Amaryllis er toch in geslaagd de afschalingsopdracht te
realiseren.
Uit de voorlopige cijfers begin februari 2021 blijkt dat er in totaal in 2020 voor een bedrag
van circa € 1.485.000 is afgeschaald. Een belangrijk deel daarvan, circa € 870.000, is het
gevolg van minder beschikkingen of beschikkingen voor een lager aantal uren of dagdelen.
Het overige deel van de gerealiseerde afschaling, € 615.000, is het gevolg van een lagere
verzilvering door de zorgaanbieders die de ondersteuning op grond van de beschikking
boden. Dit cijfer is waarschijnlijk beïnvloed door de Corona maatregelen waardoor het
minder goed mogelijk was fysiek ondersteuning te bieden.
Vanaf maart tot en met mei 2020 was het vanwege de Corona pandemie in het geheel niet
of nauwelijks mogelijk ondersteuning te bieden. Over die periodes zijn de aanbieders van
de Wmo-maatwerkvoorzieningen door de overheid gecompenseerd voor het verlies aan
omzet. Die periodes tellen niet mee in de taakstelling voor Amaryllis. Hierdoor bedraagt
die taakstelling niet € 1.300.000, maar € 900.000. Omdat alleen al door het afgeven van
minder of minder omvangrijke beschikkingen een bedrag van € 870.000 is afgeschaald kan
worden geconcludeerd dat Amaryllis haar taakstelling heeft volbracht.
Kwantitatieve gegevens afschaling

Kortdurend verblijf
Begeleiding
Persoonlijke verzorging
Dagbesteding
Totaal

2019
2020
Verschil
Aantal
Aantal
Aantal
Aantal
Aantal
Aantal
toewijzingen klanten
toewijzingen klanten
toewijzingen klanten
8
6
7
7
-1
1
4.129
2.251
4.113
2.124
-16
-127
39
27
29
22
-10
-5
1.561
1.060
1.296
852
-265
-208
5.737
3.344
5.445
3.005
-292
-339

Figuur 2: Wmo lokaal - actieve toewijzingen per productcategorie
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Figuur 3: Aantal actieve voorzieningen per productcategorie Wmo-lokaal
Uit tabel 2 en 3 blijkt dat het aantal actieve voorzieningen per productcategorie Wmo-lokaal
vanaf begin dit jaar is gedaald en dat ook het aantal bewoners met een beschikking voor een
maatwerkvoorziening is afgenomen.
Pilot thuisondersteuning
In 2019 is gestart met de pilot thuisondersteuning die zowel tot doel had een belangrijk
aandeel te leveren in de afschalingsopdracht, als de organisatie voor te bereiden op het
zelf bieden van meer vormen van begeleiding, zoals in de aanbestedingsopdracht vanaf
2021 wordt beoogd. Gedurende de pilotperiode zijn door de tijd heen acht
thuisondersteuners aangesteld. Evaluatie van de eerste pilotperiode in april 2020 gaf een
beeld van zaken die goed liepen en liet ook een aantal concrete verbeterpunten zien. De
belangrijkste verbeterpunten waren het uitbreiden van de taken en verantwoordelijkheden
van de thuisondersteuners en de centrale aansturing van het team Thuisondersteuners, om
eenduidigheid in werkwijze te bevorderen. De evaluatie heeft ertoe geleid dat besloten is
tot het structureel inbedden van de functie van thuisondersteuner in de nieuwe
organisatiestructuur. Ook is er per juli 2020 een team Thuisondersteuners gevormd, met
een eigen manager.
In het tweede gedeelte van het jaar zijn de thuisondersteuners zelfstandiger en
eenduidiger gaan werken, zonder oog te verliezen voor het bieden van maatwerk. Ook is
er, onder andere met input vanuit de evaluatie, een kader geboden voor casuïstiek die
door hen kan worden opgepakt. Dit heeft voor meer duidelijkheid gezorgd bij zowel de
sociaal werkers als bij de thuisondersteuners. In het laatste gedeelte van het jaar is het
team van thuisondersteuners uitgebreid tot 12 medewerkers en is aandacht besteed aan de
rol van de thuisondersteuners in de nieuwe werkwijze, de registratie van de ondersteuning
in Mens Centraal en hebben zij een rol gespeeld in het begeleiden van mensen in de
geleidelijke overgang.
In 2021 zullen vanuit de nieuwe functietitel begeleider, de rol van de begeleider in de
werkwijze, registreren in een vernieuwd Mens Centraal en het effectiever organiseren van
het eigen werk, belangrijke thema’s zijn.
Screening eigen bijdrage
Naast het voeren van perspectiefgesprekken was het vanaf november nodig per bewoner te
bepalen of er vanaf 2021 door hen voor de ondersteuning een eigen bijdrage verschuldigd
is. Vanaf 2021 geldt de wettelijke eigen bijdrage (een vast bedrag per maand) voor alle
bewoners die van Amaryllis een structurele vorm van Wmo-ondersteuning krijgen. Dit
zogenoemde abonnementstarief wordt geïnd door het CAK.
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Aangezien bewoners die alleen van Amaryllis ondersteuning ontvingen tot 2021 nooit een
eigen bijdrage hoefden te betalen, moesten zij worden geïnformeerd over de komst van
deze eigen bijdrage.
Op basis van een overzicht van de gemeente hebben sociaal werkers hun caseload
gescreend en aangegeven welke bewoners vanaf 2021 een eigen bijdrage moeten gaan
betalen. Deze bewoners zijn door de gemeente hierover geïnformeerd.
Reguliere ondersteuning en regie
Ondanks al het extra werk ter voorbereiding op de uitvoering van de basisondersteuning
vanaf 2021, de afschalingsopdracht, de screening eigen bijdrage en alle gevolgen van de
Corona crisis, is onze winkel open gebleven en hebben we alle benodigde reguliere
inhoudelijke ondersteuning geboden. Het is voor onze medewerkers hard werken geweest,
waarbij op het einde van het jaar de rek er bij de teams wel uit was. Voortdurend moesten
er keuzes worden gemaakt en prioriteiten worden gesteld. Aandacht voor de bewoners die
ondersteuning nodig hadden, is daarbij al die tijd voor onze sociaal werkers het meest
zwaarwegend geweest.
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Wmo regionaal

