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Inleiding
Ondanks de beperkte voorbereidingstijd is Amaryllis er in geslaagd op de afgesproken wijze
invulling te geven aan de uitvoering Basisondersteuning. Wij zijn als organisatie trots op
onze medewerk(st)ers die op passende wijze vorm en inhoud hebben gegeven aan de
ondersteuning van vele bewoners van Leeuwarden. En dat in Coranatijd! Wij zijn ook erg
positief over de gezamenlijke inzet van gemeente en Amaryllis om ons partnerschap tot
ontwikkeling te brengen. Er zijn mooie stappen gemaakt. De complimenten die wij van u en
meerdere partijen hebben gekregen, het behalen van alle KPI’s en een positieve reactie op
het Kwaliteitsjaarverslag doen ons goed en geven vertrouwen voor de verdere jaren.
Het is ook duidelijk dat we er nog niet zijn en dat er nog vele uitdagingen in het sociaal
domein zijn en op ons pad zullen komen. Met name de grote effecten van de inflatiearmoede
en de ontwikkelingen rond het jeugdzorgstelsel vragen dringend onze aandacht. Verder
blijven we ons inzetten voor de versterking van de sociale basis en de doorontwikkeling van
de buurt en dorpskamers. Het jaar 2022 staat voor ons ook in het teken van ideevorming en
uitvoering van een steviger inzet op preventie. Alleen door ons meer te richten op preventie
kan voorkomen worden dat ons zorgstelsel uit de rails loopt.
Zoals blijkt uit de Jaarrekening 2021 heeft Amaryllis 2021 afgesloten met een eenmalig
positief financieel resultaat van € 872.087. In 2020 is Amaryllis gestart met de
voorbereidingen op de uitvoering van de basisondersteuning. Onder meer vanwege de tot en
met maart 2021 voortdurende onzekerheid over de hoogte van de lumpsum 2021 was op het
moment van begroten nog niet in detail helder op welke wijze uitvoering aan de
basisondersteuning zou worden gegeven. Daarnaast werd Amaryllis in de voorbereidingsfase,
maar ook daarna, geconfronteerd met alle beperkende maatregelen vanwege de
coronacrisis. Hierdoor kon een deel van de voor 2021 geplande activiteiten in de
oorspronkelijk voorgenomen vorm en omvang niet doorgaan. Dit alles heeft het financieel
resultaat 2021, incidenteel, sterk beïnvloed.
In de vaststelling van het financieel resultaat is rekening gehouden met een te betalen
bedrag aan vennootschapsbelasting van € 209.585. Met de belastingdienst is overleg gevoerd
over de vraag of Stichting Amaryllis belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting. Dit
overleg heeft geresulteerd in een zogenoemde vaststellingsovereenkomst waarin is bepaald
dat Amaryllis wel belastingplichtig, maar dat er gerekend over een periode van 2 jaar, per
saldo feitelijk geen belasting hoeft te worden afgedragen indien het financieel resultaat
2021 door Amaryllis in de jaren 2022 en 2023 in zijn geheel wordt besteed. Amaryllis gaat
deze uitdaging aan door het resultaat te besteden aan de armoedebestrijding, het
verbeteren van de verbinding met de sociale basis en het intensiveren van de diverse vormen
van collectieve activiteiten. Dit alles ten behoeve van de bewoners van Leeuwarden.
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1. Organisatie
1.1 Profiel van de organisatie
‘Samen doen wat nodig is’. Dat is waar Amaryllis ook in 2021 voor stond. Vanaf januari
2021 biedt Amaryllis basisondersteuning aan de bewoners van de gemeente Leeuwarden.
Zes sociale wijkteams in de stad Leeuwarden, twee dorpenteams en gemeente brede
teams voor jongerenwerk, vrijwilligerswerk, mantelzorg en statushouders ondersteunen in
samenwerking met de teams Ontmoeten en Meedoen en Begeleiding de bewoners van
Leeuwarden. Ontmoeten en Meedoen is een laagdrempelige vorm van dagbesteding. De
medewerkers van het team Begeleiding bieden ondersteuning bij bewoners thuis.
Nieuw is vanaf 2021 ook het team Opbouwwerk, de medewerkers van dit team organiseren
nieuwe samenwerkingen en ondersteunen bewonersinitiatieven.
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 van de bewoner. Samen met bewoners en netwerkpartners
dragen we zorg voor goede ondersteuning aan bewoners op de momenten in hun leven dat
ze dit 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 2021 is gewerkt volgens de in deze Governance
Code beschreven principes ten aanzien van bestuur en toezicht.
Amaryllis biedt de basisondersteuning Wmo in samenwerking met Incluzio BV. Over de
wijze waarop invulling wordt gegeven aan deze samenwerking zijn afspraken gemaakt en
vastgelegd in een overeenkomst. Als gevolg van de samenwerking met Incluzio zijn de
statuten van Amaryllis aangepast en is er een tweede onbezoldigde bestuurder (op afstand)
vanuit Incluzio aangesteld. Het dagelijks bestuur en de directie van Amaryllis is belegd bij
Sjoerd Tolsma. Sjoerd Tolsma was gedurende het gehele jaar 2021 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 zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse (operationele) leiding van de
teams.
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2. Bewoners in ondersteuning
Amaryllis biedt vele vormen van ondersteuning aan de bewoners van de gemeente
Leeuwarden. Niet voor alle vormen van ondersteuning geldt dat dit leidt tot registratie in
MensCentraal. Onder meer Jongerenwerk en Vrijwilligerswerk/mantelzorgondersteuning
maken geen gebruik van MensCentraal. De verantwoording van het soort ondersteuning,
dat door jongerenwerkers en medewerkers van team Vrijwilligerswerk wordt geboden sluit
niet aan bij de functionaliteit van MensCentraal. Ook indien bewoners met snel te
beantwoorden vragen bij de wijk- en dorpenteams aankloppen, bewoners na
triage/vraagverheldering worden doorverwezen naar de sociale basis, of wanneer met
bewoners contact is opgenomen in het kader van de vroegsignalering schuldhulpverlening,
worden de gegevens van de bewoner niet in het cliëntregistratiesysteem vastgelegd.
Hiervoor is gekozen om extra registratiewerk te vermijden.
Pas wanneer er sprake is van een structurele vorm van ondersteuning door sociaal werkers
wordt er een zaak aangemaakt in MensCentraal. Zodra er een plan van aanpak is gemaakt
volgt de productregistratie oftewel een toewijzing. Daarbij wordt onderscheid gemaakt
tussen Wmo-lokaal (basisondersteuning of aanvullende ondersteuning) en Wmo-regionaal
(onder meer Beschermd wonen en Thuisplus). De aanvullende ondersteuning wordt
geboden door Windkracht058, de sociaal werkers van Amaryllis voeren in dat geval de regie
en blijven in die zin bij de ondersteuning betrokken.
Voor de Wmo-regionaal toewijzingen Beschermd wonen/Thuisplus, waarvoor de zorg wordt
ingekocht door het Sociaal Domein Friesland, geldt dat Amaryllis betrokken is bij de
vraagverheldering en wordt door de sociaal werkers een advies afgegeven voor het afgeven
van een beschikking voor deze producten. De sociaal werker houdt ook hier na het afgeven
van de beschikking de regie.
In totaal is door de wijk- en dorpenteams en door het team Statushouders aan 3.351
bewoners op structurele wijze ondersteuning geboden. De meeste hiervan (2.984) krijgen
ondersteuning Wmo-lokaal. In de tabellen hieronder bieden we inzicht in waar die
basisondersteuning uit bestaat.
Wmo-toewijzingen (lokaal en regionaal)
Stand op
1-1-2021
31-12-2021

Bewoners
2.366
2.588

Toewijzingen
3.114
3.432

Zaken
3.489

Geheel 2021
Jaar
2021

Bewoners Toewijzingen
3.367
5.675

Wmo-lokaal toewijzingen
Stand
Stand op
1-1-2021
31-12-2021

Bewoners
2.076
2.324

Toewijzingen
2.633
3.000
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Geheel 2021
Jaar
2021

Bewoners
2.982

Toewijzingen
4.269

Wmo-lokaal basisondersteuning (Amaryllis biedt zelf ondersteuning)
Stand
Stand op
1-1-2021
31-12-2021

Bewoners
1.199
1.449

Toewijzingen
1.471
1.863

Geheel 2021
Jaar
2021

Bewoners
1.873

Toewijzingen
2.537

Per productvorm

Productnaam
BO - Lichte opvoedondersteuning (Collectief)
BO - Lichte opvoedondersteuning (Individueel)
BO - Ondersteuning collectief (Thuisondersteuning)
BO - Ondersteuning individueel (Thuisondersteuning)
BO - Ontmoeten en meedoen (Dagbesteding)
BO - Persoonlijke verzorging
BO - Praktische thuisondersteuning
BO - Schuldhulpverlening (Collectief)
BO - Schuldhulpverlening (Individueel)
Eindtotaal

Bewoners
5
162
62
1.270
258
2
221
17
353
1.873
7

Jaarverslag Amaryllis 2021

Een deel van de bewoners krijgt meerdere vormen van ondersteuning aangeboden.
In het eindtotaal van 1.873 worden de bewoners die meerdere vormen/producten
ondersteuning krijgen aangeboden één keer meegeteld.
Wmo-lokaal aanvullende ondersteuning (Amaryllis is regievoerder)
Stand
Stand op
1-1-2021
31-12-2021

Bewoners
683
686

Toewijzingen
764
769

Geheel 2021
Product
AO - Dagbesteding
AO - Kortdurend verblijf met zorg per etmaal
AO - Thuisondersteuning
Eindtotaal

Bewoners
365
1
707
950

Wmo-lokaal PGB (Amaryllis geeft een zwaarwegend advies voor toewijzing)
Stand
Stand op
1-1-2021
31-12-2021

Bewoners
304
288

Toewijzingen
366
332
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3. Opbouwwerk
2021 is een belangrijk jaar geweest voor het opbouwwerk van Amaryllis. Een jaar waarin
het leren kennen van de wijk, de buurt- en dorpskamers en de stedelijke vernieuwing
Leeuwarden-Oost centraal stonden. Ondanks de lockdowns en coronamaatregelen hebben
de negen opbouwwerkers in alle acht gebieden veel nieuwe contacten opgedaan,
organiseerden zij nieuwe samenwerkingen en ondersteunden zij bewonersinitiatieven.

3.1 Buurt- en dorpskamers
Het was de bedoeling dat de buurt- en dorpskamers op 1 januari 2021 open zouden gaan.
Door de coronamaatregelen lukte dat niet zoals gehoopt. Naarmate er versoepelingen
kwamen werd er meer mogelijk en werden er mondjesmaat meer activiteiten
georganiseerd. Het aansluiten van organisaties vanuit de sociale basis bij de buurt- en
dorpskamers is nog niet voldoende gelukt.
In de tweede helft van 2021 zijn er (satelliet)locaties bijgekomen. In Westeinde heeft het
opbouwwerk samenwerking tot stand gebracht met het bestuur van Eeltjes Hiem. Daar is
nu een dagdeel in de week een buurtkamer waar onder meer het wijkteam aanwezig is. In
wijkcentrum Aldlân is het wijkteam ook een dagdeel aanwezig en worden allerlei
groepsactiviteiten georganiseerd door vrijwilligersorganisaties.

3.2 Stedelijke vernieuwing Leeuwarden-Oost
De opbouwwerkers in Leeuwarden-Oost zijn nauw betrokken geweest bij de stedelijke
vernieuwing in Leeuwarden-Oost. Ze zijn met bewoners(organisaties) in gesprek geweest
over hun wensen, ambities en verlangens ten aanzien van hun wijk. De uitkomsten van die
gesprekken zijn in het ambitiedocument terecht gekomen dat als vertrekpunt dient voor
het verdere proces.
Ook werkten de opbouwwerkers samen met de gebiedswerkers van de gemeente aan de
ontwikkeling van de wijkvisies. In iedere wijk wordt met bewoners zo'n wijkvisie gemaakt
om vooruit te kijken naar hoe de wijk er over 20 jaar uit moet zien. De kijk van de
bewoners staat centraal. Om alle groepen in de wijken te bereiken is er gekozen voor
verschillende manieren om in gesprek te gaan, onder meer door het organiseren van
buurttafels en spelvormen. De wijkvisies worden in de 1e helft van 2022 opgesteld.