Figuur 4: Aantal actieve toewijzingen Wmo regionaal
Beschermd wonen
In september 2019 is het regionaal expertiseteam Beschermd Wonen opgericht. Dit team
heeft de regie op de toegang van Beschermd Wonen en ThuisPlus. Het expertiseteam heeft
als doel de kennis, ervaring en expertise over beschermd wonen te bundelen en te delen
om hierdoor meer regie te krijgen op de toegang en op de kosten.
In 2020 hebben we een goede balans gevonden in de samenwerking tussen het
expertiseteam en de wijk- en dorpenteams. De samenwerking is constructief en de korte
lijnen tussen beiden worden als waardevol bestempeld. Wel moet benoemd worden dat
met de komst van het expertiseteam de tijdsinvestering van een (her)indicatie intensiever
en is toegenomen, dit als gevolg van de specifiekere afstemming van taken in het proces.
Het invullen van het besluitformulier ligt bij het expertiseteam, terwijl de
gespreksvoering, het maken van een gespreksverslag en het verzamelen van diagnostiek
door het wijkteam wordt gedaan. Deze spreekwoordelijke ‘knip’ gaat gepaard met extra
afstemming en communicatie tussen alle partijen wat extra tijd kost. Er wordt uitgebreid
gebruik gemaakt van elkaars kennis, expertise en ervaring. Periodiek vindt er overleg
plaats tussen het expertiseteam en het wijkteam om de werkwijze te bespreken, te
evalueren en waar ruimte is om bij te schaven.
Jeugd
Amaryllis heeft zich ook in 2020 ingezet voor de jeugdigen en hun gezinssysteem in de
gemeente Leeuwarden.
Normaliseren en preventie kenmerken onze werkwijze. Amaryllis werkt zoveel mogelijk
wijkgericht waarbij we ook preventief werken op de scholen in de wijken. Vanwege de
Corona maatregelen is de inzet op scholen op een andere manier vormgegeven dan
voorgaande jaren. Daarbij zijn de lijnen nog steeds erg kort. Zo hebben we zowel in het
voorjaar als ook in het najaar een prominente rol gespeeld bij de toeleiding van kwetsbare
kinderen en/of kinderen in een kwetsbare thuissituatie, naar de noodopvang. Dit in nauwe
samenwerking met de onderwijskoepels, kinderopvangorganisaties en gemeente. Tevens
zijn er enkele ‘Kinderen in een Scheiding’- trainingen op scholen geboden.
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Vragen en meldingen voor ondersteuning bij opvoed- en opgroeiproblemen vanuit de
Jeugdwet blijven binnen komen bij de wijk- en dorpenteams. Dit kunnen vragen zijn van
jeugdigen en/of hun ouder(s)/verzorger(s), maar ook (terug)meldingen van Veilig Thuis
(VT), Gecertificeerde Instellingen (GI’s), huisartsen of meldingen van overige derden.
Amaryllis werkt hierin volgens het opvoedkwadrant waarbij bij elk van de vier
opvoedingskwadranten een bepaalde vorm van ondersteuning of interventie past. We
hebben, waar passend en mogelijk, jeugdigen en/of ouder(s)/verzorger(s) doorverwezen
naar voorliggende voorzieningen en vrijwilligersorganisaties. Amaryllis heeft daarnaast aan
veel gezinnen informatie, advies en/of lichte opvoedingsondersteuning geboden of
casussen doorgezet naar het Jeugdexpertteam van de gemeente Leeuwarden. In alles wat
wij doen rondom jeugd, staat het belang van de jeugdige centraal. Om dit ook kwalitatief
en uniform te kunnen borgen, werkt Amaryllis met sociaal werkers met specialisme jeugd
en SKJ geregistreerde medewerkers. Uiteraard worden medewerkers gefaciliteerd, onder
andere door middel van diverse trainingen (zoals ‘signaleren huiselijk geweld’,
‘risicotaxatie kind en veiligheid’, ‘meerzijdige partijdigheid’, ‘gespreksvoering over zorgen
delen met ouders en betrokkenen” etc.). Daarnaast is sinds 2020 de vakgroep Jeugd actief
(voorheen werkgroep Jeugd).
Vanaf 1 januari 2020 is het Jeugdexpertteam operationeel in de gemeente Leeuwarden.
Het Jeugdexpertteam beoordeelt vanaf dat moment van overdracht van Amaryllis welke
ondersteuning vanuit de Jeugdwet passend is, of de afgesproken resultaten door
zorgaanbieders worden behaald en of er tijdig wordt afgeschaald. Als de veiligheid van het
kind in het geding is voert het Jeugdexpertteam in de meeste situaties de regie op de
veiligheid in het gezin. De komst van het Jeugdexpertteam en de ervaringen in de eerste
maanden van 2020 hebben gemaakt dat er een verschuiving van taken van de sociaal
werkers naar de jeugdconsulenten van het Jeugdexpertteam is geweest. Het gaat vooral
om de regie op veiligheidszaken die eerst nog bij Amaryllis belegd was en in de tweede
helft van 2020 verschoven is naar het Jeugdexpertteam. Het jaar 2020 heeft op het gebied
van jeugd dan ook voor een groot deel in het teken gestaan van het eigen maken van de
veranderende taak en opdracht. Er is veelvuldig afstemming geweest met het
Jeugdexpertteam waarbij er is gewerkt aan het document “Samenwerkingsafspraken
Amaryllis- Jeugdexpertteam”. De verschuiving van taken heeft tevens tot gevolg gehad dat
alle medewerkers van Amaryllis die in 2020 gedetacheerd waren bij het Jeugdexpertteam,
met ingang van 1 januari 2021 in dienst zijn gekomen van de gemeente. Tot slot heeft
deze verandering gemaakt dat we afscheid hebben genomen van onze
gedragswetenschappers.
Andere onderwerpen waar veel aandacht aan is besteed in samenwerking met de gemeente
is de doelgroep 18-/ 18+. In de leeftijdsfase 16 tot 27 jaar is de transitie van de Jeugdwet,
Wmo en Participatiewet namelijk goed zichtbaar. Voornamelijk bij de overgang in de
leeftijd van 18- naar 18+. Om deze overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen is er
gewerkt aan een lokale aanpak. Het (tijdig) opstellen van een toekomstplan maakt hier
onderdeel van uit.
Naast de intensieve samenwerking met de gemeente en scholen werkt Amaryllis ook nauw
samen met andere relevante partijen in de keten zoals bijvoorbeeld Sociaal Domein
Fryslân (SDF), Veilig Thuis (VT), de Gecertificeerde Instellingen (GI’s), Raad voor de
Kinderbescherming, de Leeuwarder Educatieve Jeugd Agenda (LEJA) en Kenniswerkplaats
Jeugd Fryslân. Dit alles draagt bij aan het zo veilig en optimaal mogelijk laten ontwikkelen
van de jeugdigen in de gemeente Leeuwarden.
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Participatie
Inwoners actief laten meedoen in de maatschappij, dat is waar de wijkteams een bijdrage
aan leveren. De inzet van onze medewerkers is erop gericht bewoners naar vermogen te
laten participeren in de maatschappij. Dit wordt gedaan door hen te verwijzen naar
initiatieven gericht op participeren. Voorbeelden hiervan zijn het netwerkcentrum De Klomp
en het wijkrestaurant in de Schepenbuurt.
Schuldhulpverlening en vroegsignalering
Professionalisering
In 2019 is gestart met een basistraining Schuldhulpverlening voor alle wijk- en dorpenteam
medewerkers. Dit is ook opgenomen in het inwerkprogramma van Amaryllis. In het vierde
kwartaal van 2020 is aanvullend één derde van de medewerkers middels een
verdiepingstraining toegerust om bewoners gedragsmatig te trainen in verandering bij het
budgetteren.
Vroegsignalering
De Corona crisis heeft het werkproces van de vroegsignalering van schulden ernstig
gehinderd. Op basis van de overheidsmaatregelen is de werkwijze vroegsignalering
aangepast. Van benadering via post en telefonisch in maart tot een hybride vorm van
benaderen bij de woning met in achtneming van de 1,5 meter afstand tot daarna weer de
benadering via post en telefonisch.
Er is nog geen duidelijke toename van het aantal matches (meerdere achterstanden) in de
vroegsignalering opgetreden in 2020. De verwachting is dat een toename van het aantal
schuldhulpvragen in 2021 wel zichtbaar zal worden. Men trekt vaak laat aan de bel
wanneer men er zelf niet meer uitkomt en de schulden oplopen.
Inclusieve stad en maatwerk
Maatwerk biedt de mogelijkheid om doorbraken in situaties te forceren die écht het
verschil maken. In 2020 is de projectstatus van Inclusieve Stad beëindigd. Op basis van de
ervaringen in de projectfase zijn de essentiële onderdelen van de maatwerkaanpak
opgenomen in de werkwijze van Amaryllis. Hoewel daar geen harde cijfers over bestaan
lijken er in 2020 minder maatwerkoplossingen te zijn gerealiseerd. De verklaring daarvoor
wordt gevonden in de impact van de Corona maatregelen op het werkproces. Mogelijk zal
de noodzaak tot maatwerk toenemen wanneer de verwachte problematiek als gevolg van
de Corona maatregelen tot een toename van schuldhulpverleningsvragen leidt. Het
opnemen van maatwerk in de werkwijze en het introduceren van maatwerk in het
registratiesysteem begin 2021 bieden een goede basis om toekomstig maatwerk te
realiseren.
Door de maatwerkaanpak op te nemen in de reguliere werkwijze kunnen álle medewerkers
van Amaryllis ervaring opdoen met de maatwerkaanpak en blijft deze kennis niet
voorbehouden aan slechts enkele personen binnen het team. Resultaat daarvan is onder
andere ook dat steeds meer oplossingen die voorheen maatwerk vereisten nu regulier
mogelijk zijn doordat men vaker vanuit de bedoeling van een regel afwegingen en keuzes
maakt.
In samenwerking met de Friesland Zorgverzekeraar, de gemeente Leeuwarden en Amaryllis
zijn er waardevolle ervaringen opgedaan met maatwerk op het grensvlak Wmo en
zorgverzekeringswet. De oplossingen werden in 2019 en 2020 gefinancierd uit een
gezamenlijk budget van gemeente Leeuwarden en De Friesland. Deze vorm van
samenwerking wordt ook in de toekomst voortgezet.
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Ernstige Psychiatrische aandoeningen
In april 2020 is gestart met de pilot EPA. Een samenwerking tussen gemeente, FACT
centrum en Amaryllis Leeuwarden. Vanuit Amaryllis zijn twee sociaal werkers werkzaam in
het EPA team, op de locatie GGZ Fact. centrum. In de pilot worden zorg en behandeling
van patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening geïntegreerd. Tevens wordt er
gewerkt aan het verminderen van administratieve lasten. Het project heeft tot nu toe
opgeleverd dat er meer begrip is ontstaan voor elkaars situatie (zorgverzekering en sociaal
domein), dat kennis en ervaring van beide organisaties samen komen, dat de lijnen korter
zijn en dat er beter en sneller wordt samengewerkt in een casus. Het komende jaar krijgt
de pilot een vervolg en wordt onderzocht of de EPA pilot omgezet kan worden naar een
structurele vorm van samenwerking.
2.2 Jongerenwerk
Het team Jongerenwerk kijkt terug op een druk jaar waarin ondanks alle beperkingen
vanwege de Corona crisis mooie resultaten zijn bereikt. Wij zijn, binnen de grenzen van
wat er voor ons mogelijk was, maximaal aanwezig geweest in de leefomgeving van de
jongeren en hebben vanuit onze expertise de jongeren in deze bijzondere tijd ondersteund
en begeleid. Van groepswerk, ontmoetingen en volle scholen schakelden we over naar
jongerenwerk op afstand.
Aangezien de jongerenwerkers al een professioneel social media account hadden en al
langere tijd online contact onderhielden met de jongeren, was de overstap snel
gerealiseerd.
Er zijn online diverse activiteiten, acties, uitdagingen en themabijeenkomsten met
gastsprekers georganiseerd. De jongeren hebben zelf een actieve bijdrage geleverd aan
diverse online activiteiten. Na de eerste Corona golf en de eerste versoepeling van de
maatregelen zijn de fysieke activiteiten daar waar mogelijk hervat. Dit wel in een
afgeslankte vorm zodat er rekening gehouden kon worden met de bestaande maatregelen.
Ambulant jongerenwerk
Op twee weken in maart na hebben de ambulante jongerenwerkers doorgewerkt op straat.
Tijdens de sluiting van de scholen zijn zij dagelijks twee dagdelen op straat aanwezig
geweest. Hiermee zijn er meer jongeren bereikt dan voorgaande jaren het geval was. De
oorzaak voor dit veel grotere bereik is terug te leiden naar het grote aantal jongeren dat
op straat aanwezig was omdat er geen activiteiten werden georganiseerd voor hen en de
scholen gesloten waren.
In samenwerking met de gemeentelijke Taskforce Jeugdoverlast zijn de jongerenwerkers
preventief ingezet. Zij gingen in gesprek met de jongeren over de Corona maatregelen,
over het belang van het volgen van deze maatregelen en om te voorkomen dat er
escalaties ontstaan. Daarnaast zijn zij betrokken geweest bij verschillende overlast
locaties, o.a. Abbingapark/Aldlan, Camminghaburen, Vrijheidswijk, Goutum, Stiens, Grou
en andere dorpen.
Gebiedsgericht jongerenwerk
Alle ontmoetingsactiviteiten in de wijken en dorpen (meidenwerk, tienerwerk,
jongereninloop) hebben last gehad van de steeds veranderende Corona maatregelen. Op
creatieve wijze hebben de jongerenwerkers echter contact weten te houden met een deel
van de jongeren. In Stiens werd de jongereninloop gedurende de zomermaanden naar
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buiten verplaats, het geplande meidenweekend werd online georganiseerd en de
sportactiviteiten in Achter de Hoven werden buiten voortgezet.
Naarmate de maatregelen het toelieten werden de activiteiten in een aantal wijken en
dorpen hervat.
Aansluitfunctionaris wijkteams
In alle wijken en dorpen zijn de jongerenwerkers aangesloten bij de ontwikkelingen
rondom de buurt- en dorpskamers. Er is geïnvesteerd in de samenwerking met de wijk- en
dorpenteams, met de medewerkers van het nieuwe team Opbouwwerk en met de
medewerkers team Vrijwilligerswerk. Dit heeft in een aantal gebieden geresulteerd in
gezamenlijke plannen voor 2021.
Meidenwerk
Ook de meidenactiviteiten hebben vanwege Corona zowel online als fysiek plaatsgevonden.
In 2020 is gestart met de meidenactiviteiten in Westenkwartier en in Zuiderburen. De
meidenactiviteiten worden door stagiaires van het jongerenwerk georganiseerd. Zij worden
begeleid door jongerenwerkers.
Jongerenwerk op scholen
Jongerenwerkers zijn actief geweest op alle VMBO en MBO scholen, Stedelijk Gymnasium,
Leeuwarder Lyceum, Impuls, Montessori, de Bregé en een aantal basisscholen. Tijdens de
sluiting van de scholen in verband met Corona is de individuele ondersteuning in overleg
met de scholen doorgegaan. De jongerenwerkers hebben in die periode contact gezocht
met leerlingen en studenten die de scholen moeilijk konden bereiken.
Jimmy’s
Jimmy’s is vanwege Corona in het afgelopen jaar beperkt open geweest. Dit resulteerde in
lagere bezoekerscijfers dan normaal en een lager aantal nieuwe jongeren. Opvallend is dat
het aantal ondersteuningsvragen licht is toegenomen in vergelijking met het jaar 2019. Het
grootste deel van deze vragen hangt samen met maatschappelijke participatie,
eenzaamheid, geestelijke gezondheid en huiselijke relaties.
Ondanks beperkingen zijn er activiteiten bedacht en deels uitgevoerd. Het gaat hierbij
vooral om projecten voor en door jongeren op het gebied van talentontwikkeling en
maatschappelijke participatie.
Vanaf medio maart is er online contact gehouden met de jongeren, vrijwilligers en
stagiaires en zijn er online activiteiten ontwikkeld, zoals het dagelijkse online koffieuurtje
en podcasts. Sinds het najaar is Jimmy’s weer op afspraak open. Wij merken dat de
Jimmy’s een onmisbare plek is voor een bepaalde groep jongeren. Zij kunnen zich daar
ontspannen, hebben even geen zorgen, voelen zich veilig en krijgen rust.
Ontmoetingscentrum jonge ouders
In 2020 zijn er 52 nieuwe jonge ouders aangemeld bij het OJO. Dit zijn 35 jonge moeders,
7 jonge vaders en 10 jonge moeders met een verblijfsstatus.
Ondanks Corona is OJO het gehele jaar open geweest. Weliswaar in beperkte mate en op
afspraak. Groepsactiviteiten hebben nauwelijks kunnen plaatsvinden. Als alternatief
daarvoor heeft OJO in 2020 een online activiteitenaanbod ontwikkeld om contact met de
ouders te kunnen houden en informatie te kunnen blijven delen.
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Er zijn 60 ontmoetingsactiviteiten georganiseerd met totaal 257 deelnemers. Tevens zijn
er vier zwangerschapscursussen georganiseerd waarvan één specifiek voor statushouders.
Twintig voorlichtingsbijeenkomsten zijn zowel fysiek als online gehouden. Individuele
ondersteuning (37 jonge ouders) is geboden op het gebied van sociaal netwerk, financieel,
huisvesting, kinderopvang, school/werk en relatie.
OJO werkt samen met andere netwerkpartners aan een innovatieve project Shkorey. In dit
project wordt voorlichting gegeven aan Eritrese nieuwkomers met als doel onbedoelde
zwangerschappen en jonge ouderschappen te voorkomen. OJO heeft in dit project een
informatieve en adviserende rol en ondersteunt bij de uitvoering.
Leerbedrijf
Het team Jongerenwerk biedt een stageplek voor MBO en HBO studenten. In 2020 hebben
totaal 35 studenten stage gelopen bij het jongerenwerk. De begeleiding van deze
studenten wordt in samenwerking met een docent uit ROC Friese Poort en een docent uit
NHL Stenden gedaan. Deze beginnende professionals zijn onmisbaar voor de uitvoering van
het jongerenwerk. Onder begeleiding van de jongerenwerkers voeren zij activiteiten uit in
de wijken, bij het OJO en bij de Jimmy’s. Het jaar 2020 is een moeilijke jaar voor deze
studenten geweest. Ze hebben nauwelijks de geplande activiteiten kunnen uitvoeren en
missen het contact met de jongerenwerkers en de medestudenten.
Signalen
Wij komen een groeiend aantal wat oudere jongeren tegen die te licht zijn voor begeleid
wonen maar wel een vorm van begeleiding nodig hebben. Deze jongeren worden door ons
ondersteund voor zover wij daar de mogelijkheden en capaciteit voor hebben.
Ook vanuit onze ketenpartners groeit de vraag naar jongerenwerk. Steeds meer scholen
willen een jongerenwerker binnen de school hebben, (nieuwe) netwerkpartners willen
ondersteuning of samenwerking vanuit het jongerenwerk voor hun projecten. Wij proberen
zo goed mogelijk aan alle vraag te voldoen maar zitten aan de grens van onze capaciteit.
Projecten
In het afgelopen jaar is, in samenwerking met onze netwerkpartners, gewerkt aan diverse
projecten. Deze projecten worden onder andere bekostigd door de gemeente Leeuwarden,
het Kansenfonds en door scholen. In 2020 zijn wij gestart met twee nieuwe projecten,
namelijk jongerenwerk op Orthopedagogisch Didactisch Centrum (OPDC) en samenwerking
met Cambuur. Op OPDC wordt het jongerenwerk ingezet als ondersteuning voor de
leerkrachten in het contact met de leerlingen en als link tussen school en vrije tijd.
Bij Cambuur investeren de jongerenwerkers preventief in het contact met de jonge
supporters. Zij werken ambulant, zijn aanwezig bij de thuiswedstrijden en doen
huisbezoeken bij supporters die na een stadionverbod weer terug mogen keren. Het
project Onbekend Fries Talent waar (eenzame) jongeren gekoppeld worden aan een
mentor en waar ze door middel van collectieve activiteiten werken aan het ontdekken van
hun talenten, loopt nog één jaar door. Op het Friesland College zijn drie jongerenwerkers
actief geweest binnen School als Werkplaats (SAW). Op vijf scholen voor voortgezet
onderwijs scholen en op de ROC Friese Poort maakt het jongerenwerk deel uit van de
scholenteams School als Vindplaats.
Het BudgetLoket wordt in opdracht van de ROC’s uitgevoerd op Friesland College en Friese
Poort. De studenten kunnen op school, laagdrempelig, advies en ondersteuning krijgen bij
financiële vraagstukken. Tevens wordt er voorlichting gegeven in de klassen.