3.3 Interne samenwerking
De teams Jongerenwerk, Ontmoeten en Meedoen, Vrijwilligerswerk en de wijkteams
werken op wijkniveau nauw samen. Die samenwerking is met de nieuwe opdracht van
Amaryllis nog belangrijker geworden. In 2021 zijn de eerste resultaten al zichtbaar
geworden van deze nieuwe verbindingen. Zo worden er collectieve activiteiten
georganiseerd in de Schepenbuurt door de sociaal werkers, vrijwilligers en het
opbouwwerk. De vlindertuin heeft dankzij het opbouwwerk nu een samenwerking met
Ontmoeten en Meedoen. In het gebied Dorpenteam-Zuid organiseerde de opbouwwerker
met het dorpenteam een heuse dorpentour waarin er met een bus langs alle dorpen werd
gegaan.
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4. Vrijwilligerswerk- en mantelzorgondersteuning
Ondanks de door corona wisselende omstandigheden is het gelukt onze dienstverlening op
peil te houden. Deels doordat wij een prachtig online platform hebben in de vorm van
Samenleeuwarden.nl. De publicatie van het vrijwilligersmagazine was een hoogtepunt, we
hebben hier veel positieve reacties op gehad. Het magazine biedt een platform aan
organisaties om zichzelf te laten zien. Dit heeft nieuwe contacten en vrijwilligers
opgeleverd. Naast alle acties voor organisaties wisten de wijkteams ons te vinden voor
individuele vragen. Dit jaar ging dat om meer dan 400 vragen.
Het team is dit jaar aangevuld met maar liefst twee nieuwe medewerkers waardoor we
nog meer kunnen betekenen voor de vrijwilligers(organisaties) in Leeuwarden. Want daar
draait het om, dat we van waarde zijn voor het vrijwilligerswerk in de gemeente
Leeuwarden.

4.1 Nieuwe werkwijze
In 2021 heeft team Vrijwilligerswerk al haar taken opnieuw bekeken en beoordeeld in
hoeverre deze nog passen bij de nieuwe opdracht van Amaryllis. Dit heeft geresulteerd in
een nieuwe werkwijze die meer wijkgericht is. Zo organiseren we spreekuren in de buurten dorpskamers en wordt de bemiddeling per wijk met vrijwilligers georganiseerd.

4.2 Samenleeuwarden.nl
De website samenleeuwarden.nl is dé plek om te zoeken naar vrijwilligerswerk.
Organisaties kunnen hun vacatures kwijt en mensen die vrijwilligerswerk zoeken kunnen
reageren. Er waren dit jaar 250 actieve organisaties waarmee we contact onderhielden.
Die organisaties plaatsten 450 vacatures waar bijna 1000 reacties op kwamen.
In 2021 is samenleeuwarden.nl technisch helemaal vernieuwd om de site geschikt te maken
voor extra functionaliteit.

4.3 Mantelzorg
Het jaar 2021 stond voor team Mantelzorg in het teken van samenwerking, zowel intern als
buiten Amaryllis. Door nauwer te gaan samenwerken met het jongerenwerk hebben we
meer jonge mantelzorgers in beeld gekregen en zijn er nieuwe contacten gelegd met de
middelbare scholen. Op die scholen geven we voorlichting over mantelzorg. Dit jaar
hebben we in het kader van de jaarlijkse mantelzorgwaardering samengewerkt met Pluz.
Meer dan 600 mantelzorgers kunnen nu gebruik maken van de mantelzorgpas. Door de
lockdowns en personele problemen in het respijtappartement is niet optimaal gebruik
gemaakt van onze respijtzorg. We gaan in gesprek met het Zorghuis om deze knelpunten
op te lossen. Samen met de wijkteams en Ontmoeten en Meedoen worden op 5 plekken
mantelzorgcafés georganiseerd. Een van die plekken is het Odensehuis, daar houden we
ook een wekelijks spreekuur voor mantelzorgers.

4.4 Dag en Doen
We zijn in 2021 gestart met de app Dag en Doen. Via deze app kunnen mensen makkelijk
activiteiten in de buurt vinden, zich hiervoor aanmelden en vervoer regelen. Daarbij
werken we voor mantelzorgers aan de mogelijkheid om via de app respijtzorg te regelen
door een vrijwilliger in te zetten. De app is een landelijk initiatief wat we naar eigen
inzicht kunnen toepassen in Leeuwarden. Begin 2022 is de app beschikbaar voor inwoners
in Leeuwarden West, Aldlân en Grou.
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5. Schuldhulpverlening en armoede aanpak
Het jaar 2021 werd enerzijds gekenmerkt door het aanhalen van de samenwerkingsrelaties
in de keten schuldhulpverlening en anderzijds door het zoeken van verdieping en
kwaliteitsverbetering van het werkproces bij schuldhulp door Amaryllis.

5.1 Keten samenwerking
In de keten is goed gekeken naar de partners om ons heen, de gemeente Leeuwarden, de
sociale basis, De Friesland Zorgverzekeraar, Kredietbank Nederland en de
woningcorporaties. Dit zijn enkele van onze netwerkpartners en we hebben de tijd
genomen om elkaar beter te leren kennen. Vanuit deze basis konden
verantwoordelijkheden en taken beter op elkaar afgestemd worden. Vragen daarbij waren:
‘waar kunnen we elkaar versterken?’ en ook ‘wat weten we eigenlijk nog niet van elkaar?’
Samen met de vrijwillige schuldhulporganisaties en de gemeente is gestart met de
optimalisatie van de onderlinge samenwerking onder begeleiding van de Alliantie
Vrijwillige Schuldhulpverlening (AVS). In 2022 wordt hier onder regie van de gemeente een
vervolg aan gegeven.
In 2021 zijn we binnen de gemeente Leeuwarden aan de slag gegaan met ‘Moedige Dialoog
Leeuwarden’ (voorheen armoedepact). Ook hierin stond ‘elkaar leren kennen’ centraal,
want er zijn veel partijen in de gemeente Leeuwarden betrokken bij schuldhulp en
armoede aanpak. Doel hierbij is voornamelijk het elkaar leren kennen, vervolgens aan
elkaar verbinden en dan kijken hoe we een idee, een project, een samenwerking, kunnen
versterken om dit ten goede van de Leeuwarders te laten komen.

5.2 Doorontwikkeling methodiek
De verdieping en kwaliteitsverbetering intern begon door alle onderdelen van onze
schuldhulpverleningsopdracht te beoordelen. Hoe geven we hier tot nu toe invulling aan?
Wie doet wat? Zijn de juiste personen op de juiste plaats? Is dit voldoende voor onze
bewoners of verdienen ze verbetering? We hebben ons eigen handelen kritisch beoordeeld
en onze werkwijze aangepast en herschreven, waardoor we in al onze teams dezelfde en
betere kwaliteit kunnen bieden. Dat wat werkt hebben we uitgebreid en verstevigd en dat
wat niet werkt hebben we losgelaten.
Per januari 2021 zijn er enkele wijzigingen in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
(Wgs) in werking getreden. Zo zijn er kortere doorlooptijden gekomen voor bewoners die
zich melden voor schuldhulpverlening. Ze krijgen hierdoor sneller duidelijkheid over het
vervolgtraject en de kredietbank kan eerder aan de slag.
De schuldhulpverleningsonderdelen screening, budget coaching en nazorg zijn in het derde
en vierde kwartaal van 2021 nader uitgewerkt. Deze zijn gepubliceerd en worden door de
teammanagers en vakgroepsleden Schuldhulpverlening geïmplementeerd in het team.
5.3 Vroegsignalering
Gedurende het gehele jaar is er gewerkt aan de optimalisatie van vroegsignalering. Door
vroegtijdig een hulpaanbod te doen wordt ingezet op het voorkomen van oplopende
betalingsachterstanden. Er is een training geboden aan de medewerkers van de
vroegsignalering en middels diverse bijeenkomsten en terugkoppeling van resultaten werd
de werkwijze aangepast en de kwaliteit van registratie en daarmee informatievoorziening
verbeterd. Andere onderdelen die zijn herzien zijn de werkwijze bij beschermingsbewind
en zogenaamde laatsignalering. Vanaf het vierde kwartaal worden signalen van de
zogenaamde laatsignalering centraal ontvangen teneinde zicht op de omvang en aard van
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de signalen te krijgen. Laatsignalering heeft betrekking op het voorkomen van uitzetting
uit sociale huurwoningen en voorgenomen afsluitingen van energie en water als gevolg van
het niet nakomen van betalingsverplichtingen door bewoners. Samen met de
signaalpartners is gestart met de verkenning van de betreffende processen van beginnende
betalingsachterstand tot daadwerkelijke uitzetting en afsluiting om te komen tot
werkafspraken voor een hulpaanbod op het voor de bewoner meest passende moment in
het proces.
Toename aantal dossiers per maand
jan feb mrt apr mei jun jul
15

37

22

49

53

62

56

aug
92

sep
107

okt
100

nov
99

dec
77

Resultaten dossiers
Kenmerk
Totaal aantal dossiers 2021
Waarvan al bekend bij Amaryllis
Aantal personen waarmee contact is gelegd
Aantal oplossingen binnen vroegsignalering (Quick fix)
Aantal vervolghulp na vroegsignalering
Waarvan verwijzing naar schuldhulpverlening

Bewoners
769
98
371
98
67
23

Er is nog veel te doen in 2022, maar vanuit een solide basis en in samenwerking met de
gehele keten, hebben we er het volste vertrouwen in nog meer stappen in de goede
richting te kunnen zetten.
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6. Transformatie
De aanbestedingsopdracht per 2021 heeft gezorgd voor een transformatie in zowel inhoud
als organisatie. Hoofdthema’s in deze transformatie waren de implementatie van een
nieuwe werkwijze met onder andere het collectief werken met bewoners, samenwerking
met de sociale basis in de wijk en actief ontwikkelen van een sterk netwerk rond
bewoners. Daarnaast hebben we te maken met nieuwe functiegroepen en teams binnen de
organisatie en ook met nieuwe externe samenwerkingspartners. Dit alles vraagt om een
omslag in werken, organiseren en communiceren.

6.1 Vakgroep transformatie
Om de transformatie zoveel mogelijk in samenwerking tussen alle lagen van de organisatie
te laten plaatsvinden, is de vakgroep Transformatie opgericht. Deze bestaat uit een
afvaardiging vanuit alle uitvoerende teams, de directeur/bestuurder en een teammanager.
De vakgroep komt sinds maart 2021 elke vier weken bij elkaar. Vanuit de organisatie
worden hier transformatie vraagstukken voorgelegd. Vakgroepleden vertegenwoordigen
daarbij hun team door het ophalen van input. Ook kunnen signalen of ideeën vanuit teams
die aandacht behoeven van de organisatie hier worden ingebracht. De vakgroep biedt een
platform om gezamenlijk richting te geven aan overkoepelende thema’s en ontwikkelingen
die in de organisatie of haar omgeving spelen. Onderwerpen die aan bod zijn geweest in de
vakgroep in 2021 zijn: transformatiesessies, interne en externe communicatie, de nieuwe
werkwijze, plan voor Leren en Ontwikkelen en preventie.

6.2 Sessies en trainingen
De nieuwe uitgangspunten van werken zijn reden geweest om, startend met de wijk- en
dorpenteams, de basis van de werkwijze te beschrijven, medewerkers hierin te trainen en
ook het registratiesysteem MensCentraal hierop aan te passen. De transformatie komt
echter tot uiting door er concreet handen en voeten aan te geven in de dagelijkse praktijk
en door met elkaar tot een nieuwe mindset te komen. Door middel van
transformatiesessies, gericht op “ik als professional”, “ik en mijn team” en “ik, mijn team
en onze samenwerkingspartners” zijn alle teams in de organisatie aan het werk gezet met
de transformatie binnen het eigen team. Daarnaast zijn er trainingen voor de wijk- en
dorpenteams georganiseerd op het gebied van groepsgericht werken, sociale
netwerkstrategieën en het formuleren van een plan van aanpak. Door de
coronamaatregelen is een deel van deze sessies en trainingen uitgesteld tot begin 2022.
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6.3 Van individueel naar collectief
In de loop van 2020 is al een start gemaakt met het ontwikkelen van initiatieven die zorgen
voor de beweging van individuele vormen van ondersteuning naar groepsgerichte vormen
van ondersteuning. Dit houdt in dat vragen die voorheen individueel door een sociaal
werker met een bewoner werden opgepakt, nu gebundeld worden waardoor deze mensen
in een groep worden geholpen. Dit heeft als voordeel dat mensen de deur uit komen en
sociale contacten opdoen en problematiek genormaliseerd wordt. Het karakter en de
inhoud van de groepen kan heel verschillend zijn en wordt afgestemd op de behoeftes van
de bewoners in de wijk. De inhoudelijke ontwikkeling van collectief werken en de
toeleiding van bewoners naar de groepen zijn in 2021 groot onderwerp van gesprek
geweest. De grote diversiteit aan soort en inhoud van de ondersteuningsbehoefte vraagt
voor bijna elk collectief weer om een nieuwe aanpak. Met betrekking tot onderwerpen die
veelvoorkomend zijn, zoals financiële dienstverlening en echtscheidingen, werd in 2021
door teams onderling steeds meer samengewerkt bij het ontwikkelen van het inhoudelijke
aanbod.Door de coronamaatregelen heeft het groepsgericht werken een groot deel van het
jaar stilgestaan, hoewel op de achtergrond de voorbereidingen zijn doorgegaan. Daardoor
kon er in een aantal gebieden direct worden gestart bij (tijdelijke) versoepeling van de
maatregelen.
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7. Team Statushouders
Het team Statushouders is er, zoals de naam al zegt, voor de statushouders in de gemeente
Leeuwarden. De sociaal werkers van dit team richten zich dus specifiek op de
ondersteuning van statushouders.
Bijzonder hierbij is het cultuursensitief werken, met oog voor de complexe
voorgeschiedenis, de taal, de wetten en regels van de statushouders. Er wordt door de
sociaal werkers van het team gewerkt aan de versterking van het netwerk rond de
bewoner. Bij aanvang van de ondersteuning ontbreekt dit netwerk bijna helemaal. Ook
wordt, samen met de statushouder gezocht naar passende vormen van specialistische hulp.
Team Statushouders werkt al jaren met een spreekuur, waarin vrijwilligers, begeleid door
sociaal werkers, beschikbaar zijn voor de statushouders en voor het grootste deel
financiële- en administratieve vragen beantwoorden. In 2022 wordt onderzocht of hierin
meer de samenwerking gevonden kan worden met voorliggende voorzieningen en andere
partijen.
In 2021 is de samenwerking met de reguliere wijkteams van Amaryllis versterkt. Er wordt
gewerkt met aansluitfunctionarissen, waardoor het team Statushouders en de reguliere
wijk- en dorpenteams, elkaars expertise beter kunnen benutten. Ook is er gestart met
collectieve vormen van ondersteuning waarbij statushouders van diverse nationaliteiten en
bewoners met van oorsprong de Nederlandse nationaliteit, elkaar ontmoeten in wijk en
dorp.
Team Statushouders heeft het afgelopen jaar deelgenomen aan diverse oriënterende
sessies, georganiseerd door de gemeente, over de nieuwe wet inburgering. Gebleken is dat
de ervaringen van de sociaal werkers een waardevolle aanvulling zijn op de wijze waarop
door de gemeente invulling wil geven aan de nieuwe wet. Een definitief plan is nog niet
gemaakt. Dit zal in 2022 een vervolg krijgen.
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8. Beschermd Wonen (Wmo-regionaal)
Per september 2019 is het regionaal expertiseteam Beschermd Wonen opgericht. Het
expertiseteam is gevormd met als doel het bundelen en delen van kennis, ervaring en
expertise over Beschermd Wonen waardoor beter regie gevoerd kan worden op de toegang
naar- en kosten van Beschermd wonen en Thuisplus.
In 2020 is er een goede balans gevonden in de samenwerking tussen het expertiseteam en
de wijk- en dorpenteams. De samenwerking is in 2021 verstevigd waardoor de lijnen tussen
enerzijds de wijk- en dorpenteams en anderzijds het expertiseteam kort zijn. Er wordt op
casusniveau intensief overleg gevoerd tussen experts en sociaal werkers. Periodiek wordt
in overleg tussen het expertiseteam en het wijkteam de werkwijze geëvalueerd en waar
nodig aangepast. Ook in 2021 is echter de constatering dat de tijdsinvestering voor het
doen van een (her)indicatie Beschermd wonen/Thuisplus groter is dan gewenst. Een
toename van de administratieve handelingen en de vaak intensieve afstemming met het
expertiseteam zijn daar debet aan.
Het aantal aanvragen Beschermd wonen is in 2021 verminderd ten opzichte van 2020. Door
de steeds complexere casuïstiek en de vele vragen van zorgaanbieders als gevolg van een
wijziging in de Wet Langdurige Zorg (WLZ) per 1 januari 2021, is er echter door sociaal
werkers in 2021 meer tijd aan het Beschermd wonen besteed dan in 2020. Vanaf 1 januari
2021 is de WLZ aangepast waardoor mensen die vanwege een psychische stoornis blijvend
behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in hun nabijheid nodig
hebben, ook toegang kunnen krijgen tot de WLZ.
Stand
Stand op
1-1-2021
31-12-2021

Bewoners Toewijzingen
288
476
263
428

Geheel 2021
Jaar
2021

Bewoners
418

Toewijzingen
1.078
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Product
Beschermd wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering (pakket C) (2018)
Beschermd wonen met intensieve begeleiding en gericht op stabilisatie (pakket A)
(2018)
Beschermd wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging
(pakket D) (2018)
Beschermd wonen met intensieve training (pakket B) (2018)
Module dagbesteding (2018)
Module kind bij ouder (2018)
Module logeren (2018)
ThuisPlus met intensieve begeleiding en gericht op stabilisatie (intensiteit A) (2018)
ThuisPlus met intensieve training (intensiteit B) (2018)
Overige

Bewoners
30

Eindtotaal

158
1
156
185
4
126
106
49
18
418

Een deel van de bewoners krijgt meerdere vormen van ondersteuning aangeboden.
In het eindtotaal van 418 worden de bewoners die meerdere vormen/producten
ondersteuning krijgen aangeboden één keer meegeteld.
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9. Ontmoeten en Meedoen
Het jaar 2021, het eerste jaar van Ontmoeten en Meedoen. Een jaar van opstarten, een
team worden en verder bouwen. Op 1 januari kwamen ca. 200 bewoners over vanuit één
van de aanbieders die tot en met 2020 Wmo-ondersteuning in de vorm van dagbesteding
boden in de gemeente Leeuwarden. Deze bewoners hebben een plek gevonden op één van
onze eigen locaties waar onze activiteitenbegeleiders ondersteuning bieden, bij één van
onze onderaannemers Werkpro (de Oude Ambachtsschool) en JP v.d. Bent (Eten in de
Molen) of op locaties die we samen met partners zoals bijvoorbeeld Windkracht058,
Odensehuis en de Kinderboerderij hebben neergezet.
Het viel op dat de deelnemers, ondanks de verandering, snel hun draai en plek hebben
gevonden op de nieuwe locatie. In een aantal gevallen is zelfs direct sprake geweest van
beter maatwerk en een passender plek voor ondersteuning. Veelvuldig en positief contact
met een aantal grotere aanbieders uit de oude situatie is hierin van belang geweest.

9.1 De cijfers – een gedeeltelijk beeld
In het begin van het jaar kwamen circa 200 deelnemers in ondersteuning. Aan het einde
van het jaar waren dit er ca. 220. In totaal hebben ca. 290 deelnemers in 2021
ondersteuning ontvangen vanuit Ontmoeten en Meedoen. Voor 20 van de bewoners die aan
het begin van het jaar in ondersteuning kwamen zijn maatwerkafspraken gemaakt met
aanbieders die ook in 2020 al ondersteuning boden aan deze bewoners. Aan het eind van
het jaar waren dit er nog 6. Een verschuiving van maatwerkafspraken naar onze algemene
voorzieningen. Het team Ontmoeten en Meedoen is in 2021 vanaf het begin van het jaar
gegroeid tot 10 medewerkers en ruim 8 fte. Ook zijn in 2021 8 stagiaires van het MBO en
HBO(AD) gestart bij Ontmoeten en Meedoen. De “menukaart” met activiteiten van onszelf,
onderaannemers of de sociale basis is uitgebreid van 15 naar 23 activiteiten. Deze cijfers
vertellen echter maar een gedeelte van het verhaal van Ontmoeten en Meedoen.
Niet voor niets geen “dagbesteding”, maar “Ontmoeten en Meedoen”
Al in 2020 vormde Amaryllis haar visie op de nieuwe opdracht, die ook de Wmodagbesteding bevatte. Het werken vanuit vrij toegankelijke, algemene voorzieningen
(zonder “indicatie”) geeft de mogelijkheid om dit niet afgesloten van, maar juist samen
met de wereld om ons heen te organiseren. Niet “gewoon” een invulling van je dag, maar
anderen ontmoeten om mee te doen aan de maatschappij. Deze mogelijkheid benutten we
ten volste. We werken zoveel mogelijk vraaggericht en doen dit samen met particuliere of
vrijwilligersorganisaties in de wijken en dorpen. Dit betekent dat veel meer bewoners dan
hierboven genoemd gebruik maken van of een bijdrage leveren aan Ontmoeten en
Meedoen als vrijwilliger, bezoeker of samenwerkingspartner. Voorbeelden van partijen
met wie wordt samengewerkt zijn het Netwerkcentrum en Werkplaats Oud-Oost, de
Kinderboerderij in Leeuwarden, de Kringloopwinkel in Grou, het Odensehuis Gerard Smit
en SC Leovardia. Ook met de aanvullende ondersteuning, Windkracht058, werken we nauw
samen. Zo zorgen we dat specialistische hulp dichtbij is als dat nodig is, maar er weer
afgeschaald wordt waar dit mogelijk is.

9.2 Sport, cultuur en gezondheid
In 2021 is gestart met het opzetten van een samenwerking in de sport, cultuur en
gezondheidssector. We geloven namelijk in de bijdrage van deze sectoren aan het
vergroten van zelfvertrouwen, geluk en gezondheid van dezelfde mensen die we vanuit
Ontmoeten en Meedoen ondersteunen. Mooi voorbeeld is het project Kunst in je Buurt, een
samenwerking tussen het Generatiehuis en Amaryllis. Cultuuractiviteiten worden
wijkgericht georganiseerd, waardoor op basis van energie en positiviteit in plaats van
problemen netwerken ontstaan. Andere waardevolle contacten zijn SC Leovardia,
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Sportwijk Nijlân en de verschillende wijkrestaurants die de gemeente Leeuwarden rijk is.
Het jaar 2022 zal voor heel Amaryllis nog meer in het teken van preventie komen te staan
waarin deze thema’s worden meegenomen.

9.3 Corona
Ook voor Ontmoeten en Meedoen heeft de coronapandemie invloed gehad in 2021.
Dagactiviteiten mochten gelukkig het gehele jaar doorgang vinden voor onze doelgroepen.
Wel is er voortdurend flexibel op- en afgeschaald in groepsgrootte en maatregelen. Ook
zijn we aan het einde van het jaar gestart met het opzetten van activiteiten gericht op
ontmoeting en gezondheid vanuit het corona-steunpakket van de rijksoverheid. We hopen
hiermee in 2022 een belangrijke bijdrage te leveren aan het bestrijden van de negatieve
maatschappelijke gevolgen van de coronapandemie.
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10. Begeleiders
Voor het team Begeleiders was 2021 een jaar waarin de functie Begeleider een steeds
steviger positie binnen de organisatie heeft gekregen en de kwaliteit van ondersteuning
aan bewoners centraal stond. Een flink deel van de bewoners die per 1 januari bij
Amaryllis in ondersteuning zijn gekomen zijn in 2021 ondersteund door de begeleiders.
Door het afschalen van ondersteuning van sociaal werkers naar begeleiders zijn hier
gedurende het jaar nog meer bewoners bij gekomen. In de per juni 2021 ingevoerde
nieuwe werkwijze wordt nog meer en beter gebruik gemaakt van de kwaliteiten van de
begeleiders. Hierdoor heeft ook het functieprofiel een inhoudelijke update gekregen.

10.1 Groei en samenwerking
Het team Begeleiders is gegroeid van 12 medewerkers en ruim 10 fte naar 14 medewerkers
en ruim 12 fte. Gemiddeld hebben zij een caseload van ca. 20 bewoners per fte. Ook zijn
dit jaar voor het eerst 5 stagiaires van de MBO opleidingen Maatschappelijke Zorg en
Sociaal Werk gestart. Een belangrijke ontwikkeling die is ingezet, is het inzetten van
collectief aanbod van de wijkteams en de sociale basis in de ondersteuning aan deze
bewoners. Mooi om te zien is dat de begeleiders in een aantal gevallen bij hebben
gedragen aan de opzet van een collectieve activiteit. Ondanks dat de organisatie hiervan
formeel belegd is bij de wijk- en dorpenteams, is er, vanuit de behoefte die in eigen
caseload werd gesignaleerd door begeleiders, samenwerking opgezocht. Dit heeft geleid
tot de start van bijvoorbeeld het “ontspanningsuurtje” in wijkteam Noord en het
gamecollectief in Oost. Een ontwikkeling die we meer hadden willen benutten dan
mogelijk was door de coronapandemie. De eerste resultaten geven inzicht in zowel de
waarde als de dilemma’s van het inzetten van collectieve of vrijwillige ondersteuning. De
verdere uitwerking en optimalisatie is een belangrijk thema voor 2022.