16
Jaarverslag Amaryllis 2020

1
2.3 Vrijwilligerswerk, mantelzorgondersteuning en buurtbemiddeling
Vrijwilligerswerk
Het team Vrijwilligerswerk startte het jaar 2020 in een afgeslankte vorm. Twee projecten
(Super Heroes en FrijStiper) zijn eind 2019 afgerond en er is een gemeentelijke bezuiniging
doorgevoerd. Het aantal medewerkers is daardoor afgenomen van ruim 10 fte naar 6,4 fte.
De grootste bezuiniging betreft de taken op het gebied van de mantelzorgondersteuning.
Ondanks dit en Corona is het ons gelukt om, op een nog creatievere wijze dan normaal, al
onze taken uit te voeren en ons voor te bereiden op de nieuwe werkwijze per 2021.
SamenLeeuwarden
In 2020 vierde de website SamenLeeuwarden haar éénjarig bestaan. De reacties van zowel
de vrijwilligersorganisaties als de (be)zoekende vrijwilliger waren en zijn positief. Uit een
enquête onder de organisaties die gebruik maken van de website, zijn verbeterpunten
gehaald om het platform door te ontwikkelen en de gebruiksvriendelijkheid te bevorderen.
Gemiddeld stonden er zo’n 450 vrijwilligersvacatures open.
Ondanks de Corona-pandemie zijn er toch veel vacatures ingevuld. Veel vrijwilligers
vonden via de website zelfstandig een vrijwilligersplek.
Vanaf medio maart 2020 is er op SamenLeeuwarden.nl een overzicht bijgehouden van alle
lokale en landelijke initiatieven die op het gebied van Corona hulp zijn
opgezet. Daarnaast hebben we nauw contact gehouden met de initiatiefnemers van
Leeuwardenhelpt.nl, een tijdelijk platform van de gemeente Leeuwarden waar vraag en
aanbod op het gebied van Corona hulp werden samengebracht. Dit heeft er uiteindelijk in
geresulteerd dat, toen het platform medio november offline ging, wij dit onderdeel
hebben overgenomen en geïntegreerd in Samenleeuwarden.nl
Wijkgericht werken
Om in de wijken en dorpen van Leeuwarden vrijwilligerswerk lokaal nog meer onder de
aandacht te kunnen brengen, vragen op te halen én (nieuwe) vrijwilligers te werven,
werken we vanaf 2020 wijkgericht en met vaste contactpersonen voor de wijk- en
dorpenteams. Deze contactpersonen worden daarbij ondersteund door vrijwilligers en
studenten. Het idee is dat de contactpersoon in nauwe samenwerking met de
opbouwwerkers, jongerenwerkers en sociaal werkers, wijkgerichte activiteiten op het
gebied van vrijwilligerswerk gaan (door)ontwikkelen en faciliteren. Hierbij valt te denken
aan het organiseren van een lokaal spreekuur, PR & communicatie, aanschuiven bij een
briefing, organiseren van bakkie in de buurt, aansluiten bij een markt, open podium etc.
De contactpersonen hebben korte lijntjes met de sociaal werkers. Door de inzet van
vrijwilligers worden sociaal werkers ontlast en blijkt er ruimte te ontstaan in de agenda’s
van de wijk- en dorpenteams. Met onze uitgebreide kennis van de sociale kaart hebben we
regelmatig meegedacht en geadviseerd over mogelijkheden om af te schalen naar de
sociale basis.
Bijkomend voordeel van deze constructie is dat we in staat zijn om het werken met
vrijwilligers te stimuleren, vragen over het vrijwilligerswerk op te halen en dat we kunnen
bepalen waar vanuit de wijk- en dorpenteams behoefte aan is. Door aanwezig te zijn in de
wijkteams zijn wij laagdrempelig toegankelijk voor de buurtbewoners en zijn er korte
lijnen met de lokale samenwerkingspartners en vrijwilligersorganisaties.
Promotieactiviteiten
Ondanks de beperkingen die Corona met zich heeft meegebracht, zijn we er toch in
geslaagd om diverse promotieactiviteiten te organiseren. Uiteraard veilig en met
inachtneming van de actuele RIVM maatregelen.
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Zoals elk jaar hebben we ook dit jaar weer volop aandacht besteed aan de Meer dan
Handen Vrijwilligersprijzen. Twee vrijwilligers en drie vrijwilligersorganisaties zijn
genomineerd voor de Nationale Vrijwilligersprijzen. Op dinsdag 10 maart zijn zij tijdens
een feestelijke bijeenkomst in het Stadhuis in Leeuwarden gehuldigd door wethouder
Tjeerdema. Ze werden in het zonnetje gezet en ontvingen een aandenken aan hun
nominatie.
In maart vond een drukbezochte editie van het Open Podium Vrijwilligerswerk plaats op de
locatie van wijkteam Noord.
Voor het delen van vacatures en informatie over vrijwilligerswerk en –organisaties hebben
we volop gebruik gemaakt van social media, is er maandelijks een vacatureladder in de
Huis aan Huis krant geplaatst en zijn we regelmatig uitgenodigd door de lokale pers om
over onze activiteiten te vertellen.
In plaats van het traditionele Vrijwilligersfestival is, in samenwerking met een groot aantal
vrijwilligersorganisaties, ons allereerste online event georganiseerd waar diverse
vrijwilligersorganisaties zich met korte filmpjes hebben gepresenteerd. Daarnaast waren er
online masterclasses te volgen en was het team Vrijwilligerswerk de gehele dag
fysiek te vinden op diverse plekken in de gemeente Leeuwarden. Tijdens een promotietour
hebben we onder andere een aantal topvrijwilligers in het zonnetje gezet. Uiteraard was
dit ook online te volgen.
In een speciale editie van de Vrijwilligerskrant, die geheel in het teken van het
Vrijwilligersfestival stond, hebben een groot aantal vrijwilligersorganisaties uit de
gemeente Leeuwarden zich aan de inwoners gepresenteerd. De krant is fysiek door de
gemeente Leeuwarden verspreid én was via diverse online kanalen terug te vinden.
Net als voorgaande jaren is aandacht besteed aan de Nationale dag van de vrijwilliger met
een pagina grote advertentie in de LC en Huis aan Huis. Daarnaast hebben we
vrijwilligersorganisaties ondersteund met diverse PR activiteiten en (digitaal) materiaal om
de vrijwilligers nog eens extra te bedanken!
In december is voor alle vrijwilligers die mensen ondersteunen met geldproblemen en/of
schuldenproblematiek een online training – Zo los je zorgverzekeringsschulden op –
georganiseerd.
Individuele vrijwillige inzet
In 2020 zijn 226 aanvragen voor individuele vrijwillige inzet ontvangen. Verreweg het
grootste deel van deze aanvragen kwam uit de wijk- en dorpenteams. Wat opvalt is dat
van de totale aanvragen er 115 keer naar een vrijwillig maatje is gevraagd, gevolgd door
de vraag naar klusjes en tuinonderhoud en vragen op het gebied van administratieve
ondersteuning. Van de aanvragen hebben wij 152 weten te koppelen aan een
vrijwilligersorganisatie. De overige vragen staan nog open, zijn ingetrokken of zijn zelf
opgelost.
Ondanks dat de Corona pandemie bijna het hele afgelopen jaar ons werk heeft beïnvloed,
hebben we voor het grootse gedeelte van de vragen ook dit jaar een passende oplossing
kunnen vinden.
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Mantelzorgondersteuning
Het jaar 2020 zijn wij wegens bezuinigen (op formatie en activiteitenbudget) gestart in
een afgeslankte vorm. Hierdoor hebben wij een aantal taken moeten loslaten en een
aantal op een andere manier moeten organiseren. Vanzelfsprekend hebben we onze
werkwijze aan moeten passen aan de beperkingen en nieuwe behoeften die voortkwamen
uit de Corona crisis.
Respijtzorg
We zijn dit jaar teruggegaan van drie respijtappartementen naar één. In februari hebben
we ons gloednieuwe appartement geopend in het Zorghuis Noord Nederland aan het
Zuidvliet. De belangstelling voor onze respijtzorg was redelijk groot, de kamer was 29
nachten bezet waardoor we vier mantelzorgers hebben kunnen ontzorgen. Wegens Corona
en het interne besmettingsbeleid van het Zorghuis, hebben we echter ook mantelzorgers
moeten teleurstellen door hun aanvraag te annuleren.
Nog net voor de Corona uitbraak hebben wij met onze partners een provinciaal
Respijtweekend georganiseerd. De activiteit was dit jaar door de vele aanmeldingen
verdeeld over drie weekenden.
Mantelzorgcafés
Voor de Mantelzorgcafés is er een overgangssituatie gerealiseerd waarin er nog op vijf
verschillende locaties Mantelzorgcafés zijn. Vanuit de mantelzorgers is er behoefte aan
deze ontmoetingsactiviteiten. Per 2021 willen we deze doelgroep zoveel mogelijk naar de
buurt- en dorpskamers toeleiden.
Mantelzorgmakelaar en individuele ondersteuning aan mantelzorgers
Halverwege het jaar is de functie van Mantelzorgmakelaar vervallen. Tot en met juli heeft
de mantelzorgmakelaar 50 ondersteuningsgesprekken met de mantelzorgers gehad.
Naast de mantelzorgmakelaar zijn er 125 individuele ondersteuningsgesprekken met de
mantelzorgers geweest over diverse onderwerpen.
Jonge mantelzorgers
Samen met studenten van leerbedrijf Amaryllis Mantelzorg en collega jongerenwerkers zijn
er verscheidene online acties ondernomen om jonge mantelzorgers te bereiken. Tot nu toe
zijn er 24 jonge mantelzorgers bereikt (2 nieuwe in 2020). Jonge mantelzorgers zijn zeer
lastig te vinden wat een landelijk probleem is. In 2021 wordt daarom meer herkenning
gevraagd voor deze groep – in juni staat de week van de jonge mantelzorger in het teken
van ‘zie je mij’.
Communicatie en publiciteit
Wegens de Corona crisis zijn onze activiteiten sterk gericht op een meer individuele
benadering van de mantelzorgers. Groepsactiviteiten waren nagenoeg niet mogelijk. De
activiteiten bestonden uit het uitbrengen van nieuwsbulletins specifiek gericht op
mantelzorgers in Corona tijd, verwennerijen en persoonlijk telefonisch contact om
mantelzorgers in nood op te sporen.
Dag van de Mantelzorg
Op 10 november vierde Nederland weer de dag van de Mantelzorg. Ook vanuit Amaryllis
zetten we op deze dag ruim 600 mantelzorgers in het zonnetje. Aan alle bij ons bekende
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mantelzorgers stuurden we een informatie-verwenpakket dat in zeer goede aarde viel.
Helaas geen gezellige bijeenkomsten en ontmoetingen dit jaar. Wel was er een
videoboodschap van de wethouder, een promotiefilm op Omroep LEO, een mantelzorg
toolkit voor alle wijk- en dorpenteams en een paginagrote bedankadvertentie voor alle
mantelzorgers.