10.2 Plan van aanpak
Met de intrede van de nieuwe werkwijze is ook de professionaliteit van de ondersteuning
verbeterd. Iedere bewoner die door een begeleider (of sociaal werker, of allebei) wordt
ondersteund heeft een plan van aanpak met concrete doelen. Er zijn duidelijke afspraken
gemaakt over registratie en evaluatie, wat de samenwerking met sociaal werkers en de
effectiviteit van ondersteuning heeft verbeterd.
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11. EPA pilot
In april 2020 zijn we gestart met de pilot Ernstige Psychiatrische Afwijkingen (EPA). Een
samenwerking tussen de gemeente, FACT centrum (GGZ) en Amaryllis Leeuwarden. Vanuit
Amaryllis zijn twee sociaal werkers werkzaam in het EPA team, op de GGZ- locatie FACT
centrum. In de pilot staat het samenbrengen van de medische zorg aan psychiatrische
patiënten, in combinatie met de maatschappelijke zorg aan dezelfde doelgroep, centraal.
In 2021 is door de medewerkers van het FACT centrum en de sociaal werkers intensief
samengewerkt. Wederzijdse overdracht van kennis en het leveren van maatwerk aan
bewoners vormen daarbij uitgangspunten. Doordat er samen aan een zaak wordt gewerkt
ontstaat het voordeel dat de begeleiding vanuit het wijkteam beter wordt aangesloten en
afgestemd op de behandeling door het FACT centrum. Er wordt dichter aangesloten bij de
hulpvraag van de bewoner en de kans op terugval is kleiner.
Het jaar 2021 is ook gebruikt om te onderzoeken of de administratieve lasten verminderd
kunnen worden. Dit kost tijd en vergt intensief onderzoek. Wet- en regelgeving, onder
meer op het gebied van privacy en protocollen van betrokken partijen, zijn daarbij vaak
beperkende factoren. In 2021 is ook onderzocht of de pilot in de toekomst omgezet kan
worden naar een structurele vorm van samenwerking. Uit dat onderzoek blijkt dat voor
bepaalde doelgroepen de EPA samenwerking waarmee we nu proefdraaien aantoonbaar
meerwaarde heeft. In 2022 krijgt dit onderzoek een vervolg en worden er conclusies
getrokken.
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12. Jeugd
Het jaar 2021 was ook voor de jeugdhulp een bijzonder jaar vanwege de beperkingen die
de COVID- maatregelen met zich mee brachten. Deze hadden effect hebben op de ouders
en jeugdigen in de gemeente Leeuwarden. Het goed in contact zijn en blijven met ouders
en de jeugdigen was met het wegvallen van bepaalde zekerheden, zoals het sluiten van
scholen, nog belangrijker.
In 2021 hebben we opnieuw een rol gespeeld in 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.
Normaliseren en preventief werken kenmerken onze werkwijze. Amaryllis werkt zoveel
mogelijk wijk- en dorpsgericht waarbij we ook preventief werken op de scholen in de
wijken. Op de scholen waar Jeugdondersteuners Kindcentra (JOK) al beschikbaar zijn doen
we dit in samenwerking met hen.
De wijk- en dorpenteams vormen de toegang voor vragen en meldingen voor ondersteuning
vanuit de Jeugdwet. 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.
De sociaal werkers screenen de meldingen en verwijzen waar nodig door naar de sociale
basis, andere voorzieningen en/ of naar het Jeugdexpertteam. Amaryllis biedt zelf, vanuit
de basisondersteuning, lichte opvoedondersteuning aan gezinnen met opvoed- en
opgroeivragen.

12.1 Collectief
Nieuw in onze werkwijze vanaf 2021 is dat opvoedvragen niet alleen individueel opgepakt
worden, maar ook vanuit collectieve ondersteuning. De groep ‘scheidingscollectief’ is hier
een mooi voorbeeld van. In het echtscheidingscollectief, dat binnen de hele gemeente
wordt georganiseerd, komen een aantal onderwerpen aan bod, zoals: de gevolgen van
scheiden voor kinderen, de rouwcurve van Kubbler Ross, communicatie met je (ex)
partner, communicatie met de jeugdige (hoe hou je zicht op je kind?), ontspanning/stress
in relatie tot communicatie, transactionele analyse etc. Er wordt gebruik gemaakt van
diverse methoden, beeldmateriaal en bijvoorbeeld ook ervaringsdeskundigen. Daarnaast
wordt er iedere bijeenkomst vraaggericht ingezet op de actuele en/of praktische
onderwerpen die bij de deelnemers binnen de groep leven. We zijn trots op deze aanpak
onder meer omdat, door dit collectief aan te bieden, deelnemers van elkaar kunnen leren
en ervaren dat zij niet de enige zijn.

12.2 Jeugdexpertteam
In de casussen waar specialistische jeugdhulp en/of regie op veiligheid noodzakelijk is
verwijst Amaryllis door naar het Jeugdexpertteam van de gemeente. De jeugdconsulenten
van het Jeugdexpertteam beoordelen welke aanvullende ondersteuning vanuit de
Jeugdwet passend is, of de afgesproken resultaten door zorgaanbieders worden behaald en
of er tijdig wordt op- en afgeschaald. Als de veiligheid van het kind in het geding is voert
het Jeugdexpertteam de regie op de veiligheid van de jeugdige.
Amaryllis heeft in 2021 647 zaken waar kinderen bij waren betrokken doorverwezen naar
het Jeugdexperteam. Hiervan was een aantal van 274 al op een of andere wijze in
ondersteuning bij Amaryllis. Voor 373 van deze zaken geldt dat ze nieuw zijn aangemeld
bij Amaryllis.
Het jaar 2021 heeft in relatie tot het Jeugdexpertteam voor een groot deel in het teken
gestaan van het doorontwikkelen. Er is veelvuldig afstemming geweest met het
Jeudgexpertteam om de samenwerking zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten in
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belang van de jeugdige(n) en diens gezin(systeem). Door de lange wachttijden bij het
Jeugdexpertteam en bij de jeugdaanbieders zien we dat jeugdigen niet altijd tijdig
passende ondersteuning krijgen en wellicht niet altijd goed genoeg in beeld zijn. Deze
zorgen hebben we met de gemeente gedeeld waarop er door de gemeente, in
samenwerking met Amaryllis, naar een oplossing wordt gezocht.
Naast de intensieve samenwerking met de gemeente (onder andere het Jeugdexpertteam)
en scholen, werkt Amaryllis, afhankelijk van het thema, ook nauw samen met andere
organisaties in de keten zoals bijvoorbeeld Veilig Thuis (VT), Sociaal Domein Fryslân (SDF),
de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD), de Gecertificeerde Instellingen (GI’s), Raad
voor de Kinderbescherming en de Leeuwarder Educatieve JeugdAgenda (LEJA).

12.3 Gespecialiseerde medewerkers
Amaryllis werkt, voor de jeugdcasuïstiek, met daarvoor gespecialiseerde sociaal werkers,
die SKJ geregistreerd zijn. Zij maken deel uit van de wijk- en dorpenteams en
ondersteunen, indien nodig hun minder gespecialiseerde collega’s bij vraagstukken waar
jeugdigen bij zijn betrokken. Uiteraard worden deze medewerkers gefaciliteerd, onder
andere door middel van het volgen van diverse scholingen. Daarnaast is sinds 2020 de
vakgroep Jeugd actief welke een informatieve en adviserende functie heeft binnen de
organisatie
We blijven onszelf in 2022 ontwikkelen en verbeteren zodat we ons maximaal in kunnen
zetten voor de jeugdigen in de gemeente Leeuwarden.
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13. Jongerenwerk
Gedurende het gehele jaar hebben jongeren te maken gehad met corona-maatregelen die
hun vrijheid beperkte en sociale contacten in de weg stond. In samenwerking met de
gemeente zijn we er in geslaagd die, voor jongeren erg vervelende en soms ingrijpende
gevolgen, zoveel mogelijk te beperken. Waar mogelijk maakten we contact door fysiek
aanwezig te zijn, indien dat niet kon, gebeurde dat online. Doordat het jongerenwerk
vanaf mei 2021, van de gemeente, de beschikking kreeg over extra (corona)middelen, kon
ons activiteitenaanbod worden verruimd waardoor het contact met de jongeren
aangehaald werd.
Door de coronacrisis verlangen jongeren nog meer naar ontmoeting. De jongerenwerkers
signaleren meer eenzaamheid, depressiviteit, motivatieproblemen, leerachterstanden,
middelengebruik en spanningen thuis. Het missen van hun sport, de uitjes, fysieke lessen,
en een vaste structuur, belemmeren jongeren zich normaal te ontwikkelen. Door het
uitvallen van (fysieke) lessen, het niet kunnen vinden van een stageplek of werk, stapelen
de problemen zich vaak op.
Bij het budgetloket is vooral in het najaar ook een duidelijke piek in het aantal jongeren
dat zich daar meldt met financiële vragen. De rek is er bij veel jongeren echt uit. Dit
vertaalt zich naar het op een negatieve wijze vragen om aandacht. In de ultieme vorm
leidt dit soms tot rellen. Voorbeelden daarvan zijn de ongeregeldheden bij Cambuur en na
het besluit tot het sluiten van de horeca. Het verlangen naar ontmoeting zien we ook terug
in het organiseren van illegale feestjes en dat jongeren veel samen komen in hun eigen
hokken of keten.
Het is in 2021 niet altijd even gemakkelijk geweest het jongerenwerk uit te voeren. Het
sluiten van jeugdhonken, het regelmatig annuleren van activiteiten, werkte demotiverend.
Het werken met mondkapjes, vaste zitplekken, het rekening houden met de 1,5 meter
afstand of het maken van een afspraak voor een jongerenactiviteit, maakten het
jongerenwerk minder laagdrempelig, wat ten koste gaat van de spontaniteit. Erg blij zijn
we met de extra middelen sinds mei 2021 waardoor we extra konden inzetten en de
contacten weer zo goed mogelijk konden aanhalen.
Volg voor een actueel overzicht van onze activiteiten @jongerenwerkamaryllis,
@jimmysleeuwarden en @ontmoetingscentrumjongeouders op Instagram.

13.1 Ambulant jongerenwerk
Voor de ambulante jongerenwerkers, die met name op straat zijn te vinden, was 2021 een
druk en hectisch jaar. In de weken van de lockdowns waren jeugdhonken niet open en
gingen onze jongerenwerkers de wijken en buurten in. Met de extra middelen van de
gemeente konden er meer jongerenwerkers de straat op en is er gewerkt met de
zogenoemde ‘Bustours’. Met onze Amaryllis bus gingen jongerenwerkers in de
zomermaanden elke week naar de voetbalkooien in Camminghaburen, HeechterpSchieringen en Bilgaard. Dit zijn wijken waar geen jeugdhonk is en waar op deze manier
goed contact met de jongeren kon worden opgebouwd.
In Camminghaburen heeft de bustour in de herfst en winter een vervolg gekregen. Dit met
het oog op de overlast rond het winkelcentrum en het park in die buurt. Door onze
aanpak, waarbij wekelijks tussen de tien en dertig jongeren in en bij de bus aanwezig
waren, werd de overlast beperkt.
Naast de bustour ging uiteraard ook het reguliere ambulante jongerenwerk gewoon door.
Bij elkaar opgeteld heeft dit geresulteerd in een bereik van ruim 5.000 contacten met
jongeren. Vorig jaar waren dit er nog circa 6.400, toen waren er nog langere en strengere
lockdowns, waardoor er in sommige weken alleen ambulant jongerenwerk uitgevoerd kon
worden en de jongerenwerkers dagelijks twee dagdelen op straat aanwezig waren. In de
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jaren voor de coronacrisis was het bereik van het ambulant jongerenwerk tussen de 1.200
en 2.500 contacten met jongeren.
In samenwerking met de gemeentelijke Taskforce Jeugdoverlast werd ook dit jaar
geconstateerd dat er door de coronamaatregelen veel escalaties waren en jongeren meer
overlast veroorzaakten. Een bepaald deel van onze doelgroep zoekt op een negatieve
manier aandacht en is soms uit op sensatie. Vanuit het ambulant jongerenwerk is hierop
ingespeeld door gesprekken met deze jongeren te voeren en tijdens bijeenkomsten van
deze doelgroep aanwezig te zijn om signalen op te kunnen pakken. Rondom wedstrijden
van SC Cambuur, de huldiging van Cambuur vanwege het kampioenschap en andere
gelegenheden die aanleiding zouden kunnen vormen voor rellen, zijn jongerenwerkers
aanwezig geweest. Ook de sociale media worden door het jongerenwerk gevolgd waarbij
signalen die wij oppikken worden gedeeld met de gemeente en politie.
De ambulante jongerenwerkers zijn in 2021 ook betrokken geweest bij de afhandeling van
incidenten en hebben daar, waar nodig, sociaal werkers van de wijk- en dorpenteams bij
betrokken. Overlastlocaties waar het jongerenwerk bij is betrokken zijn onder andere:
Goutum, Zuiderburen, Oldegalileën, Prinsentuin, de binnenstad, Vlietzone, Schepenbuurt,
Grou en Stiens.

13.2 Gebiedsgericht jongerenwerk
Alle ontmoetingsactiviteiten in de wijken en dorpen (meidenwerk, tienerwerk,
jongereninloop en de werkplaats) hebben in 2021 last gehad van corona en de steeds
veranderende coronamaatregelen. Het was in sommige gevallen lastig om contact met
groepen jongeren te houden. Inloop was beperkt en activiteiten konden vaak alleen
doorgaan in kleinere groepen. Maatregelen zoals vaste zitplekken en het gebruik van
mondkapjes maakten activiteiten minder laagdrempelig, waardoor jongeren soms
wegbleven. Om toch zo goed mogelijk contact met de jongeren te houden zijn er extra
ambulante jongerenwerkers ingezet.
De 2e helft van 2021 werd het, vanwege minder beperkende maatregelen, wel mogelijk
activiteiten te organiseren en zijn de extra middelen van de gemeente ook besteed aan
het organiseren van gebiedsgerichte activiteiten. Veel jongeren, die op straat
overlast zouden kunnen veroorzaken, kwamen vanuit de gehele stad naar onze inlopen. In
2021 is gestart met een nieuwe jongereninloop in netwerkcentrum de Klomp. Er zijn nu 8
verschillende jongereninlopen in de wijk.
In samenwerking met de buurtsportcoaches van BV Sport werden aan het begin van het
jaar 2021 in verschillende wijken en dorpen winter games georganiseerd. In de zomer
werden dit de summer games. Deze wekelijkse sportactiviteiten waren qua opkomst erg
wisselend, ondanks dat de jongeren meedachten aan de gevarieerde inhoud van de
activiteiten, denk aan suppen, survivallen, (bubbel)voetbal, basketbal, archerytag, free
runnen en laser gamen.
Wekelijks wordt er bokstraining gegeven, zomers wordt dit buiten georganiseerd en in de
wintermaanden in een sporthal. Hier komen per week zo’n 15-20 jongeren op af. In het
najaar is het wekelijkse High5 zaalvoetbalproject weer gestart in sporthal Rengers, waar
zo’n 40 jongeren aan deelnemen.
Vanuit de samenwerking met Kunstkade is het project Jonge Helden gestart waarbij
jongeren toe worden geleid naar lab’s gericht op allerlei kunstvormen.
Ook online zijn er weer verschillende activiteiten geweest. Er zijn vijf online game
toernooitjes georganiseerd waar 105 jongeren aan deel hebben genomen. Alle
jongerenwerkers zijn in 2021 getraind in het online jongerenwerk. Hierbij is ingegaan op
het online signaleren van problemen en op de koppeling tussen online en fysiek werken.
Hierdoor is een professionaliseringsslag gemaakt.
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13.3 Aansluiting bij wijk- en dorpenteams
In alle gebieden zijn de jongerenwerkers aangesloten bij de wijk- of dorpenteams. Door de
ontwikkelingen rondom de buurt- en dorpskamers en het opzetten van collectieven wordt
de samenwerking steeds beter en worden projecten meer in samenwerking met elkaar
opgepakt. Er zijn in dat kader diverse initiatieven en activiteiten opgestart en uitgevoerd,
van een bakje in de buurt, tot de yard sale bij het jeugdhonk in Aldlân en de openingen
van de buurtkamers tijdens burendag. Samen met wijkteam Zuid zijn er collectieven
gestart rondom opvoeden en gezin, gamen en opvoedspreekuur. Met het Dorpenteam-Zuid
is geëxperimenteerd met een jongerencafé waarin voor jongeren van 16 tot en met 20 jaar
themagerichte bijeenkomsten werden georganiseerd. Het blijkt daarbij lastig te zijn om
jongeren die nog geen vaste groep vormen naar een, voor hen formele, inhoudelijke
bijeenkomst te krijgen.
In 2021 zijn de nodige jongeren toe geleid naar wijk- en dorpenteams voor extra
ondersteuning en hebben andersom de wijkteams weer diverse jongeren toe geleid naar de
activiteiten van het jongerenwerk.

13.4 Meidenwerk
Voor de vakantieperiode 2021 werd er in vijf wijken meidenwerk georganiseerd voor
meiden tussen de 10 en de 14 jaar. Na de zomervakantie is dit uitgegroeid naar acht
wijken. Wekelijks is er een activiteit. Hierdoor worden zo’n 140 meiden bereikt. In de
wijken Vrijheidswijk en Heechterp-Schieringen is het meidenwerk weer terug van weg
geweest en in Techum is het meidenwerk dit jaar nieuw. De enthousiaste wijkvereniging is
hier erg blij mee omdat het een wijk is met veel jongere jeugd. De meiden werken sinds
dit jaar vanuit de SuperWoman methodiek waarbij aandacht wordt besteed aan
verschillende thema’s zoals zelfbeeld, sociale omgeving, talent en maatschappij,
lichamelijkheid en seksualiteit. Door het werken met deze methodiek komen vanuit deze
thema’s signalen sneller naar voren. Hier wordt het wijkteam en/of het JET dan eventueel
bij betrokken. De extra coronamiddelen hebben het mogelijk gemaakt de begeleiding van
het meidenwerk te professionaliseren waardoor de meiden een nog veiliger plek geboden
kan worden voor hun ontwikkeling.

13.5 Jongerenwerk op scholen
Ook in 2021 is het jongerenwerk weer actief geweest op veel scholen in de gemeente
Leeuwarden. Voor een deel gebeurt dit projectmatig. Een voorbeeld daarvan is het project
‘School als Vindplaats’ op vijf voortgezet onderwijs scholen. In samenwerking met het
Friesland College wordt uitvoering gegeven aan dit project. Daarnaast is het jongerenwerk
aanwezig op diverse middelbare scholen in de gemeente.
De sluiting van de scholen heeft het er niet gemakkelijker op gemaakt om contacten op te
bouwen en te onderhouden met jongeren. Het laagdrempelig rondlopen in de scholen en in
de kantines was bijvoorbeeld niet in alle scholen meer mogelijk. Waar mogelijk bleef de
individuele ondersteuning in overleg met de school wel doorgaan en zijn online
voorlichtingen en sociale vaardigheidstrainingen gegeven. Themaweken zoals de week
tegen pesten, de week van de mediawijsheid en de actie ‘drop your knife’ zijn gezamenlijk
op meerdere scholen georganiseerd.
Op ROC Friese Poort ondersteunt het jongerenwerk de FP Lounge, de ontmoetingsplek voor
jongeren op school en wordt Peer Groep Mentoring gedaan door stagiaires van het
jongerenwerk, ondersteund door een jongerenwerker.
Tijdens de lockdown periode in het voorjaar van 2021 kwam er vanuit de jongeren de vraag
om met elkaar huiswerk te maken waardoor er weer wat meer sociaal contact was. In
Jimmy’s is op donderdagavond een ‘Studiebox’ gerealiseerd en ook in Grou is dit in
samenwerking met OSG Sevenwolden opgepakt. Wekelijks komen 39 leerlingen na
schooltijd 1 of 2 uur aansluiten. Jongerenwerkers begeleiden dit door het voeren van
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individuele gesprekken over de schoolsituatie en ook andere onderwerpen, zoals de
thuissituatie of pestsignalen, komen aan de orde.

13.6 Jimmy’s
Ook Jimmy’s had in 2021 te maken met de coronabeperkingen. Er was meer mogelijk dan
vorig jaar en dat is terug te zien in de cijfers. In totaal is 1.444 keer een bezoek gebracht
aan Jimmy’s Het betreft 190 jongeren. Hier zijn 497 hulpvragen uit voortgevloeid.
Vergeleken met 2020 is dit bijna een verdubbeling.
Ook bij Jimmy’s zien we een duidelijke stijging van het aantal klachten over eenzaamheid
en depressies welke gerelateerd zijn aan de coronamaatregelen. Door de extra middelen
was het mogelijk de openingstijden van Jimmy’s te verruimen. Jimmy’s is nu wekelijks
twee avonden open. De ene avond is er ‘studiebox’, waar jongeren rustig hun huiswerk
maken en de andere avond is er een gewone ontmoetingsinloop.
Door de extra middelen is er geïnvesteerd in de online omgeving van Jimmy’s. De podcast
is daar een voorbeeld van, waarmee gemiddeld zo’n 130 luisteraars worden bereikt en
waarin diverse thema’s besproken zijn. Voorbeelden hiervan zijn pesten (samen met GGD),
verslavingen (samen met VNN), sexting/grooming (samen met Fier), jonge mantelzorgers
(samen met afdeling mantelzorg van Amaryllis) en de podcast omtrent de landelijke ‘drop
your knife’ actie (samen met de burgemeester en de politie). Ook maken jongeren
tegenwoordig eigen podcasts.
Er is door Jimmy’s een online muziek bingo georganiseerd en in de kerstvakantie is er een
grote online bingoshow geweest. Hier deden zo’n 181 jongeren aan mee die hier erg
positief op reageerden.
In deze onzekere coronatijden merken we dat jongeren echt behoefte hebben aan
ontmoeting en dat de jongeren erg blij zijn dat Jimmy’s zoveel mogelijk open kon blijven.

13.7 Ontmoetingscentrum Jonge Ouders (OJO)
In 2021 hebben 63 jonge ouders gebruik gemaakt van het aanbod van OJO. Dit zijn 38
jonge moeders, 9 jonge vader en 16 statushouder jonge moeders. De jonge ouders worden
veelal doorverwezen vanuit de verloskundige praktijken (19), vanuit het team
Statushouders (10) en door de wijk- en dorpenteams (4).
Opvallend dit jaar is dat er ook 15 jonge ouders zich zelf kwamen melden. Hier is een
verband met corona zichtbaar. Door wekelijks groepsactiviteiten aan te bieden wordt het
informele netwerk van jonge ouders vergroot en versterkt. Bij de jonge ouders was, door
de lockdown, de behoefte aan het informele netwerk groot. OJO heeft daarom in de
zomervakantie extra bijeenkomsten voor zowel moeders als vaders georganiseerd. Deze
activiteiten werden erg goed bezocht, ook door vaders. Vanuit dit gegeven heeft OJO
vaders meer betrokken bij de groepsactiviteiten, ook in het reguliere activiteitenaanbod.
OJO richt zich nu steeds meer op de jongen oudergroep in plaats van op de jonge moeders.
Ouders organiseren nu ook zelf activiteiten.
Op het gebied van collectief werken wordt er vanaf 2021 door OJO samengewerkt met de
wijk- en dorpenteams, waarbij alleenstaande 28+ moeders, met vragen over
opvoedingsondersteuning en vergroting van het sociaal netwerk, gezamenlijk worden
ondersteund.
Het programma Nu Niet Zwanger ondersteunt kwetsbare mensen bij het maken van een
bewuste keuze over het moment waarop ze invulling gaan geven aan hun kinderwens en zij
niet onbedoeld zwanger raken. OJO heeft dankzij dit project 6 ouders kunnen helpen. Nu
Niet Zwanger is opgenomen in het landelijk programma Kansrijke Start. OJO is
aandachtfunctionaris van het programma Nu Niet Zwanger.
Dit jaar zijn er door OJO drie grote activiteiten georganiseerd waarmee ook ouders worden
bereikt die niet naar de reguliere bijeenkomsten komen. Daarnaast zijn er 101
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ontmoetingsactiviteiten georganiseerd met in totaal precies 500 deelnemers, dit is bijna
het dubbele van vorig jaar. Hierbij gaat het om wekelijkse jonge ouder groepen,
koffieochtenden, jonge statushouders bijeenkomsten, een foto shoot, een uitje naar
Monkeytown en het eindfeest.
Er zijn negen zwangerschapscursussen georganiseerd, vijf specifiek voor statushouders.
Ook waren er zeven voorlichtingsbijeenkomsten, was er één cursus babymassage en werd
er nog één keer een babymorgen georganiseerd.
OJO is betrokken bij het Skhorey project. Shkorey is een project met als doel door
voorlichting onbedoelde zwangerschappen en jong ouderschap bij Eritrese nieuwkomers te
voorkomen. OJO heeft hierin een informerende en adviserende rol en ondersteunt bij de
uitvoering.

13.8 Projecten
In 2021 is in samenwerking met onze netwerkpartners gewerkt aan diverse projecten. De
projecten worden gefinancierd door onder meer de gemeente Leeuwarden, het
Kansenfonds en door een aantal scholen.
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, is halverwege 2021 afgerond. In zeven bijeenkomsten zijn in totaal 21
jongeren bereikt.
Op het Friesland College zijn drie jongerenwerkers actief geweest in het project ‘School
als Werkplaats’ (SAW). Op vijf voortgezet onderwijs scholen en op ROC Friese Poort zit het
jongerenwerk in de scholenteams ‘School als Vindplaats’. Vanaf 2022 wordt dit uitgebreid
met vier andere voortgezet onderwijs scholen.
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 klassikaal voorlichting gegeven aan de studenten.
Het jongerenwerk is in 2021 aangesloten bij het project ‘digitale weerbare jongeren’, van
de MKB Cybercampus, waarbij ook de Friese Poort, Friesland College, Fers en de politie in
participeren. Jongerenwerk levert kennis en geeft voorlichting over het gebruik van social
media. Samen wordt een onderwijsprogramma ontwikkeld.
Door het Sociaal Domein Fryslan is Jongerenwerk gecontracteerd voor het project ‘Sexting
en grooming’. In samenwerking met de GGD en Fier Fryslan geven jongerenwerkers
voorlichting over dit onderwerp aan leerlingen van de groepen 7 en 8 van basisscholen in
de gehele provincie.
Het jongerenwerk is in 2021 beter in beeld gekomen waardoor jongerenwerkers steeds
vaker gevraagd wordt mee te werken aan projecten. Dit maakt het bereik en het werkveld
van het jongerenwerk steeds breder.