Buurtbemiddeling
In 2020 zijn er 87 zaken aangemeld voor buurtbemiddeling. Hiervan kwamen er 60 uit de
stad Leeuwarden en 17 uit de omliggende dorpen. Het percentage geslaagd/gedeeltelijk
geslaagde zaken ligt rond de 70 procent. Geluidsoverlast staat bovenaan als klacht,
gevolgd door tuinoverlast (erfgrens, begroeiing, rommel).
De zelfmelders zijn de grootste categorie aanmelders. De gemeente en de
woningcorporaties zetten de burger steeds vaker op het spoor om zelf buurtbemiddeling in
te schakelen. Buiten de melding door bewoners zelf kwamen de aanmeldingen binnen via
het Meldpunt Overlast Leeuwarden, Elkien en Woon Friesland, de politie en de wijk- en
dorpenteams. Eind 2020 zijn er 19 buurtbemiddelaars als vrijwilliger actief.
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2.4 Statushouders
Bij de start bestond het team uit 3,89 fte. Omdat statushouders ons steeds beter weten te
vinden en de problematiek steeds zwaarder wordt, mede door Corona, is het team in 2020
uitgebreid naar 6,56 fte (4,78 fte sociaal werkers en 1,78 fte begeleiders/thuisondersteuning).
De groei is ook het gevolg van het jaarlijks toenemende aantal statushouders in
Leeuwarden. In totaal waren er in Leeuwarden in 2020 circa 900 statushouders. Binnen
Amaryllis heeft het team Statushouders een duidelijk afgebakende opdracht. Alle
statushouders worden in eerste instantie door team Statushouders begeleid en indien
mogelijk daarna overgedragen aan de wijk- en dorpenteams. Bij meervoudige problematiek
blijft het team Statushouders betrokken bij de ondersteuning.
Om de statushouders zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen in de ‘dagelijkse’ regelzaken
houdt het team, samen met een aantal vrijwilligers van Amaryllis en stagiaires van
Vluchtelingenwerk, twee keer per week, ook in Corona tijd, een inloopspreekuur waar
statushouders al hun vragen kunnen stellen. De doelgroep weet dit spreekuur heel goed te
vinden. Ook in Grou worden spreekuren gehouden. Deze spreekuren hebben als nevendoel
om kwetsbare statushouders in beeld te brengen. Ook zorgmijders komen naar het
spreekuur met vragen en post. Sociaal werkers maken op die momenten contact en bieden
ondersteuning aan.
Casusoverleg
Casuïstiek wordt tweewekelijks besproken met verschillende partijen die bij de
ondersteuning van de statushouders betrokken zijn. Deelnemers zijn naast een sociaal
werker van Amaryllis: de gemeente, de Friese Poort, het Friesland College, ISK school en
Vluchtelingenwerk.
Stakeholdersoverleg
De teammanager van Amaryllis neemt deel aan het tweemaandelijks stakeholdersoverleg
gericht op afstemming en beleid op managementniveau. Dit overleg wordt voorgezeten
door de gemeente. Overige deelnemers zijn: Vluchtelingenwerk, de gemeente Leeuwarden
(vertegenwoordigd door het team Inburgering), de Friese Poort, het Friesland College en
Nidos.
Taallessen in DBieb
Team Statushouders organiseerde tot de lockdown in maart 2020 iedere dag taallessen voor
statushouders en nieuwkomers in DBieb. Tijdens de lockdown zijn er zoveel mogelijk online
lessen gegeven.
Met hulp van vrijwilligers oefenen mensen met de Nederlandse taal. De taallessen zijn
bedoeld voor statushouders, maar ook voor mensen die nieuw zijn in Nederland en niet
hoeven in te burgeren. Het aanbod is gratis en men kan maximaal twee keer per week
komen.
Per 1 januari 2021 is deze activiteit overgedragen aan de collega’s van het Vrijwilligerswerk
van Amaryllis.
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3. Bedrijfsvoering
3.1 Informatisering
Al vanaf oktober 2018 wordt er in samenwerking met de gemeente Leeuwarden gewerkt
aan het verbeteren van de externe en interne informatievoorziening. Een eerste fase is in
juni 2019 gerealiseerd waardoor we gebruik kunnen maken van een portaal van waaruit we
voor Wmo lokaal, regionaal en jeugdhulp, beschikken over de meest actuele informatie
over de, op grond van zwaarwegende adviezen van onze sociaal werkers, afgegeven
voorzieningen. In 2020 zijn er met de gemeente Leeuwarden afspraken gemaakt over het
beschikbaar stellen van alle overige data vanuit de applicatie Mens Centraal. In stappen
wordt hieraan in 2021 uitvoering gegeven. Vanaf dan kunnen we zowel de teams als
managers en directie van volledige en adequate stuurinformatie voorzien. Ook voor de
informatievoorziening naar externe partijen waaronder de gemeente betekent dit een
behoorlijke verbetering ten opzichte van de huidige situatie.
Informatiebeveiliging
Amaryllis bewaart en bewerkt privacygevoelige informatie van bewoners. We beseffen ons
terdege welke verantwoordelijkheid dat met zich meebrengt. We beseffen ook dat
menselijk handelen vaak de zwakste schakel is ten aanzien van informatieveiligheid.
Daarom hebben we vanaf de start van Amaryllis met name de focus gelegd op het
bewustmaken van die verantwoordelijkheid. Ons privacyreglement geeft daarnaast
duidelijk aan hoe wij omgaan met privacygevoelige informatie.
Conform dit reglement leggen wij alleen gegevens vast en/of delen wij gegevens als dit
echt nodig is (doelbinding).
Dit betekent onder andere dat wij bewoners vooraf vragen of zij akkoord gaan met het feit
dat wij in het kader van de ondersteuning gegevens van bewoners delen met andere
partijen.
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3.2 Personeel
Bezetting medewerkers in dienst
fte
Begroot 2020

fte
31 dec. 2020

104,9
5,5
5,8
2,7

96,6
5,4
7,6
2,2

113,9
9,3
5,0
0,9

9,2
12,5

6,3
11,4

6,3
10,8

6,9
10,8
8,1
4,1

8,7

9,1

5,0
11,5
9,0

10,2
10,7
8,1

154,4

188,0

fte
Begroot 2019
Amaryllis
Sociaal werkers
Teammanagers
Teamsecretaresses
Gedragswetenschappers
Vrijwilligerswerk
Jongerenwerk
Opbouwwerk
Activiteiten
begeleiders
Begeleiders
Overhead
Jeugdexpertteam
Regiowerk
Frystiper
Totaal

104,7
7,0
6,6
2,4

0,9
0,1
152,1

fte
31 dec.2019

0,9
146,6

Inhuur 2020: Data analist 1 fte, deze is op 1 januari 2021 in dienst getreden bij Amaryllis,
in 2019 betrof de externe inhuur 2,2 fte.
In- en uitstroom
Om klaar te zijn voor de uitvoering van de basisondersteuning vanaf 1 januari 2021 heeft
Amaryllis het afgelopen jaar veel nieuwe sociaal werkers en medewerkers in nieuwe
functies aangenomen. Nieuw zijn de opbouwwerkers en de activiteitenbegeleiders. Op
basis van de evaluatie van de pilot Thuisondersteuning is besloten structureel gebruik te
gaan maken van begeleiders.
Het team Opbouwwerk bestaat uit voormalig sociaal werkers die zijn doorgestroomd naar
deze nieuwe functie.
Bij het aannemen van nieuwe medewerkers hebben sollicitanten uit de 2e lijns organisaties
voorrang gekregen. Zij raakten door de veranderingen in de Wmo-uitvoering hun baan
kwijt bij die organisaties.
Het verloop van medewerkers is dit jaar groter geweest dan de jaren daarvoor. Bij een
aantal van deze medewerkers heeft de verandering van de inhoud van de functie van
sociaal werker in het kader van de nieuwe opdracht een rol gespeeld bij de keuze voor een
vrijwillig afscheid van onze organisatie. Anderen kozen voor een andere baan omdat de
meer complexe jeugdhulp niet meer tot het takenpakket van Amaryllis behoort. Dit heeft
te maken met de veranderingen die de gemeente per 2020 heeft doorgevoerd in de
jeugdhulp. Het gemeentelijk Jeugdexpertteam pakt de complexe jeugdhulpcasussen vanaf
2020 op.
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Tot en met eind 2020 waren de meeste van de medewerkers van het Jeugdexpertteam nog
in dienst bij Amaryllis. Eind vorig jaar zijn alle medewerkers van dit team die nog in dienst
waren van Amaryllis in dienst gekomen bij de gemeente Leeuwarden.
Ziekteverzuim
In procenten:
Jan feb mrt april mei juni juli aug
2019 5,2 7,8 6,7 5,4
4,9 5,1 4,2 4,9
2020 6,7 7,0 7,1 5,4
5,1 4,1 4,0 3,9

sept okt nov
5,3 4,0 3,6
3,5 4,2 4,4

dec gemiddeld
3,8 5,06
4,3 5,03

Het gemiddelde ziekteverzuim is in 2020, ten opzichte van 2019, ondanks de Corona crisis,
nagenoeg niet gewijzigd. Zowel in 2019 als in 2020 was er weinig kortdurend verzuim. Bij
verzuim langer dan 6 weken wordt de arbodienst ingeschakeld en adviseert deze ons bij de
re-integratie.
Landelijk gezien was bij het sociaal werk het gemiddelde verzuim in 2019 6,15% en in het
eerste halfjaar van 2020 6,7%. Met een percentage van 5,9% gemiddeld over het eerste
halfjaar 2020 zat Amaryllis daar onder.