Samenwerking Cambuur
De samenwerking met Cambuur is in 2021 verder uitgebouwd. Het project ‘Cambuurt
voetbal’ kon dit jaar door de corona maatregelen niet doorgaan. In samenwerking met
‘Cambuur Verbindt’ zijn er weer meerdere zomeractiviteiten in en rondom het stadion
georganiseerd. Ook het Post Plaza weekend was een succes. Zestien kansarme jongeren
beleefden een mooi verwenweekend.
In 2020 is een start gemaakt met de nieuwe rol van ‘fancoach’, dit is in 2021 uitgebouwd.
Bij alle thuiswedstrijden van Cambuur zijn de jongerenwerk fancoaches aanwezig om
signalen op te pakken en in gesprek te gaan met jonge supporters. Ook bij meerdere
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(risico) uitwedstrijden en het kampioensfeest zijn de jongerenwerkers aanwezig geweest.
Samen met de supporterscoördinator van Cambuur en de gemeente worden jongeren die
eventueel problemen kunnen veroorzaken in beeld gebracht. Ook wordt op huisbezoek
gegaan bij supporters die terugkeren vanuit een stadionverbod.
Nieuw is in 2021 de Cambuur Dream School, in samenwerking met Cambuur Verbindt en BV
Sport. In twee trajecten van elk tien weken zijn in totaal 17 jongeren wekelijks bij elkaar
gekomen om samen actief te zijn, meestal door sport en bewegen. Ook thema’s als
weerbaarheid, motivatie en goed in je vel zitten komen echter aan de orde. Spelers en
trainers van Cambuur sluiten regelmatig bij deze activiteiten aan.
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14. Ondernemingsraad
14.1 Algemeen
Het afgelopen jaar heeft de ondernemingsraad van Amaryllis zich ingezet voor personeel
en organisatie. Er heeft via een vastgelegde structuur overleg plaatsgevonden tussen
ondernemingsraad en bestuurder over uiteenlopende onderwerpen. Het was met alle
coronamaatregelen een uitdaging om op volle sterkte te blijven voor zowel alle teams als
de ondernemingsraad. Tegelijkertijd zijn we als organisatie gestart met de nieuwe
opdracht.
Waar 2020 vooral gericht was op het opnieuw vormen van Amaryllis en de daarbij horende
besluitvorming, was 2021 het startjaar voor de opdracht zoals die er nu ligt. Dat betekent
uitvoeren, evalueren en bijstellen. In veel van de lopende processen komen vraagstukken
naar voren waarin de ondernemingsraad instemmingsrecht of adviesrecht heeft.

14.2 Meest belangrijke onderwerpen Ondernemingsraad 2021
Wijziging leden binnen de ondernemingsraad:
In 2020 is Klaas-Jan Vlaanderen na een korte zittingsperiode vertrokken bij de
ondernemingsraad. Er is voor gekozen om geen nieuwe kandidaat te werven, omdat de
zittingsperiode van de overige leden bijna ten einde komt. In april 2022 komen er nieuwe
verkiezingen.
Rolverdeling binnen de ondernemingsraad is op dit moment.
Voorzitter:
Sander van Stralen
Secretaris:
Marit Bakker
Vicevoorzitter:
Willem Wijbenga
Leden:
Jesse Mulder, Nicky Posthumus, Marjolein Poelstra

14.3 Eerste kwartaal 2021
Corona
Gedurende het hele jaar 2021 is de ondernemingsraad meegenomen in de gesprekken over
coronamaatregelen. Na iedere persconferentie was de Arbo-groep bijeen om af te wegen
wat de geldende maatregelen voor Amaryllis en de medewerkers zouden betekenen. De
ondernemingsraad heeft hierin instemmingsrecht.
Werkwijze serviceteam
Bij de ondernemingsraad komen meerdere berichten binnen over een stuk op intranet
betreffende de werkwijze van het serviceteam. Ondernemingsraad levert motivatie aan bij
de bestuurder om de nieuwe werkwijze van het serviceteam opnieuw te bekijken en het
huidige stuk nietig te verklaren.
Wijziging arbodienst
De ondernemingsraad ontvangt een instemmingsaanvraag inzake wijziging arbodienst. Het
contract met de huidige arbodienst verloopt en er is gekeken naar een andere dienst. De
Ondernemingsraad heeft ingestemd met de inzet van arbodienst “de Arbodienst”.
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Reiskosten en thuiswerkvergoeding
De ondernemingsraad ontvangt een voorstel van de bestuurder inzake
reiskostenvergoeding/thuiswerkregeling. De verwachting was dat in de nieuwe CAO
hieromtrent iets zou worden afgesproken. Belastingtechnisch zijn er een aantal zaken
veranderd betreffende de reiskosten. Alleen daadwerkelijke reisdagen worden vergoed.
Daarnaast wordt er sinds corona veel thuisgewerkt, waardoor medewerkers meer kosten
maken. De OR ondersteunt het voorstel van de bestuurder.
Attentieregeling
De ondernemingsraad ontvangt een instemmingsverzoek voor een attentieregeling.
Hierover zijn niet eerder vaste afspraken gemaakt. De attentieregeling biedt een
eenduidige transparante werkwijze. De OR heeft ingestemd met deze regeling.

14.4 Tweede kwartaal 2021
Notitie specialisme jeugd
Met de komst van het JET zijn er in de werkwijze een aantal zaken veranderd. De
ondernemingsraad ontvangt de notitie ‘sociaal werker met specialisme jeugd’. Dit stuk kan
met de beleidsmedewerker besproken worden ter verduidelijking, maar is ter kennisgeving
aangeboden.
Vacaturebeleid
Dit is opnieuw onder de aandacht gebracht: 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: functie langer dan 3 maanden betekent interne vacature op intranet.
De bestuurder zet dit in voorkomende gevallen op de mail naar de ondernemingsraad.

14.5 Derde kwartaal 2021
Thuiswerken
De bestuurder stuurt een brief inzake thuiswerken aan de ondernemingsraad om te
bespreken. Hierin licht de bestuurder de, deels door de pandemie ingegeven, inzet op een
flexibele werkregelingen en “hybride werken” toe.
Rookbeleid
Vanuit de RI&E kwam naar voren dat Amaryllis geen afspraken had voor roken. Per 1
oktober 2021 gingen er wettelijk nieuwe regels gelden met betrekking tot rookbeleid. Met
een verzoek om conform deze nieuwe regels te gaan handelen heeft de ondernemingsraad
ingestemd.

14.6 Vierde kwartaal 2021
Advies Thuiswerken
In oktober is de ondernemingsraad om advies gevraag met betrekking tot het
eerdergenoemde thuiswerkbeleid. Omdat de ondernemingsraad in gesprek met bestuurder
en door eerder aangeleverde informatie een goed en positief beeld had verkregen van de
nieuwe regelingen, kon zij hierop een positief advies uitbrengen.
Conceptbegroting en Jaarplan 2022
De ondernemingsraad ontvangt de conceptbegroting en het jaarplan voor 2022. Er is met
bestuurder besproken wat de ondernemingsraad als speerpunten heeft voor 2022, waarbij
de communicatie intern en extern de hoofdrol speelt. Er is gesproken over prioritering van
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onderwerpen en de betrokkenheid van de OR hierbij, de planning & controle cyclus en over
de ARBO-zaken en de RI&E.
Functieschaal wijziging van 6 naar 7 Begeleider en Activiteitenbegeleider
De OR neemt het eindoordeel functieschaal wijziging van 6 naar 7 van de functie
Begeleider en Activiteitencoördinator ter kennisgeving aan.
Leren en ontwikkelen
De ondernemingsraad ontvangt een instemmingsverzoek met betrekking tot de visie op
leren en ontwikkelen. Het instemmingverzoek zal in begin 2022 worden behandeld door de
ondernemingsraad. Tevens ontvangt de ondernemingsraad ter kennisname het
opleidingsaanbod voor 2022.
Instemmingsverzoek stagebeleid
De OR ontvangt een Instemmingsverzoek met betrekking tot de notitie stagebeleid. Het
stagebeleid heeft als doel: duidelijkheid geven aan stagiaires, medewerkers en
samenwerkingspartners over hoe met stagiaires wordt gewerkt bij Amaryllis, zodat we een
goede basis hebben waarop we kunnen samenwerken aan het opleiden van stagiaires en
het verder ontwikkelen van het stagebeleid.
Het instemmingsverzoek zal begin 2022 worden behandeld door de ondernemingsraad.
Instemmingsverzoek notitie MTO
De ondernemingsraad ontvangt een instemmingsverzoek met betrekking tot de notitie
MTO. Deze zal worden behandeld in 2022.

14.7 Vooruitblik op het volgend jaar
In het 2022 komen er ondernemingsraadverkiezingen. Het is dan ook de verwachting dat er
een wisseling van de wacht zal plaatsvinden binnen de ondernemingsraad. De nu zittende
leden zullen zich inzetten om de continuïteit van de ondernemingsraad zo goed mogelijk te
borgen
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15. Raad van Toezicht Amaryllis
Het jaar 2021 stond voor de Raad van Toezicht van Amaryllis in het teken van het eerste
operationele jaar van uitvoering van de basisondersteuning door de combinatie van
Amaryllis en Incluzio. Na een zeer gedegen voorbereiding door de bestuurders van Incluzio
en Amaryllis, waarbij ook de Raad van Toezicht van Amaryllis zeer nauw bij betrokken was,
is het toch altijd afwachten hoe de samenwerking in de praktijk werkt. Met andere
woorden of de beoogde efficiency, effectiviteit en kwaliteit ook daadwerkelijk
gerealiseerd kunnen worden. En dit alles ook nog in coronatijd waardoor vele operationele
processen toch anders verlopen dan vooraf gedacht. Dit heeft ook een groot beroep gedaan
op de creativiteit en professionaliteit van de medewerkers van Amaryllis. De Raad van
Toezicht is hen hier zeer erkentelijk voor.
Terugkijkend kan de Raad van Toezicht tevreden vaststellen dat met inzet van de vele
medewerkers van Amaryllis het jaar heel goed is verlopen. De expertise, ervaring en de
hechte relatie met de cliënten van Amaryllis blijken heel goed samen te gaan met de
bedrijfsvoering en de zakelijke ervaring van Incluzio met het sociaal domein. Ook het
tweehoofdig bestuur blijkt elkaar goed aan te vullen. Alhoewel er eind 2021 door het
aanvaarden van een andere functie door de bestuurder van Incluzio een noodzakelijke
verandering is gekomen in het tweehoofdige bestuur, is de Raad van Toezicht van Amaryllis
ervan overtuigd dat de nieuwe bestuurder van Incluzio, Roxana Asmus, in 2022 ook weer
een goede tandem gaat vormen met Sjoerd Tolsma.
Wegens vertrek van twee leden van de Raad van Toezicht zijn er twee nieuwe leden
geworven die op 9 juni 2021 zijn benoemd door de Raad. Dit zijn Angelique Schuitemaker
en Miryam Breeuwer. Zij komen in de plaats van Anita Bakker die in juni is afgetreden als
lid en Ferry Willemse die per eind december zijn functie als voorzitter van de Raad van
Toezicht heeft beëindigd. Het bestuur en de Raad van Toezicht zijn Ferry Willemse zeer
erkentelijk voor zijn inzet en vele verdiensten voor Amaryllis. Jan Cooijmans (sinds 2 jaar
lid van de Raad van Toezicht) heeft hem per 1 januari 2022 opgevolgd als voorzitter.
Hierdoor is de expertise weer geborgd op het vlak van de inhoud en kwaliteit van het werk,
de strategische positionering, financiën, kwantificering van resultaten alsmede governance
De Raad is in 2021 vier keer bij elkaar geweest (3 keer fysiek en 1 keer via
videoconference). De keren dat het fysiek kon, zijn alle Covid 19 maatregelen en
voorzorgsmaatregelen in acht genomen. Verder is er één fysieke bijeenkomst geweest
waarbij door de Raad van Toezicht met diverse kandidaten over de vacatures van de Raad
van Toezicht is gesproken.
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 het functioneren van
de Raad van Bestuur, de arbeidsvoorwaarden, de beloning van de directeur-bestuurder, en
over de bezoldiging van de leden van de Raad.
Ook kent de Raad een commissie Kwaliteit. Sinds de oprichting van deze commissie is deze
commissie steeds meer op stoom gekomen in 2021. Deze commissie adviseert de Raad met
name over de inhoud en kwaliteit van het werk in de breedste zin van het woord.
Bezetting commissies:
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Auditcommissie
Geert Pieter Vermeulen
Miryam Breeuwer
Jan Cooijmans
Remuneratiecommissie
Miryam Breeuwer
Jan Cooijmans
Ferry Willemse
Commissie kwaliteit
Jeanet Zonneveld
Angelique Schuitemaker
Het contact met de ondernemingsraad heeft zich in het verslagjaar beperkt tot één keer.