Verzuimpercentage onderverdeeld in duurklassen per periode
6,7

7,0

7,1
5,4

01

02
0 t/m 7

03
8 t/m 14

04

5,1

05
15 t/m 42

4,1

4,0

3,9

06

07

08

43 t/m 365

3,5

09

4,2

4,4

4,3

10

11

12

> 365

Risico inventarisatie en evaluatie
Eind 2019 is er door een externe partij een uitgebreide risico inventarisatie uitgevoerd. Op
basis van de in januari ontvangen rapportage is een plan van aanpak gemaakt om met de
aandachtspunten aan de slag te gaan. De taak/rol van preventiemedewerker is bij een
medewerker van het Serviceteam belegd, samen met de ARBO-groep monitort zij de
voortgang.
Inmiddels zijn diverse zaken opgepakt. Er is een ongevallenprotocol opgesteld,
agressiebeleid ontwikkeld en het inwerkprogramma is verbeterd. De aanpak van de
gesignaleerde knelpunten met betrekking tot de huisvesting van medewerkers is on hold
gezet als gevolg van de vele veranderingen in de organisatie in combinatie met het
thuiswerken als gevolg van de Corona crisis.
Als gevolg van die crisis moest er veel geregeld en afgestemd worden om de veiligheid van
zowel cliënten als medewerkers te borgen en uitvoering te geven aan het beleid van het
RIVM. Hiervoor is een speciale Arbo-Corona groep in het leven geroepen bestaande uit de
manager Bedrijfsvoering, een afvaardiging van de ondernemingsraad, een teammanager,
de preventiemedewerker, een medewerker communicatie en de personeelsadviseur. Zij
adviseren de bestuurder over de te nemen maatregelen en communiceren hierover met de
organisatie.
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Scholing
Afgelopen jaar hebben de medewerkers van Amaryllis diverse scholingen kunnen volgen om
zich voor te bereiden op de nieuwe opdracht. Denk hierbij aan trainingen Licht
Verstandelijke Beperking (LVB), Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en Niet Aangeboren
Hersenletsel (NAH). Door de trainingen online aan te bieden hebben we ondanks alle
Corona-beperkingen deze grotendeels door kunnen laten gaan. Aan medewerkers met een
SKJ registratie is een aantal scholingen en trainingen op het gebied van de jeugdhulp
aangeboden, ook de medewerkers van het Jeugdexpertteam hebben hier aan
deelgenomen.
Functieprofielen
Alle functieprofielen van uitvoerende medewerkers zijn herzien en vastgesteld.
Overdracht werkzaamheden naar Incluzio
Per 2021 worden de financiële administratie, de salarisadministratie en de
personeelsadministratie uitgevoerd door Incluzio. Tot en met 2020 maakte Amaryllis
daarvoor gebruik van de diensten van Fers. Met name in de 2e helft van 2020 is er hard
gewerkt om die overgang zo geruisloos mogelijk te laten verlopen, wat gelukt is.
Deze verandering heeft voor de HR-dienstverlening onder andere tot gevolg dat vanaf
januari 2021 de praktische vragen van medewerkers worden afgehandeld door het shared
service center van Incluzio waardoor de personeelsadviseurs zich meer kunnen richten op
taken op tactisch en strategisch niveau.
Vertrouwenspersoon
Informatie over de vertrouwenspersoon is terug te vinden op intranet.
Bij de vertrouwenspersoon heeft zich het afgelopen jaar één persoon gemeld.
Aandachtspunt blijft dat iedereen op de hoogte is van de mogelijkheid om zich bij
ongewenst gedrag en bij integriteitskwesties te wenden tot onze vertrouwenspersoon.
3.3 Financiën
De lasten van Amaryllis worden tot en met 2020 gedekt door een jaarlijks, op basis van de
beschikking, door de gemeente Leeuwarden vast te stellen subsidiebedrag. In het jaar 2020
heeft de gemeente Leeuwarden een taakstellende bezuiniging van € 450.000 doorgevoerd
op de taken van jongerenwerk, vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning. Na indexatie
bedroeg het oorspronkelijk toegekende subsidiebedrag € 12.274.975. Voor een aantal extra
werkzaamheden, waaronder de uitvoering van de perspectiefgesprekken is incidenteel nog
eens een bedrag van € 97.500 beschikbaar gesteld.
Tijdens het jaar 2020 is het oorspronkelijk subsidiebedrag verminderd met een bedrag van
€ 302.800 tot een bedrag per saldo in totaal € 12.069.675. Deze bijstelling was het gevolg
van de uitkomsten van de gesprekken tussen de gemeente en Amaryllis over de voor het
Jeugdexpertteam benodigde formatie.
In de begroting 2020 is nog uitgegaan van een gemeentelijke subsidiebedrag van
12.533.000 met een negatief, vanuit de bestemmingsreserves te financieren resultaat, van
€ 423.000. In werkelijkheid bedraagt het bij beschikking vastgestelde subsidiebedrag
daardoor € 12.069.675 wat € 463.325 minder is dan begroot werd.
De werkelijke kosten van Amaryllis bedragen in 2020 € 13.357.178 en overschrijden
daarmee de begroting (€ 13.177.500) met een bedrag van € 179.678. Deze overschrijding
wordt geheel gedekt door de niet begrote baten Onderaanneming Werkpro
(€ 144.970) en de inkomsten uit detachering (€ 121.000) van een tweetal medewerkers.
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Een aanzienlijk deel van de kostenoverschrijding hangt bovendien samen met de afkoop
van het contract voor de uitvoering van de financiële- en salarisadministratie door Fers.
Het vroegtijdig beëindigen van dit contract leidt eenmalig tot een bedrag van circa
€ 125.000 aan extra kosten. Deze kosten zijn het gevolg van de beëindiging van de
subsidierelatie met de gemeente. Vanaf 2021 is er een nieuwe situatie en wordt in
combinatie met Incluzio uitvoering gegeven aan de opdracht basisondersteuning Wmo,
onderdeel van deze verandering vormt de uitvoering van de financiële- en
salarisadministratie door Incluzio vanaf 2021.
Per saldo zou dit alles tot een negatief financieel resultaat van € 744.779. Dit bedrag
wordt in zijn geheel gedekt vanuit de in het verleden gevormde reserves waardoor nog een
klein deel van de algemene reserve (€ 29.177) zou overblijven. Omdat dit bedrag vanwege
het beëindigen van de subsidierelatie moet worden afgerekend met de gemeente bedraagt
het uiteindelijke, negatieve financiële resultaat € 773.956.
Vermogenspositie op balansdatum
De continuïteit van Amaryllis is tot en met 2020 afhankelijk van de gemeentelijke
subsidiëring. Per 31 december 2020 is de subsidierelatie met de gemeente beëindigd. Vanaf
2021 wordt door Amaryllis in combinatie met Incluzio op basis van het daarvoor met de
gemeente Leeuwarden afgesloten contract uitvoering gegeven aan de basisondersteuning
Wmo in de gemeente Leeuwarden. Het bestemmen van de in het verleden gevormde reserves
in combinatie met de afrekening van het daarna nog resterende deel van de algemene
reserve leidt er toe dat Amaryllis per 31-12-2020 geen reserves meer heeft en vanaf 2021
met “schone lei” start met de uitvoering van de basisondersteuning Wmo in de gemeente
Leeuwarden.
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4. Verslag Raad van Toezicht
Doel is een overzicht te geven van de activiteiten van de Raad van Toezicht in het
afgelopen jaar.
Voorbereiding op de opdracht uitvoering basisondersteuning vanaf 2021
Het eerste kwartaal 2020 is vooral in beslag genomen door de formalisering van de gunning
van de opdracht tot het uitvoeren van de basisondersteuning door Amaryllis vanaf 2021. Zo
heeft de Raad van Toezicht zich gebogen over concepten van de overeenkomst tussen de
gemeente Leeuwarden enerzijds en de combinatie Amaryllis – Incluzio anderzijds en de
daaronder liggende samenwerkingsovereenkomst tussen Amaryllis en Incluzio. Daarnaast
heeft de raad kritisch gereflecteerd op de voorstellen voor aanpassing van de statuten.
Deze aanpassing was noodzakelijk in verband met het instellen van een tweehoofdig
bestuur, waarin de directeur van Incluzio participeert. De Raad van Toezicht heeft daarbij
zijn volledige bevoegdheden behouden, ook die waar het gaat om aanstelling en ontslag
van de bestuurders.
Uiteraard is de Raad van Toezicht betrokken geweest bij de opstelling van de begroting
2021, de aanzet tot het nieuw in te richten proces van planning en controle, de
organisatorische aanpassingen in de organisatie en de Service Level Agreement (SLA)
tussen Amaryllis en Incluzio. Vanaf december 2020 vergadert de raad in de structuur die is
afgesproken voor de toekomst: met het tweehoofdige bestuur, zo nodig ondersteund door
de controller.
Terugkijkend is de Raad van Toezicht tevreden over de inhoud van de formele teksten, het
proces waarlangs zij tot stand zijn gekomen en de intensieve wijze waarop de leden van de
raad hierin als team hebben gefunctioneerd. Wij zijn ons terdege bewust van het belang
van deze vastleggingen voor de continuïteit en financierbaarheid van de organisatie en de
randvoorwaarden voor het bieden van de best mogelijke kwaliteit in het uitvoerend werk
die binnen de randvoorwaarden van de gemeente geboden kan worden.
Samenstelling, competenties en informatievoorziening
De raad van toezicht van de stichting Amaryllis bestaat in het verslagjaar uit vijf leden.
In de raad is expertise geborgd op het vlak van de inhoud en kwaliteit van het werk, de
strategische positionering, financiën en kwantificering van resultaten en de politiekbestuurlijke context waarbinnen wordt gewerkt.
Vergaderingen, bijeenkomsten, commissies, scholing
De raad is in 2020 zeven keer in vergadering bijeengeweest, waarvan drie keer via een
beeldverbinding. Ondanks de beperkingen van de pandemie Covid 19 is het vier keer gelukt
om elkaar in persoonlijke aanwezigheid te spreken, waarbij uiteraard alle
voorzorgmogelijkheden in acht zijn genomen.
Van deze bijeenkomsten heeft de raad twee keer zonder de bestuurder vergaderd: één
keer betrof het een evaluatie van het functioneren van de raad, onder onafhankelijke
externe begeleiding. De tweede bijeenkomst was gewijd aan de besturingsfilosofie die
vanaf 2021 gewenst is en het profiel van de Raad van Toezicht dat daarbij hoort. Beide
bijeenkomsten hebben geleid tot concrete aanpassingen in het werk van de raad, welke in
de loop van 2021 hun beslag zullen krijgen.
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De raad kent een auditcommissie die zich buigt over met name het financiële deel van de
rapportages en die de raad daarover adviseert. De auditcommissie onderhoudt het contact
met de controller en de accountant, in het bijzonder bij de opstelling van de jaarrekening.
De raad kent een remuneratiecommissie, die de raad adviseert over de
arbeidsvoorwaarden en de beloning van de directeur-bestuurder en over de bezoldiging van
de leden van de raad.
Vanaf de evaluatiebijeenkomst in augustus 2020 kent de raad een commissie “kwaliteit”.
Het contact met de ondernemingsraad heeft zich in het verslagjaar beperkt tot één
bijeenkomst. Hierbij was echter een groot deel van de – nieuw gekozen – OR en de
volledige Raad van Toezicht aanwezig. Tijdens twee reguliere vergaderingen hebben
respectievelijk een leidinggevende en een projectleider organisatieverandering de raad
geïnformeerd vanuit hun rol en ervaringen.
De raad heeft deze ontmoetingen als erg zinvol ervaren. De beperkingen als gevolg van de
pandemie hebben geen ruimte geboden voor meerdere bijeenkomsten in aanwezigheid van
medewerkers.
Eén van de leden van de raad heeft in dit verslagjaar een functiegerichte scholing gevolgd.
Bijeenkomsten in het kader van de NVTZ hebben dit jaar niet plaatsgevonden, eveneens
als gevolg van de beperkingen die de pandemie ons oplegt.
Bestuurlijk contact gemeente Leeuwarden - Amaryllis
Het in voorgaande jaren gevoerde bestuurlijk overleg tussen een delegatie uit de Raad van
Toezicht, samen met de bestuurder, en een delegatie uit het college van B&W, met
ambtelijke ondersteuning, past niet meer bij de contractvorm die in 2020 met de
gemeente Leeuwarden is aangegaan. Wel heeft de Raad van Toezicht kennis gemaakt met
de nieuwbenoemde wethouder Wmo. Daarnaast is een vertegenwoordiger van de Raad van
Toezicht als gast aanwezig geweest bij een informatieve bijeenkomst die de bestuurder
heeft georganiseerd voor vertegenwoordigers van de fracties van de politieke partijen die
in de gemeenteraad vertegenwoordigd zijn.
Meerdere leden van de Raad van Toezicht volgen raadsbijeenkomsten die zijn gewijd aan
de uitvoering van de Wmo. In 2020 meestal via een beeldverbinding.
Naam

Vanaf / tot Functie

Nevenfuncties

Mevr. A. Bakker

2015

lid

Sport Fryslân, senior
beleidsadviseur
UNICEF Friesland, bestuurslid en
coördinator voorlichting

Dhr. J. Cooijmans 2020

lid

JC Consulting (advies- en interim
management- en
bestuursactiviteiten in publieke en
private sector.
Vice voorzitter Raad van
Commissarissen Rabobank Stad en
Midden Groningen (t/m september
2020)
Lid RvC Ambion
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Voorzitter Raad van Toezicht Mee
Noord
Voorzitter Raad van Toezicht CBK
Groningen
Vice voorzitter Raad van
Commissarissen Elkien, voorzitter
Renumeratiecommissie, lid
auditcommissie
Vice voorzitter Winkler Prins
Veendam
Dhr. G.P.
Vermeulen

2014

vicevoorzitter ‘GPAdvies’, diverse advies, interim
en onderzoek activiteiten
Nederlandse Orde van Administratie
en Belastingdeskundigen,
tuchtrechter
Gemeente De Friese Meren,
voorzitter rekenkamer
Raad van Commissarissen
Woningstichting Elkien, voorzitter
auditcommissie, t/m april 2020
Business Universiteit Nyenrode,
universitair docent en examinator
Nederlandse Beroepsorganisatie
voor Accountants, lid subcommissie
ethiek
Penningmeester Sneek75jaarvrij
Penningsmeester stadsschouwburg
‘de Harmonie’
Penningmeester stichting Surplus

Dhr. F. Willemse

2014

voorzitter

‘Ferry Willemse Beleidsadvisering’,
consultant
Stichting Platform Weerbaarheid en
Veiligheid Nederland, Veendam,
voorzitter
Fier, Leeuwarden, commissie
klachten van personeelsleden,
voorzitter
Vereniging van eigenaren Pakhuis
Engeland, Groningen, voorzitter

Mevr. J.
Zonneveld

2016

lid

BMC, Amsterdam, expert integrale
aanpak, adviseur
Merel Foundation, Leiden, lid Raad
van Toezicht
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5.Verslag Ondernemingsraad
Doel van dit jaarverslag is een overzicht te geven van de activiteiten van de
Ondernemingsraad in het afgelopen jaar.
Algemeen
In 2020 heeft de Ondernemingsraad van Amaryllis zich ingezet voor personeel en
organisatie. Er heeft regelmatig overleg plaatsgevonden tussen Ondernemingsraad en
bestuurder over uiteenlopende onderwerpen waar we verderop aandacht aan zullen
schenken. Ook intern was het voor de Ondernemingsraad weer een veelbewogen jaar met
opnieuw verkiezingen en een nieuwe rolverdeling.
Veel van 2020 stond uiteraard in het teken van de samenwerking met Incluzio en de
daaruit voortvloeiende vraagstukken. De Ondernemingsraad is op de hoogte gehouden van
het proces rondom de aanbesteding en de nieuwe werkwijze. Een nieuwe werkwijze, een
nieuwe organisatiestructuur; veel zaken waar een Ondernemingsraad iets van mag en moet
vinden.
In dit proces heeft de Ondernemingsraad contact gehad met de bestuurder, Raad van
Toezicht van Amaryllis en de Groeps-Ondernemingsraad van Incluzio om een helder beeld
te verkrijgen van de situatie. In het kader van behoud van eigen identiteit zijn er
gesprekken geweest over missie, visie en kernwaarden van Amaryllis. De verhoudingen en
afspraken tussen Amaryllis en de nieuwe samenwerkingspartner hebben de aandacht van
de Ondernemingsraad. Rondom dit thema zijn er enkele advies- en instemmingsverzoeken
behandeld door de Ondernemingsraad, bijvoorbeeld over het organisatieontwerp en de
samenwerkingsovereenkomst met Incluzio.
Hiernaast zijn er uiteraard ook andere zaken aan bod gekomen dit jaar. Niet in de laatste
plaats de gevolgen van de Corona crisis voor ons werk.

Meest belangrijke onderwerpen Ondernemingsraad 2020
Wijziging leden binnen de Ondernemingsraad:
In 2020 zijn Atze Achttien, Lia Dekker en Minke Ruth Dijkstra vertrokken bij de
Ondernemingsraad. Nieuwe leden zijn: Klaas-Jan Vlaanderen, Marit Bakker en Jesse
Mulder.
Rolverdeling binnen de Ondernemingsraad is op dit moment:
Voorzitter:
Secretaris:
Vicevoorzitter:

Sander van Stralen
Marit Bakker
Willem Wijbenga

Vacaturebeleid
Nieuwe functies moeten met de Ondernemingsraad besproken worden. In sommige
gevallen is er adviesplicht. Binnen Amaryllis wordt nadrukkelijk aan talentontwikkeling
gewerkt en is ambitie aanwezig. Gemaakte afspraak: voor een dienstverband langer dan 3
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maanden komt er een interne vacature op intranet. De bestuurder zet dit in voorkomende
gevallen op de mail naar de Ondernemingsraad.
Jeugdexpertteam
Amaryllis draagt de verantwoordelijkheid voor werving van nieuwe jeugdconsulenten over
aan de gemeente. De Ondernemingsraad signaleert knelpunten. Alle teams worstelen met
de overgang. De bestuurder geeft aan dat Paula Veldman en Judith Souverein regelmatig
overleg hebben om dit te stroomlijnen.
Werk-werk kilometers
In maart ontvangt de Ondernemingsraad een instemmingsverzoek “wijziging werkwerkverkeer” waarin we met de voorwaarden akkoord zijn gegaan. Hoofdpunt was het
kunnen declareren van werk-werk kilometers door alle werknemers. Zo is een uniformere
en eerlijkere regeling ontstaan.
Covid 19
Vanaf maart is er snel overleg nodig omdat premier Rutte strenge maatregelen aankondigt
in verband met het Corona virus. Amaryllis moet soms ad-hoc besluiten, hiervoor is een
ARBO-groep ingesteld. Om snel te kunnen handelen sluit de Ondernemingsraad met twee
leden als toehoorder aan.
Instemming plan van aanpak uit de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
Vanuit de RI&E is een plan van aanpak opgesteld. Dit is voorgelegd aan de
Ondernemingsraad. Er moest daarna nog een preventiemedewerker worden aangesteld om
dit plan van aanpak in regie te houden. Later dit jaar is de Ondernemingsraad betrokken
bij het aanstellen van Marijke Zondervan als nieuwe preventiemedewerker.
Instemming scholingsplan
Het scholingsplan 2020 richt zich alleen op de transformatie. Er zal een uitgebreider
scholingsplan volgen in 2021.
Functieprofielen
Nieuw omschreven functieprofielen worden aan de medewerkers gestuurd. De
Ondernemingsraad vraagt de bestuurder daarin de procedure volgens de cao te volgen.
Instemmingsverzoek ten aanzien van agressiebeleid en veiligheids- en ongevallenprotocol
Ondernemingsraad heeft ingestemd met een beter omschreven agressiebeleid en
veiligheids- en ongevallenprotocol.
Bezoeken langs de teams, digitaal
Door beperkingen die de Corona crisis ons brengt heeft de Ondernemingsraad gezocht naar
alternatieve wijzen om contact te onderhouden met de medewerkers. Dit heeft de
Ondernemingsraad gedaan door een digitaal inloopspreekuur te organiseren. De opkomst
viel hierbij echter enigszins tegen.
Instemmingsaanvraag feestdagenverlof
De Ondernemingsraad gaat akkoord met het vervallen van de huidige regeling waardoor
medewerkers nu alleen vrij zijn op een feestdag als het ook een reguliere werkdag zou
betreffen voor de desbetreffende medewerker.
Adviesaanvraag PGB
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De Ondernemingsraad heeft een positief advies gegeven over het oprichten van een
specialistisch PGB team.
Begroting Amaryllis 2021
De Ondernemingsraad is op de hoogte gesteld van de begroting 2021 en heeft de
mogelijkheid gekregen om hierover vragen te stellen aan de bestuurder.
Deskundigheidsbevordering
De OR heeft een aantal bijeenkomsten georganiseerd ter bevordering van de
deskundigheid, twee daarvan met ondersteuning van SBI. Ook doet de Ondernemingsraad
regelmatig een beroep op de expertise van SBI.
Vooruitblik op het volgend jaar
Te midden van de veranderingen die op ons afkomen in het aankomende jaar zal de
Ondernemingsraad zich blijven inzetten voor het belang van zowel personeel als
organisatie.
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Jaarrekening 2020 stichting Amaryllis
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5.1 Jaarrekening
BALANS
BALANS PER 31 DECEMBER
(na resultaatbestemming)

(na resultaatbestemming)
31-dec-20
€

31-dec-19
€

Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa

288.220
58.790
347.010

163.945
65.053
228.998

86.842
14.006
287.403
388.252

29.520
8.100
77.466
115.086

Liquide middelen

1.261.469

2.840.858

Totaal activa

1.996.731

3.184.942

Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren
Belastingen en premies soc. verz. en pens.
Te vorderen subsidies
Overige vorderingen en overlopende activa

31-dec-20

31-dec-19

PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserve
Resultaat boekjaar
Totaal eigen vermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Bestede investeringssubsidies
Kortlopende schulden
Verstrekte subsidies
Belastingen en premies soc. verz. en pens.
Crediteuren
Overlopende passiva

Totaal passiva

220.079

-

100.000
673.956
773.956
220.005

7.494

77.818
816.917
13.254
868.663
1.776.652

619.700
728.121
189.534
646.131
2.183.486

1.996.731

3.184.942
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Realisatie
2020
€

Begroting
2020
€

Realisatie
2019
€

BATEN
Baten

12.585.061

12.754.500

11.477.534
247.777
104.859
516.017
491.342
277.653
120.995
13.173
107.828
13.357.178

10.834.300
436.500
110.000
503.800
420.000
360.400
123.000
45.000
253.100
91.400
13.177.500

12.358.518

LASTEN
Lonen en salarissen
Overige personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Bedrijfsvoeringskosten
Automatisering
Organisatie
Communicatie
Activiteiten wijkteams
Onderzoek en ontwikkeling
Implementatiekosten Incluzio
Som der bedrijfslasten
BEDRIJFSRESULTAAT

-

772.117

Financiële baten en lasten

-

1.839

RESULTAAT VOOR BELASTING

-

773.956

Vennootschapsbelasting
RESULTAAT NA BELASTING

-

-

-

773.956

423.000

423.000
-

-

423.000

10.413.103
322.108
75.077
607.768
536.481
278.756
120.051
41.375
167.674
14.280
12.576.672

-

218.154

-

1.438

-

219.593

-

2.606

-

222.199

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:

2020

2019

€
Algemene reserve
Bestemmingsreserve Jeugd en WMO transformatie
Bestemmingsreserve doorpakbudget
Bestemmingsreserve werkplaats
Bestemmingsreserve Zuidvliet
Bestemmingsreserve Frij-Stiper
Reserve informatievoorziening
Bestemmingsreserve reorganisatie Wellzo taken
Bestemmingsreserve welzijnstaken en thuisondersteuning
Bestemmingsreserve incidentele taken 2020

-

-

100.000
41.305
14.651
423.000
195.000
773.956

€

-

-

215.969
21.514
23.192
8.695
20.000
138.990
411.839
423.000
195.000
222.199
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KASSTROOMOVERZICHT
2020
€

2019

€

€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
-afschrijvingen
-mutaties voorzieningen

-

772.117

84.644
74

-

-

147.909
87.665

84.717
Veranderingen in werkkapitaal:
-vorderingen
- kortlopende schulden ( excl. schulden aan
kredietinstellingen behoudens rekening-courant
krediet)

-

273.166

-

406.834

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Betaalde interest

-

60.244

179.949

452.041
-

680.000

631.990

-

1.367.400

471.474

-

1.839

-

1.369.239

1.839

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

220.760

-

1.438
-

1.438
470.036

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa
Overige investeringen in financiële vaste activa

-

236.627
27.709
6.262

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-

-

90.374
7.925

202.656

-

82.449

-

72.832

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie bestede investeringssubsidie

-

7.494

-

72.832

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

-

7.494

Mutatie geldmiddelen

-

1.579.389

314.755

-

2.840.858
1.261.469
1.579.389

2.526.104
2.840.858
314.755

Stand geldmiddelen per 1 januari
Stand geldmiddelen per 31 december
Mutatie geldmiddelen
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ALGEMENE TOELICHTING & GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Stichting Amaryllis, gevestigd in de gemeente Leeuwarden, is op 5 oktober 2011 ontstaan
onder de naam stichting Wellzo en heeft na een fusie met coöperatie Amaryllis U.A.
de huidige naam stichting Amaryllis.
De stichting heeft ten doel welzijnsbevordering in de ruimste zin van het woord en daartoe:
Zorg te dragen voor de uitvoering van Wmo.
Hiervoor is een subisidiebeschikking afgegeven door de gemeente Leeuwarden waarin onder meer de
volgende taken bij Amaryllis zijn belegd:
- vraagverheldering, opstellen van een ondersteuningsplan en regievoering;
- vroegsignalering bij schuldenproblematiek;
- vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning;
- jongerenwerk (ook preventief);
Bij dit alles wordt ingezet op participatie en zelfredzaamheid en wordt er zoveel mogelijk
afgeschaald naar de sociale basis.
Als nevendoel ook andere maatschappelijke belangen behartigen, alsmede al hetgeen met het voorstaande
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.
De stichting tracht dit doel te bereiken met alle wettelijke middelen die daaraan bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting heeft geen winstoogmerk.

Algemene grondslagen
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en in het bijzonder volgens de
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving 640 'Stichtingen'.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten, tenzij anders vermeld.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. Baten worden
slechts opgenomen voorzover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen
die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Continuïteit
Stichting Amaryllis is tot en met 2020 voor haar continuïteit afhankelijk van de gemeentelijke subsidie.
Stichting Amaryllis mag volgens de subsidievoorwaarden een eigen vermogen opbouwen van
maximaal € 100.000 (exclusief bestemmingsreserves). Per 31-12-2020 eindigt
de subsidierelatie. Voor 2021 vallen de taken van Amaryllis onder de zogenoemde basisondersteuning Wmo.
De gemeente heeft de uitvoering daarvan aanbesteed. Onder meer omdat het vermogen van Amaryllis onvoldoende
is om de daaruit voortvloeiende risico's te dekken is er door Amaryllis in combinatie met Incluzio BV ingeschreven op
deze aanbesteding. De combinatie heeft de uitvoering van de basisondersteuning gegund gekregen.
Incluzio BV staat garant voor eventuele risico's voortvloeiend uit de uitvoering van de opdracht.
Hiermee is de continuïiteit van stichting Amaryllis voor ten minste de periode tot en met 2024 gegarandeerd.
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ALGEMENE TOELICHTING & GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden,
als financiële derivaten verstaan.
In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van het betreffende
instrument toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde. Indien het financiële instrument niet in de balans is
opgenomen wordt de informatie over de reële waarde gegeven in de toelichting op de 'Niet in de balans
opgenomen rechten en verplichtingen'.
Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per
balanspost.
Grondslagen van waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden geactiveerd op de verkrijgingsprijs verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden
gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage
van de verkrijgingsprijs, geen rekening houden met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf
de1e dag van de maand volgend op het momen van ingebruikname.
Gebouwen en terreinen
Automatisering

20,0%
33,0%

Inventaris

20,0%

Vervoermiddelen

20,0%

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale
waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking
staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.
Eigen vermogen
Statutaire reserves
Statutaire reserves worden gevormd voor toekomstige uitgaven die uit de huidige
beschikbare middelen gedekt moeten worden. Voor de besteding van deze gelden zijn in de statuten
beperkingen opgelegd.
Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserves worden gevormd voor toekomstige uitgaven die uit de huidge beschikbare
middelen gedekt moeten worden. Voor de besteding van deze gelden zijn door het bestuur beperkingen
opgelegd.
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ALGEMENE TOELICHTING & GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Voorzieningen
Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden
afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten. De omvang van de voorziening wordt
bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting
en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Pensioenen
De stichting heeft één pensioenregeling. Dit betreft een Nederlandse regeling en wordt gefinancierd door afdrachten
een pensioenuitvoerder, te weten het bedrijfstakpensioenfonds PFZW.
De pensioenverplichting wordt gewaardeerd volgens de "verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering".
In deze benadering wordt de aan pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de staat van baten en lasten verantwoord.
De stichting heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij PFZW,
anders dan het effect van hogere premies. De stichting heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een
"verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering" en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar
in de jaarrekening verantwoord.
Schulden
Dit betreft schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar. Kortlopende schulden worden
gewaardeerd tegen de reële waarde.
Grondslagen van resultaatbepaling
Subsidies
Subsidies worden ten gunste van de exploitatierekening gebracht in het jaar ten laste waarvan de
gesubsidieerde uitgaven komen.
GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
Het in dit kasstroomoverzicht gehanteerde middelenbegrip is gedefinieerd als geldmiddelen en
kasequivalenten minus de kortlopende bankschulden voor zover deze geen betrekking hebben op het
kortlopende deel van de langlopende leningen. Kortlopende bankschulden zijn integraal onderdeel van het
kasstroommanagement.
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TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA
Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven:
2020

2019

€
Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Af:desinvesteringen
Bij:afschrijving desinvesteringen
Afschrijvingen

-

€

163.945
236.627
27.709
10.645
95.288

-

288.220

221.480
90.374
147.909
163.945

De investeringen bestaan voor circa € 150.000 uit de aanschaf van nieuwe laptops.
Medewerkers zijn hierdoor gefaciliteerd voor het ambulant- en thuiswerken.
Voor een bedrag van circa € 26.000 is buurtkamer de Klomp aangepast om deze beter geschikt te maken voor
het uitvoeren van de toegangsfunctie Wmo-ondersteuning.
Daarnaast is er op basis van de in 2020 uitgevoerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)geïnvesteerd in
inventaris (onder meer bureau's en bureaustoelen). Tenslotte zijn er ten behoeve van de begeleiders/thuisondersteuners
voor een bedrag van circa € 10.000 E-bikes aangeschaft.