Naam

Vanaf / tot Functie

Nevenfuncties

Jan Cooijmans

2020

voorzitter

-JC Consulting (advies- en interim
management- en
bestuursactiviteiten in publieke en
private sector.
-Lid RvC Ambion
-Voorzitter Raad van Toezicht Mee
Noord
-Voorzitter Raad van Toezicht CKB
Groningen
-Vice voorzitter Raad van
Commissarissen Elkien, voorzitter
Renumeratiecommissie, lid
auditcommissie
-Vice voorzitter Winkler Prins
Veendam
-Voorzitter stichting St. Joriskerk
Westerlee
-Voorzitter RvT Kunstpunt

Geert Pieter
Vermeulen

2014

vicevoorzitter - GPAdvies (advies, interim &
onderzoek)
- Lid Raad van Tucht Noab
-Voorzitter Rekenkamer De Friese
Meren
-NBA:
Lid commissie Ethiek en Integriteit
Moraal vs Wet Cultuur & gedrag
-Penningmeester bestuur de
Harmonie, Surplus en
Ruiterkwartier BV
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-Lid Commissie Toegang Notariaat
-Lid RvT Zorgbelang Fryslân
-Penningmeester SudWest12
-Penningmeester Sneekweek.nl
Jeanet Zonneveld 2016

lid

-Managing consultant BMC

Angelique
Schuitemaker

2021

lid

-Voorzitter bestuur vereniging
Vitaal Waterland
-Lid Raad van Commissarissen
woningcorporatie Welwonen
-Lid Raad van Toezicht vereniging
Nu ‘91 (tot 19 oktober 2022)

Miryam Breeuwer

2021

lid

-Voorzitter RvC Woonstichting
Accolade Heerenveen
-Lid WAC (werkveld
Adviescommissie) Bedrijfskunde
Hanzehogeschool Groningen
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16. Bedrijfsvoering
16.1 Informatisering
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 afgerond waardoor Amaryllis beschikt over de meest actuele informatie met
betrekking tot toewijzingen/producten Wmo-lokaal en Wmo-regionaal. In 2020 zijn er met
de gemeente Leeuwarden afspraken gemaakt over het beschikbaar stellen van alle overige
data vanuit de applicatie MensCentraal. Hier is in 2021 uitvoering gegeven waardoor we
beschikken over volledige en adequate data over onder meer de caseload van
medewerkers en teams. Om deze informatie op een bruikbare wijze voor managers en
directie te ontsluiten is er in het 2e halfjaar van 2021 een dashboard ontwikkeld waaraan
ook informatie vanuit het personeelsinformatiesysteem (AFAS) is toegevoegd.
Om met behulp van ons bewonersregistratiesysteem MensCentraal de uitvoering van de
basisondersteuning op adequate wijze te kunnen ondersteunen zijn er het eerste halfjaar
2021 nieuwe functionaliteiten ontwikkeld. Deze zijn per juni 2021, als onderdeel van een
nieuwe werkwijze, in gebruik genomen. In de periode tussen juni 2021 en 1 januari 2022
zijn alle zaken van het “oude” zaaktype omgezet naar het zaaktype basisondersteuning,
onderdeel van de nieuwe werkwijze. Samen met het zaaktype basisondersteuning is ook
een nieuw format voor het plan van aanpak in gebruik genomen. In dat plan van aanpak
wordt, samen met de bewoner, de situatie en het perspectief beschreven, doelen gesteld,
acties gekoppeld aan de doelen en vervolgens ook leefgebieden gekoppeld aan die doelen.
Voorbeelden van een leefgebied zijn: gezin en opvoeding, geld en geestelijke gezondheid.
Bij aanvang van de ondersteuning geeft de bewoner een score aan de doelen door middel
van een schaalvraag op een 10-puntsschaal en dit gebeurt ook bij de evaluatie van de
ondersteuning. Hierdoor kan per doel inzichtelijk worden gemaakt wat volgens de bewoner
het resultaat is van de geboden ondersteuning. Een score door de sociaal werker kan
optioneel ingevuld worden.
In het eerste kwartaal 2022 krijgt Amaryllis de beschikking over de MensCentraal-data
vanuit het zaaktype basisondersteuning. Dit maakt het mogelijk om het in 2021
ontwikkelde dashboard uit te breiden met informatie over de realisatie van de per
bewoner gestelde doelen. Ook wordt dan inzichtelijk voor welke leefgebieden bewoners
(per wijk/dorp) in ondersteuning zijn, de onderlinge verbanden tussen leefgebieden en in
welke mate voor die beleidsonderdelen de per doel uitgevoerde acties succesvol zijn.
Amaryllis is met de gemeente in gesprek over de manier waarop deze informatie gebruikt
kan worden voor het maken en of bijstellen van beleid voor onder meer Wmo, jeugd en
schuldhulpverlening. Ook wordt met de gemeente afgestemd in hoeverre deze informatie
gebruikt kan worden voor de beoordeling door de gemeente van de wijze waarop Amaryllis
uitvoering geeft aan de gemaakte contractafspraken. Tot nu toe wordt daarvoor met name
gekeken naar informatie vanuit de producttoewijzingen. Door in plaats daarvan gebruik te
gaan maken van de informatie vanuit het zaaktype basisondersteuning verwachten we de
gemeente van passender beleidsinformatie te kunnen voorzien. Bovendien betekent dit
voor onze sociaal werkers minder administratieve handelingen waardoor er meer tijd
beschikbaar komt voor het ondersteunen van bewoners.

16.2 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.
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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.

16.3 Personeel
Om per januari 2021 klaar te zijn voor de uitvoering van de basisondersteuning in de
gemeente Leeuwarden en alle bewoners vanaf dat moment ook passende ondersteuning te
bieden zijn al in 2020 nieuwe medewerkers in dienst gekomen. In 2021 heeft dit een
vervolg gekregen en is de formatie van de teams en ondersteuning zowel kwantitatief als
kwalitatief op het gewenste niveau gebracht.
Om bewoners passende ondersteuning te bieden en invulling te geven aan alle taken
behorende bij de basisondersteuning kent Amaryllis de volgende soorten uitvoerende
functies:
 sociaal werkers (HBO niveau);
 begeleiders (MBO 4 niveau);
 activiteitenbegeleiders (MBO 4 niveau);
 jongerenwerkers (HBO niveau),
 opbouwwerkers (HBO niveau);
 medewerkers vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning (HBO niveau).
De overige functies zijn functies met taken in bestuur/directie en management,
beleidsadvies, bedrijfsvoering en personeel & organisatie.
Per 31-12 2021 ziet de personeelsbezetting er als volgt uit:
Functie

fte

Sociaal werkers wijk- en dorpenteams
Team statushouders
Begeleiders
Activiteitenbegeleiders
Opbouwwerkers
Vrijwilligerswerk
Jongerenwerk
Management
Beleidsadvies
Overhead/directie

119,01
4,67
9,68
10,96
9,28
7,1
14,54
8,95
2,78
15,44
202,41

16.4 Verzuim
Per 2021 wordt de personeelsadministratie van Amaryllis uitgevoerd door Incluzio. Dit
leidde in beperkte mate tot opstartproblemen. Als gevolg daarvan beschikt Amaryllis pas
vanaf juli 2021 over volledige en juiste verzuimcijfers.
Het gemiddeld verzuimcijfer over het 2 halfjaar van 2021 bedraagt 4,1%.
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In zijn algemeenheid is de conclusie dan ondanks corona het ziekteverzuim van de
medewerkers van Amaryllis redelijk laag is geweest, zeker in vergelijking met andere
zorgaanbieders.

16.5 Financiën
Vanaf januari 2021 geeft stichting Amaryllis uitvoering aan de basisondersteuning in de
gemeente Leeuwarden. De basisondersteuning bestaat voor een deel uit de taken die
Amaryllis voorgaande jaren op basis van een jaarlijkse subsidiebeschikking uitvoerde en
voor een deel uit nieuwe taken, zoals Ontmoeten en Meedoen en Opbouwwerk. Ook wordt
in veel meer gevallen de ondersteuning zelf geboden. De veranderingen in de uitvoering
van de Wmo gaan gepaard met een bezuiniging in de gemeentelijke uitgaven van in totaal
circa € 4,5 miljoen. Om dit doel te realiseren wordt vanaf januari 2021 een groot deel van
de Wmo-ondersteuning in de gemeente Leeuwarden in de vorm van een algemene
voorziening (basisondersteuning) door Amaryllis zelf uitgevoerd. Voor 2021 werd deze
ondersteuning grotendeels op basis van beschikking in de vorm van een
maatwerkvoorziening geleverd door 2e lijns zorgaanbieders. Slechts indien het gaat om
complexere vormen van ondersteuning wordt Windkracht 058, als 2e lijns aanbieder, voor
de aanvullende ondersteuning ingeschakeld.
In 2020 is Amaryllis gestart met de voorbereidingen op de uitvoering van de
basisondersteuning. Dit heeft zich vertaald naar de begroting 2021. Onder meer vanwege
de tot en met maart 2021 voortdurende onzekerheid over de hoogte van de lumpsum 2021,
was op het moment van begroten nog niet in alle opzichten helder op welke wijze
uitvoering aan de basisondersteuning Wmo zou worden gegeven. Dit geldt met name voor
het nieuwe onderdeel Ontmoeten en Meedoen (voorheen dagbesteding). Daarnaast werd
Amaryllis, zowel in de voorbereidingsfase als bij het tijdens de uitvoering, vanaf januari
2021, geconfronteerd met alle beperkende maatregelen vanwege de coronacrisis.
Hierdoor konden veel van de voor 2021 geplande activiteiten in de oorspronkelijk
voorgenomen vorm en omvang niet doorgaan. Dit alles heeft dit er toe geleid dat de
financiële realisatie 2021 aanzienlijk afwijkt van de begroting en we het jaar 2021
afsluiten met een positief financieel resultaat voor belasting ten bedrage van € 1.081.672.
Ontmoeten en Meedoen
Amaryllis geeft op andere wijze invulling aan wat voorheen dagbesteding werd genoemd.
Voor een deel bieden we deze vorm van ondersteuning zelf, voor een deel doen we dat
samen met Windkracht 058 (aanbieder aanvullende ondersteuning) en voor een ander deel
is deze ondersteuning uitbesteed aan onderaannemers. Hoe die uitvoering er precies uit
zou gaan zien was op het moment van opstellen van de begroting niet duidelijk. Dit heeft
geleid tot verschillen ten opzichte van de begroting 2021. Concreet betekent dit dat er ten
opzichte van de begroting is bespaard op de personeelskosten ( € 403.511) tegelijkertijd
zijn er hierdoor overschrijdingen op andere onderdelen van de begroting zoals de
huisvestingskosten € 100.644) en de activiteitkosten (€ 64.072).
Jongerenwerk
Corona en de als gevolg daarvan genomen maatregelen, hebben een sterk effect gehad op
jongeren. Om die negatieve effecten zoveel mogelijk te dempen zijn er door de gemeente
extra middelen beschikbaar gesteld voor het jongerenwerk. Zowel aan de inkomstenkant
als aan de kostenkant leidt dit tot afwijkingen ten opzichte van de begroting. Naast de
corona-gelden waren er voor het jongerenwerk ook extra, niet begrote projectmatige
inkomsten. Per saldo leidt dit alles tot een positief effect op het financieel resultaat voor
een bedrag van circa € 130.000.
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Overige personeelskosten
Als gevolg van corona kon een deel van de voor 2021 geplande trainingen en opleidingen
geen doorgang vinden. Ook is er minder gereisd met als gevolg dat er minder reiskosten
zijn gedeclareerd. Per saldo leidde dit tot een besparing voor een bedrag van circa
€ 154.000.
Afschrijvingen
Een deel van de voor 2021 geplande investeringen is doorgeschoven naar 2022. Dit leidt in
2021 tot een besparing op de afschrijvingskosten (circa € 61.000).
Bedrijfsvoeringkosten
De kosten die door Incluzio worden doorberekend voor de shared services (onder meer
financiële administratie, salarisadministratie en personeelsadministratie) zijn circa
€ 70.000 lager dan begroot omdat Amaryllis de kosten voor één van de administratief
medewerkers voor eigen rekening heeft genomen. Daarnaast leiden minder kantoorkosten
en lagere accountantskosten (opnieuw aanbesteed) tot een besparing op de
bedrijfsvoeringkosten van in totaal circa € 103.000.
Organisatiekosten
Zowel de kosten Ondernemingsraad als de kosten Raad van Toezicht waren lager dan
begroot, per saldo een besparing voor een bedrag van circa € 45.000.
Activiteitkosten
Door de beperkende corona-maatregelen kon een belangrijk deel van de geplande (onder
meer collectieve) activiteiten geen doorgang vinden. Dit geldt zowel voor de activiteiten
van het vrijwilligerswerk, jongerenwerk als van de wijk- en dorpenteams. In totaal is er
een onderschrijding op deze kosten voor een bedrag van € 129.000.
Resultaatbestemming
De stichting Amaryllis werd tot en met 2020 op basis van een jaarlijkse subsidiebeschikking
gefinancierd door de gemeente Leeuwarden. In de subsidievoorwaarden werd gesteld dat
een eventueel resterend bedrag aan vermogen aan het eind van de subsidieperiode met de
gemeente moest worden afgerekend. Als gevolg hiervan is Amaryllis het jaar 2021 gestart
zonder enige vorm van eigen vermogen. Mede om die reden zijn er met Incluzio afspraken
gemaakt over het afdekken van de financiële risico’s waarmee de uitvoering van de
basisondersteuning gepaard gaat.
In de vaststelling van het financieel resultaat is rekening gehouden met een te betalen
bedrag aan vennootschapsbelasting van € 209.585. Met de belastingdienst is overleg
gevoerd over de vraag of Stichting Amaryllis belastingplichtig is voor de
vennootschapsbelasting. Dit overleg heeft geresulteerd in een zogenoemde
vaststellingsovereenkomst waarin is bepaald dat Amaryllis wel belastingplichtig is voor de
vennootschapsbelasting maar dat er over een periode van 2 jaar per saldo feitelijk geen
belasting hoeft te worden afgedragen indien het financieel resultaat 2021 voor belasting,
ten bedrage van € 1.081.672, door Amaryllis over de jaren 2022 en 2023 volledig wordt
besteed. Dit leidt dan tot een negatief financieel resultaat over deze jaren waardoor
aantoonbaar wordt gemaakt dat Amaryllis geen winstoogmerk heeft.
Omdat pas in 2024 blijkt in welke mate Amaryllis besteding heeft gegeven aan het
financieel resultaat 2021 dient er over 2021 nu eerst wel vennootschapsbelasting te
worden afgedragen over een deel van het resultaat 2021 en is in het financieel resultaat
ook rekening gehouden met een latente belastingschuld over 2022 en 2023. Het financieel
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resultaat wat na belasting overblijft wil Amaryllis besteden ten gunste van de bewoners
van de gemeente Leeuwarden. Om die reden wordt het financieel resultaat na
vennootschapsbelasting 2021, ten bedrage van € 872.087, volledig bestemd ten behoeve
van een extra impuls aan de armoedebestrijding, het verbeteren van de verbinding met de
sociale basis en de intensivering van de diverse vormen van collectieve activiteiten.
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17. Jaarrekening 2021 stichting Amaryllis
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BALANS
BALANS PER 31 DECEMBER