Financiële vaste activa
Waarborgsommen
Stand per 1 januari
Mutatie
Stand per 31 december

-

2020
€
65.053
6.262
58.790

-

2019
€
72.978
7.925
65.053

De waarborgsommen hebben betrekking op betaalde bedragen in het kader van aangegane huurverplichtingen.
Van een drietal panden is de waarborgsom terugontvangen omdat die panden niet meer gehuurd worden.
Vanaf halverwege 2020 wordt er een nieuw pand aan de Muldyk te Grou gehuurd, hiervoor is in 2020 een
waaborgsom overgemaakt aan de verhuurder.

Vorderingen en overlopende activa
Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar, tenzij anders vermeld.
De specificatie is als volgt

2020
€

Debiteuren
Debiteuren

2019
€

86.842

29.520

De post debiteuren per 31 december 2020 bestaat voor ruim € 80.000 uit een vordering op Werkpro
voor het in onderaannemerschap van deze organisatie in 2020 uitvoeren van Wmo-ondersteuning.
Belastingen en premies sociale verzekeringen

2020
€

BTW

2019
€

-

-
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Te vorderen subsidies

2020
€

Gemeente Leeuwarden
Overige vorderingen

14.006
14.006

Overige vorderingen

Liquide middelen
Banken
Overlopende betaalbestanden
Totaal liquide middelen

8.100
8.100

2020
€

Nog te factureren omzet Werkpro
Vooruitbetaalde kosten
Overige vorderingen

2019
€

2019
€

43.212
162.325
81.865
287.403

2020
€
1.261.469
1.261.469

77.466
77.466

2019
€
2.840.858
2.840.858

TOELICHTING OP DE BALANS
PASSIVA
Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

2020
€

2019
€

Statutaire reserve
Reserve investeringen Zuidvliet
Bestemmingsreserve informatievoorziening en beleid
Bestemmingsreserve welzijnstaken thuisondersteuning
Bestemmingsreserve incidentele taken 2020

-

100.000
41.305
14.651
423.000
195.000

Totaal eigen vermogen

-

773.956

De in het verleden gevormde bestemmingsreserves zijn in 2020 volledig benut, evenals een groot deel
van de statutaire reserve. Het nog resterende deel van de statutaire reserve is afgerekend met de gemeente
waardoor er per 31-12-2020 geen bedrag aan reserves meer resteert.
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Reserves Amaryllis
Statutaire reserve

€

Stand per 01-01-2020
De toevoeging en/of onttrekking is als volgt tot stand gekomen:
Exploitatiesaldo huidig boekjaar

€
100.000

-100.000
-100.000

Toevoeging aan reserve
Stand per 31-12-2020

0

Een deel van de statutaire reserve (€ 70.823) is gebruikt voor kosten gerelateerd aan de afbouw van de subsidierelatie
met de gemeente. Het resterende deel van de statutaire reserve dient aan hen te worden terugbetaald (€ 29.177).
Reserve investeringen Zuidvliet

€

€

Stand per 01-01-2020
De toevoeging en/of onttrekking is als volgt tot stand gekomen:
Exploitatiesaldo huidig boekjaar

41.305

-41.305
-41.305

Toevoeging aan reserve
Stand per 31-12-2020

0

Het per 01-01-2020 resterende deel van deze voorziening is in 2021 bestemd voor de financiering van kosten
in verband met het beëindigen van de subsidierelatie met de gemeente Leeuwarden.

Bestemmingsreserve informatievoorziening en beleid

€

€

Stand per 01-01-2020
De toevoeging en/of onttrekking is als volgt tot stand gekomen:
Exploitatiesaldo huidig boekjaar

14.651

-14.651
-14.651

Toevoeging aan reserve
Stand per 31-12-2020

0

Er is in 2020 een vervolg gegeven aan het in samenwerking met de gemeente optimaliseren van de informatievoorziening.
Een deel van de kosten gemaakt voor de inhuur van een ten behoeve daarvan ingehuurde externe medewerker
is ten laste van de daarvoor gevormde bestemmingsreserve gebracht.
Bestemmingsreserve welzijnstaken thuisondersteuning

€

Stand per 01-01-2020
De toevoeging en/of onttrekking is als volgt tot stand gekomen:
Exploitatiesaldo huidig boekjaar

€
423.000

-423.000
-423.000

Toevoeging aan reserve
Stand per 31-12-2020

0

Er is door Amaryllis voor het jaar 2020 een negatief exploitatieresultaat begroot. Voor de financiering van dit negatieve
resultaat is in 2019 een bestemmingsreserve gevormd. Deze is in 2020 voor dat doel benut.
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€

Bestemmingsreserve incidentele taken 2020

€

Stand per 01-01-2020

195.000

De toevoeging en/of onttrekking is als volgt tot stand gekomen:
Exploitatiesaldo huidig boekjaar

-195.000
-195.000

Toevoeging aan reserve
Stand per 31-12-2020

0

Voor de financiering van een deel van de kosten van het voeren van perspectiefgesprekken ter voorbereiding op de uitvoering
van de Wmo vanaf 2021en voor een incidentele kosten voor het EPA-project en voor het bieden van
van taalondersteuning is vanuit het financieel resultaat 2019 een bestemmingsreserve gevormd die volledig is benut.
2020
€
220.079
220.079

Voorzieningen
Voorziening arbeidsongeschikte medewerkers
Afvloeiing personeel

2019
€
218.834
1.171
220.005

2020

Stand per 1 januari
Onttrekking
Dotatie

2019

€

Voorziening arbeidsongeschikte medewerkers

-

Stand per 31 december

€

218.834
188.062
189.307

-

220.079

304.134
304.134
218.834
218.834

2020

Stand per 1 januari
Onttrekking
Dotatie
Stand per 31 december

2019

€

Voorziening afvloeiing personeel

-

€
1.171
1.171
-

-

3.536
2.365
1.171
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Langlopende schulden
Bestede investeringssubsidie

2020
€

Stand per 1 januari
Vrijval ter dekking afschrijvingslasten 2019
Vrijval ter dekking afschrijvingslasten 2020
Stand per 31 december

-

7.494
7.494
-

-

2019
€
80.326
72.832
7.494

Kortlopende schulden
Verstrekte subsidies
Gemeente Leeuwarden
Overige
Totaal
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonbelasting
BTW
PFZW af te dragen premies
SPAWW

€
74.154
3.665
77.818

€
549.439
70.261
619.700

€
787.970
6.214
22.733
816.917

€
704.333
6.846
13.305
3.637
728.121

€
13.254

€
189.534

Crediteuren
Crediteuren

De afname van de post crediteuren hangt samen met de overgang van de financiële administratie van Fers naar
Incluzio als gevolg waarvan de crediteurenbetalingen zoveel mogelijk in 2020 zijn gedaan.

Overige schulden en overlopende passiva
Reservering vakantiedagen
Te betalen Reservering loopbaanbudget
Investeringssubsidies
Nagekomen kosten
Totaal

€
387.223
230.172
251.268
868.663

€
342.929
199.757
7.494
103.445
653.625

Er worden gelden voor loopbaanbudget gereserveerd. De opbouw is per maand en kan maximaal 36 maanden blijven staan.
Bij het niet opnemen van het budget door medewerkers vervalt het budget maandelijks na 36 maanden aan de werkgever.
De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar.
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Meerjarige Huurverplichtingen

Locatie

Jaarlijkse
Ingangsdatum verplichting

Duur
(in jaren)

Verleng termijn Opzeg termijn
(in jaren)
(in maanden)

1-11-2014 €

25.294

5,0

1,0

15-11-2014 €

27.066

2,5

2,5

6,0

1-10-2014 €

18.321

2,5

2,5

12,0

Egelantierstraat 3

1-1-2015 €

26.358

1,0

niet bepaald

1,0

Havingastate 9

1-3-2019 €

1.676

2,0

2,0

Droppingstraat 14

1-1-2015 €

7.448

5,0

onbepaalde tijd

3,0

Oostersingel 66

1-1-2016 €

22.556

5,0

5,0

12,0

1-1-2018 €

18.720

1,0

onbepaalde tijd

1,0

€

90.732

10,0

5,0

12,0

€

20.000

3,5

5,0

6,0

€

33.631

5,0

5,0

12,0

€

3.000

1,0

1,0

3,0

€

4.800

1,0

1,0

3,0

€

5.400

1,0

1,0

1,0

€

13.594

2,0

onbepaalde tijd

6,0

€

17.046

4,0

1,0

12,0

€

11.143

2,0

2,0

3,0

€

15.066

1,8

onbepaalde tijd

6,0

7.824 onbepaalde tijd

onbepaalde tijd

1,0

Zuidergrachtswal 19-20
Willem Alexanderplein 22
Leeuwerikstraat 108

Pyter Jurjensstrjitte 17
Zuidvliet 620-622
Nieuwe Buren 121
Keidam 2-4
Knoopstraat 5
Jeugdsoos Knooppunt
Jeugdhonk Stiens
Muldyk 1
Cornelis Trooststraat 48
Ouddeelstraat 7a
Muldyk 1 unit B
Rembrandtstraat 22

1-1-2010
1-7-2017
1-10-2017
1-4-2019
1-1-2014
1-1-2018
1-10-2020
1-9-2020
1-10-2020
1-1-2021
1-1-2021

€

6,0

1,0 Opgezegd per 28-02-2021

Leaseverplichting

Stichting Amaryllis heeft per 01-07-2020 een 6-jarig leasecontract afgesloten met Ricoh voor een
veertiental printers, de jaarlijkse contractkosten bedragen € 17.608.
Inleenverplichting
Er worden door Amaryllis medewerkers ingeleend van detacheringsbureaus.
Stichting Amaryllis kan hierdoor eventueel aansprakelijk worden gesteld voor de betaling
van sociale premies en omzetbelasting.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2020
€

2019
€

Baten
Realisatie
2020
€

Begroting
2020
€

Realisatie
2019
€

Subsidie gemeente Leeuwarden
Netwerken Oud Oost
Detachering medewerkers
School als vindplaats
School als werkplaats
Peer to peer school
Superheroes
Kansenfonds provincie Fryslan
Overige projecten en inkomsten
Onderaanneming Werkpro
Baten uit voorgaande jaren

12.040.498
60.000
120.871
118.500
20.500
79.722
144.970
-

12.533.000
69.000
118.500
34.000
-

11.673.473
60.000
154.698
118.500
49.188
21.994
114.405
75.688
72.297
18.275

Subsidiebaten

12.585.061

12.754.500

12.358.518

Alle subsidies van de gemeente Leeuwarden worden incidenteel verstrekt. De subsidieverstrekker stelt per beschikking
vast voor welke taken de subsidie dient te worden aangewend. In 2020 kreeg Amaryllis wederom te maken
met een bezuiniging op de subsidie gemeente Leeuwarden. Ditmaal voor een bedrag van € 450.000 op de taken voor
het vrijwilligerswerk en de mantelzorgondersteuning.
Tijdens het jaar 2020 is het subsidiebedrag in de vorm van addenda op de beschikking naar beneden toe bijgesteld.
Deze bijstelling was het gevolg van afspraken over de taakverdeling tussen het Jeugdexpertteam en Amaryllis.
Voor incidentele taken, zoals bijvoorbeeld de uitvoering van de perspectiefgesprekken is door de gemeente een bedrag van
€ 97.500 aan subsidie beschikbaar gesteld. De overige kosten van deze incidenteel in 2020 uit te voeren werkzaamheden
worden gefinancierd vanuit de in het verleden gevormde bestemmingsreserves.
In 2019 ontving Amaryllis nog inkomsten vanuit een aantal jongeren- en vrijwilligersprojecten. Deze projecten zijn afgerond
waardoor daarvoor in 2020 geen kosten meer zijn gemaakt en dus ook geen opbrengsten voor zijn ontvangen.
Nieuw zijn de opbrengsten als gevolg van het als onderaannemer van Werkpro uitvoeren van maatwerkvoorzieningen Wmo in 2020.

Personeelskosten

Lonen en salarissen
Brutolonen
Ingeleend personeel
Sociale lasten
Pensioenlasten
Totaal
Uitkeringen UWV

-

Realisatie
2020
€

Begroting
2020
€

Realisatie
2019
€

9.176.377
266.533
1.451.646
775.043

8.534.300
150.000
1.400.000
750.000

8.339.665
202.966
1.327.364
725.870

11.669.599
192.065

10.834.300
-

10.595.864
182.761

11.477.534

10.834.300

10.413.103

Om vanaf januari 2021 uitvoering te kunnen geven aan de verschillende vormen van basisondersteuning Wmo
was het nodig de personeelsformatie uit te breiden. Een groot deel van die uitbreiding heeft eind 2020
plaatsgevonden. Dit leidt tot een overschrijding van de begrote personeelskosten. Een deel van die overschrijding
wordt gefinancierd vanuit de opbrengsten onderaanneming Werkpro (€ 144.970).
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Overige personeelslasten
Reiskostenvergoeding
Opleiding
Arbo
Diversen

Realisatie
2020
€

Begroting
2020
€

Realisatie
2019
€

110.262
117.350
20.164
247.777

150.000
246.500
40.000
436.500

106.745
193.449
21.598
316
322.108

Het gemiddeld aantal fte's werkzaam bij stichting Amaryllis was 170,75. Begroot was een aantal van 154,3 fte.
De stijging van het aantal fte's vond het laatste deel van het jaar plaats ter voorbereiding op de uitvoering van
de opdracht basisondersteuning Wmo vanaf 2021.

Als gevolg van de Corona maatregelen werd er in 2020 minder gereisd wat heeft geleid tot minder reiskosten op
declaratiebasis. Ook konden geplande trainingen en opleidingen niet altijd doorgang vinden wat eveneens heeft
geleid tot een besparing op de betreffende kosten.
Realisatie
2020
€

Afschrijvingen materiële vaste activa

Gebouwen en terreinen
Inventaris en inrichting
Telefonie
Fietsen
Automatisering
Desinvesteringen
Afschrijvingen begroting

Begroting
2020
€

Realisatie
2019
€

38.461
36.119
859
1.957
17.893
17.064
112.353
7.494

110.000
110.000
-

104.859

110.000

Realisatie
2020
€

Begroting
2020
€

Realisatie
2019
€

Huur
Energiekosten
Onderhoud gebouwen en inventaris
Belasting
Verzekering
Schoonmaakkosten
Verhuiskosten
Overige huisvestingskosten

348.223
36.828
29.341
11.947
3.048
78.371
1.809
6.450

322.800
55.000
9.000
85.000
32.000

380.168
58.728
49.691
15.419
2.630
83.325
2.160
15.647

Totaal

516.017

503.800

607.768

Af: investeringssubsidie

Overige bedrijfslasten

-

88.241
49.311
329
2.582
7.446
147.909
72.832
75.077

Huisvestingskosten

Om het in Coronatijd toch mogelijk te maken om binnen de daarvoor geldende RIVM-richtlijnen fysiek bij elkaar te
komen is er in 2020 een ruimte gehuurd in een bedrijfspand aan de Ouddeelstraat. Deze ruimte wordt vanaf 2021
gebruikt voor het organiseren van collectieve vormen van ondersteuning.
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Bedrijfsvoeringskosten

Administratie
Controlekosten accountant
Externe advisering
Kantoorkosten
Overige organisatiekosten
Advies en consult ( Wmo en jeugd)

-

Realisatie
2020
€

Begroting
2020
€

Realisatie
2019
€

311.618
41.216
57.525
30.899
50.974
890
491.342

185.000
40.000
50.000
70.000
60.000
15.000
420.000

214.965
55.052
140.739
42.007
70.149
13.569
536.481

De financiële adminstratie en de salaris- en personeelsadministratie werder in 2020 uitgevoerd door Fers. Hiervoor
bestond een vierjarig contract. De samenwerking met Incluzio heeft geleid tot de afspraak dat vanaf 2021
deze administraties worden uitgevoerd door Incluzio/Facilicom. Het contract met Fers is afgekocht wat leidde tot
een bedrag aan eenmalige kosten van circa € 125.000.

Automatisering

Telefonie/internet
Extern systeembeheer

Realisatie
2020
€

Begroting
2020
€

Realisatie
2019
€

64.170
213.483

360.400

63.743
215.013

277.653

360.400

278.756

De voorgaande jaren met Eksa gemaakte contractafspraken hebben geleid tot een behoorlijke besparing op de
kosten voor automatisering. Dit wordt zichtbaar uit het verschil tussen de begrote en de gerealiseerde kosten 2020.

Organisatie

Ondernemingsraad
Raad van toezicht
Verzekeringen
Kantinekosten

Communicatie

PR

Realisatie
2020
€

Begroting
2020
€

Realisatie
2019
€

4.079
79.394
22.805
14.718

20.000
80.000
23.000
-

10.022
65.988
16.112
27.929

120.995

123.000

120.051

Realisatie
2020
€

Begroting
2020
€

Realisatie
2019
€

13.173
13.173

45.000
45.000

41.375
41.375

Mede als gevolg van de Corona-crisis hebben de PR en communicatie activiteiten in 2020 op een laag pitje gestaan
wat zich vertaalt naar het gerealiseerde kostenbedrag.
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Activiteiten teams

Activiteiten teams

Realisatie
2020
€

Begroting
2020
€

Realisatie
2019
€

107.828

253.100

167.674

107.828

253.100

167.674

Ook voor de activiteitskosten geldt dat deze in 2020 in sterke mate zijn beïnvloed door de Coronacrisis. Veel van
de geplande activiteiten zijn geschrapt of op een andere wijze, zonder fysiek bij elkaar te komen, georganiseerd.
De kosten zijn hierdoor veel lager uitgevallen dan begroot was.
Realisatie
2020
€

Onderzoek en ontwikkeling

Onderzoek en lectoraat

Begroting
2020
€

Realisatie
2019
€

-

91.400

14.280

-

91.400

14.280

In 2020 zijn er met NHL/Stenden nieuwe afspraken gemaakt over verdere samenwerking en het doen van
onderzoek naar de effecten van de door Amaryllis geboden ondersteuning. Omdat vanaf 2021 er op een andere
wijze invulling wordt gegeven aan die ondersteuning hebben deze afspraken betrekking op de periode vanaf 2021
er zijn er in 2020 geen kosten hiervoor gemaakt.
Met de gemeente zijn voor de periode na 2020 afspraken gemaakt over het meten van de cliënttevredenheid. Ook
voor deze post geldt dat in verband met alle veranderingen er in 2020 geen cliënttevredenheidsonderzoek heeft
plaatsgevonden.
Realisatie
2020
€

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente

Bijzondere baten en lasten

Organisatie
Vennootschapsbelasting
Totaal

-

1.839
Realisatie
2020
€

-

Begroting
2020
€
Begroting
2020
€

-

Realisatie
2019
€
-

1.438
Realisatie
2019
€

2.606
2.606
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5.2 WNT verantwoording
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en
semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de
volgende op de stichting Amaryllis van toepassing zijnde regelgeving: het WNT-maximum
voor de zorg, totaalscore 8 en klasse II.
Het bezoldigingsmaximum in 2020 voor de bestuurder van stichting Amaryllis bedraagt €
135.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor
topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016 voor de
eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de
opdracht als voor het uurtarief.
Leidinggevende topfunctionarissen of gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking.
Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van
de functievervulling

Leidinggevende topfunctionaris
S.Tolsma
Functie
Duur dienstverband
Omvang dienstverband
Gewezen topfunctionaris?
Fictieve dienstbetrekking?
Binnen 18 maanden werkzaam?
Bezoldiging
Beloning
BTW
Belastbare onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn
Totale bezoldiging
Wettelijk WNT maximum

2020
1/1-31/12
1,00
nee
nee
ja

2019
1/1-31/12
1,00
nee
nee
ja

€ 122.850 € 117.620
€
122 €
201
€ 11.899 € 11.935
€ 134.871 € 129.756
€ 135.000 € 130.000

Toezichthoudende topfunctionarissen

Toezichthoudende functionarissen
F. Willemse
Functie

D.P.Richter

Voorzitter RvT
2020
2019
1/1-31/12
1/1-31/12

Duur dienstverband
Bezoldiging
Beloning
€
BTW
Totale bezoldiging
€
Toepasselijk WNT-maximum
(excl.BTW)
€

lid RvT
2020

J.Zonneveld

2019
1/1-30/9

lid RvT
2020
1/1-31/12

2019
1/1-31/12

16.200 €

15.600 €

-

€

8.469 €

10.800 €

10.400

16.200 €

15.600 €

-

€

8.469 €

10.800 €

10.400

20.250 €

19.500 €

-

€

9.750 €

13.500 €

13.000
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Functie
Duur dienstverband
Bezoldiging
Beloning
BTW
Totale bezoldiging
Toepasselijk WNT-maximum
(excl.BTW)

A.Bakker
lid RvT
2020
1/1-31/12

2019
1/1-31/12

J. Cooijmans
lid RvT
2020
1/1-31/12

G.P.Vermeulen
lid RvT
2020
2019
1/1-31/12
1/1-31/12

2019

€

10.800 €

10.400 €

10.800 €

-

€

10.807 €

10.400

€

10.800 €

10.400 €

10.800 €

-

€

10.807 €

10.400

€

13.500 €

13.000 €

13.500 €

-

€

13.500 €

13.000

,

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hiervoor vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met
dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben
ontvangen. Er zijn in 202 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die
op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de
WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden vermeld.
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Vaststelling jaarrekening door directeur/bestuurder stichting Amaryllis
Leeuwarden,
S. Tolsma

Goedkeuring Raad van Toezicht
Leeuwarden,
Voorzitter Raad van Toezicht

F. Willemse
Lid Raad van Toezicht

A. Bakker
Lid Raad van Toezicht

J. Zonneveld
Lid Raad van Toezicht

G.P. Vermeulen
Lid Raad van Toezicht

J. Cooijmans
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Stichting Amaryllis
T.a.v. de raad van toezicht en het bestuur
Zuivliet 620
8921 EZ LEEUWARDEN

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: het bestuur en de raad van toezicht van Stichting Amaryllis
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020
Ons oordeel
Wij hebben het bijgevoegde, door ons gewaarmerkte jaarverslag 2020 inclusief de WNTverantwoording van Stichting Amaryllis te Leeuwarden 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 Amaryllis per 31 december
2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en RJ 640.
Voorts zijn wij van oordeel dat de WNT-verantwoording in overeenstemming is met de
bepalingen van en krachtens de WNT.
Tevens verklaren wij dat de subsidie van de gemeente Leeuwarden besteed is voor het doel en
de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend. De activiteiten zijn in kwantitatieve zin correct
weergegeven. De algemene subsidievoorwaarden uit de beschikking tot subsidieverlening zijn
nageleefd en in de jaarrekening 2020 is een afdoende vergelijking tussen de exploitatierekening
en de begroting opgenomen.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2020, sluitende met een balanstotaal van € 1.996.731;
2. de staat van baten en lasten over 2020, sluitende met een negatief saldo van € 773.956; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
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verslaggeving en andere toelichtingen.
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O m n y a c c I n C o n t r o l B .V. i s i n g e s c h r e v e n b i j d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l o n d e r n u m m e r 37 0 6 4 47 0 e n h e e f t d a a r a l g e m e n e v o o r w a a r d e n g e d e p o n e e r d . D e
algemene voor wa arden zijn van toepa ssing op alle a anbiedingen, offer te s, overeenkomsten en overige rechtsverhoudingen. Op uw ver zoek zenden wij u deze
k o s t e l o o s t o e . O m n y a c c I n C o n t r o l B .V. i s a a n g e s l o t e n b i j O m n y a c c , e e n s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d t u s s e n j u r i d i s c h e n e c o n o m i s c h o n a f h a n k e l i j k e k a n t o r e n .

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 Amaryllis zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.
Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van de anticumulatiebeplaing van
artikel 1.6a WNT en artikel 5 lid 1(j) Uitvoeringsregeling WNT
In
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WNT

2020

hebben
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geen

controlewerkzaamheden verricht op gegevens in de WNT-verantwoording, of het ontbreken
daarvan, op grond van de anticumulatiebepaling van artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1
onderdeel j Uitvoeringsregeling WNT. 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 bestaande uit de beschrijving van de organisatie, de inspanningen en
prestaties en de bedrijfsvoering;

-

het verslag Raad van Toezicht;

-

het verslag Ondernemingsraad

-

de overige gegevens;

-

de WNT-verantwoording.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
-

met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;

-

alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW en RJ 640 is vereist;

-

in overeenstemming is met de bepalingen van en krachtens de WNT.

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 Titel 9 Boek 2 BW en de
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en RJ 640. Daarnaast is het bestuur verantwoordelijk
voor het opmaken van de WNT-verantwoording in overeenstemming is met de bepalingen van
en krachtens de 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
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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. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op
het proces van financiële verslaggeving van de stichting.

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 handhaven;
-

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

-

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

-

de WNT-verantwoording controleren aan de hand van het Controleprotocol WNT 2020.

Wij communiceren met de raad van toezicht 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.

Leeuwarden,
Omnyacc In Control B.V.

drs. M. Schintz-Privée RA