(na resultaatbestemming)
31-dec-21
€

31-dec-20
€

32.275
354.559
63.358
450.193

288.220
58.790
347.010

194.670
210.749
405.419

86.842
301.409
388.252

Liquide middelen

3.098.119

1.261.469

Totaal activa

3.953.731

1.996.732

31-dec-21

31-dec-20

Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa
Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren
Overige vorderingen en overlopende activa

PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserve
Totaal eigen vermogen

872.087
872.087

Voorzieningen

239.201

220.079

1.037.658
144.366
1.522.586
137.833
2.842.443

816.917
13.254
946.482
1.776.653

3.953.731

1.996.732

Kortlopende schulden
Belastingen en premies soc. verz. en pens.
Crediteuren
Overlopende passiva
Vooruitontvangen bedragen

Totaal passiva

-
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Realisatie
2021
€

Begroting
2021
€

Realisatie
2020
€

BATEN
Baten

18.654.864

18.295.258

12.768.866
382.565
144.080
774.470
1.523.056
446.614
96.308
20.769
1.398.847
5.052
17.560.629

13.132.190
550.000
205.700
638.000
1.653.533
377.700
115.000
60.000
1.528.136
35.000
18.295.259

12.585.061

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

-

11.477.534
247.777
104.859
530.735
490.147
301.653
83.472
13.173
107.828
13.357.178

-

1.094.235

-

-

772.117

12.563

-

-

1.839

1.081.672

-

-

773.956

Vennootschapsbelasting

209.585

-

-

RESULTAAT NA BELASTING

872.087

-

-

Financiële baten en lasten
RESULTAAT VOOR BELASTING

-

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:

Algemene reserve
Bestemmingsreserve Zuidvliet
Bestemmingsreserve informatievoorziening
Bestemmingsreserve welzijnstaken en thuisondersteuning
Bestemmingsreserve incidentele taken 2020
Bestemmingsreserve armoedebestrijding
Bestemmingsreserve verbinding sociale basis
Bestemmingsreserve collectieve activiteiten

2021
€

2020
€
-

350.000
200.000
322.087
872.087

-

100.000
41.305
14.651
423.000
195.000
773.956
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KASSTROOMOVERZICHT
2021
€

€

2020
€

€

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

884.650

-

116.287
19.122

84.644
74
135.409

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

-

84.717

17.167

-273.166

1.065.790

-406.834

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Ontvangen interest
Betaalde interest

-

772.117

1.048.623

-

2.068.682

- 1.367.400

12.563

-

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

680.000

1.839

12.563

-

2.056.119

1.839

- 1.369.239

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

-

234.937
20.035
4.569

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-

-

236.627
27.709
6.262

219.470

-

202.656

-

7.494

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie bestede investeringssubsidie
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

-

-

7.494

Mutatie geldmiddelen

1.836.650

- 1.579.389

Stand geldmiddelen per 1 januari
Stand geldmiddelen per 31 december
Mutatie geldmiddelen

1.261.469
3.098.119
1.836.650

2.840.858
1.261.469
- 1.579.389
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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 de Wmo.
Hiervoor werd tot en met 2020 jaarlijks een subisidiebeschikking afgegeven door de gemeente Leeuwarden.
De gemeente Leeuwarden geeft vanaf 2021 op een andere manier invulling
aan de Wmo uitvoering. Amaryllis is door de gemeente gecontracteerd voor de uitvoering
van de zogenoemde Basisondersteuning Wmo. Hiervoor is een vierjarig contract met de gemeente
afgesloten. Voor de financiering van haar taken ontvangt Amaryllis jaarlijks een lumpsumbedrag.
Taken die onderdeel vormen van de Basisondersteuning Wmo zijn onder meer:
- het bieden van individuele en collectieve vormen van ondersteuning;
- lichte vormen van jeugdhulp;
- schuldhulpverlening;
- 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 behartigt Amaryllis ook andere maatschappelijke belangen, 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 en heeft een ANBI-status.

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 voor haar continuïteit afhankelijk in combinatie met Incluzio BV afgesloten
vierjarig contract Basisondersteuning Wmo gemeente Leeuwarden.
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.
Met instemming van alle contractpartijen is er de optie om het contract 2 keer 2 jaar te verlengen.
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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%

*

33,0%

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.

47
Jaarverslag Amaryllis 2021

TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA
Materiële vaste activa
2021
€
Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Af:desinvesteringen
Bij:afschrijving desinvesteringen
Afschrijvingen

-

288.220
202.662
20.035
14.546
130.833

2020
€

-

354.559

163.945
236.627
27.709
10.645
95.288
288.220

Immateriële vaste activa
Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Af:desinvesteringen
Bij:afschrijving desinvesteringen
Afschrijvingen

-

40.033
7.758

-

32.275

-

De investeringen bestaan voor circa € 82.000 uit de aanschaf van nieuwe laptops.
Daarnaast is geïnvesteerd in aanpassingen in de functionaliteiten van Mens Centraal. Het gaat voor Amaryllis
om een investeringsbedrag van circa € 25.000. De gemeente Leeuwarden heeft
voor de ontwikkeling van de functionaliteiten een zelfde bedrag voor haar rekening genomen.
Voor onder meer de wijkteams West en Centrum Oost is nieuwe inventaris aangeschaft. Het gaat hierbij
om een investeringsbedrag van ruim € 50.000.
Voor de zichtbaarheid en beschikbaarheid van Amaryllis in de dorpen rondom Leeuwarden is
een bus gekocht, voor Ontmoeten en Meedoen is een bakfiets aangeschaft. In totaal is voor een bedrag van ongeveer
€ 13.000 geïnvesteerd in vervoermiddelen.
In 2021 is het huurcontract voor het pand Zuidergrachtswal beëindigd en is het wijkteam West verhuisd naar
de Tesselschadestraat. Het bedrag van desinvesteringen heeft betrekking op nog niet volledig afgeschreven
verbouwingskosten voor de panden Leeuwerikstraat (wijkteam West) en Zuidergrachtswal.
Financiële vaste activa
Waarborgsommen
Stand per 1 januari
Mutatie

2021
€
58.790
4.569

Stand per 31 december

63.358

-

2020
€
65.053
6.262
58.790

De waarborgsommen hebben betrekking op betaalde bedragen in het kader van aangegane huurverplichtingen.
Het team Centrum Oost verhuist van de Zuidergrachtswal naar de Blokhuispoort. In 2021 is de waarborgsom
Zuidergrachtswal, een bedrag van € 4.500 terug ontvangen.
Nieuw zijn de waarborgsommen voor de locaties Blokhuispoort en Tesselschadestraat,
in totaal gaat het daarbij om een bedrag van € 9.069.
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Vorderingen en overlopende activa
Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar, tenzij anders vermeld.
De specificatie is als volgt
Debiteuren
Debiteuren

2021
€

2020
€

194.670

86.842

De post debiteuren per 31 december 2021 bestaat voor een bedrag van bijna € 170.000 uit vorderingen op de gemeente
Leeuwarden waaronder een bedrag van € 100.000 in de vorm van subsidie voor extra activiteiten ter bestrijding
van de negatieve effecten van de Corona-crisis en een bedrag van € 60.000 subsidie ter vergoeding voor de salariskosten
Netwerkcentrum.
Daarnaast bestaat er per 31-12-2021 een vordering van € 24.000 op het Friesland College voor activiteiten jongerenwerk.
Overige vorderingen

Nog te factureren omzet Werkpro
Vooruitbetaalde kosten
Overige vorderingen

2021
€
146.925
63.824
210.749

2020
€
43.212
162.325
95.871
301.409

De vooruitbetaalde kosten bestaan voor een bedrag van ruim € 50.000 uit kosten voor de inhuur van de functionaris
gegevensbescherming in 2022 en voor een bedrag van circa € 25.000 uit vooruitbetaalde huren.
Liquide middelen
Banken
Totaal liquide middelen

2021
€
3.098.119
3.098.119

2020
€
1.261.469
1.261.469
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PASSIVA
Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

2021

Bestemmingsreserve armoedebestrijding
Bestemmingsreserve verbinding sociale basis
Bestemmingsreserve collectieve activiteiten

€
350.000
200.000
322.087

Totaal eigen vermogen

872.087

2020
€
-

-

Bestemmingsreserve armoedebestrijding
€
Stand per 01-01-2021
Toevoeging aan reserve

350.000

Stand per 31-12-2021
350.000

Bestemmingsreserve verbinding sociale basis
€
Stand per 01-01-2021
Toevoeging aan reserve

200.000

Stand per 31-12-2021
200.000
Bestemmingsreserve collectieve activiteiten
€
Stand per 01-01-2021
€
Toevoeging aan reserve

322.087

Stand per 31-12-2021
322.087
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Voorzieningen
Voorziening arbeidsongeschikte medewerkers
Voorziening huurverplichting
Voorziening latente Vpb-plicht

Voorziening arbeidsongeschikte medewerkers
Stand per 1 januari
Onttrekking
Dotatie
Stand per 31 december

Voorziening afvloeiïng personeel
Stand per 1 januari
Onttrekking
Stand per 31 december

Voorziening huurverplichting
Stand per 1 januari
Onttrekking
Dotatie
Stand per 31 december

-

2021
€
89.925
38.500
110.776
239.201

2020
€
220.079
220.079

2021
€

2020
€

220.079
220.079
89.925
89.925

-

2021
€
-

2021
€
38.500
38.500

218.834
188.062
189.307
220.079

2020
€

-

1.171
1.171
-

2020
€
-

Het wijkteam West is verhuisd naar de Tesselschadestraat. Voor de huurverplichtingen tot en met halverwege 2023
voor de vroegere locatie Leeuwerikstraat is een voorziening gevormd.

Voorziening latente Vpb-plicht
Stand per 1 januari
Onttrekking
Dotatie
Stand per 31 december

2021
€
110.776
110.776

2020
€
-

Met de belastingdienst is overeengekomen dat Amaryllis Vpb-plichtig is maar dat niet over het
volledige financiële resultaat 2021 een aanslag wordt opgelegd. Afgesproken is dat indien Amaryllis
over de jaren 2022 en 2023 een belangrijk deel van het in 2021 behaalde resultaat besteed ten gunste van haar doelstelling,
dit deel niet in de heffing wordt betrokken. Voor het geval dat dit deel (€ 600.000) niet wordt besteed is eeen voorziening gevormd.
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Langlopende schulden
Bestede investeringssubsidie
Stand per 1 januari
Vrijval ter dekking afschrijvingslasten 2020
Stand per 31 december

2021
€
-

-

2020
€
7.494
7.494
-

Kortlopende schulden

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonbelasting
Vennooschapsbelasting
BTW
PFZW af te dragen premies
SPAWW

€
915.077
98.809
3.971
13.023
6.779
1.037.658

€
787.970

€
144.366

€
13.254

6.214
22.733
816.917

Crediteuren
Crediteuren

De post crediteuren bestaat naast een aantal kleinere factuurbedragen onder meer uit per 31-12-2021
verschuldigde factuurbetalingen aan Incluzio (€ 37.119), Eksa (€ 24.115), Trainingsbureau de Wolf (€ 24.000) en

Overlopende passiva
Reservering vakantiedagen
Te betalen Reservering loopbaanbudget
Te betalen salarissen
Gemeente Leeuwarden
Incluzio
Eksa
Thuiszorg het Friese Land
Omnyacc
Overige
Secumailer inhuur security officer
Ontmoeten en Meedoen diversen
Overige schulden
Totaal

€
507.584
259.495
18.997
169.475
63.842
48.400
28.343
28.900
112.546
50.236
101.224
133.543
1.522.586

€
387.223
230.172
74.154
3.665
251.268
946.482

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.

Vooruitontvangen bedragen
Subsidie 2022 gemeente Leeuwarden

€
137.833
137.833

€
-
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Meerjarige Huurverplichtingen

Locatie

Verhuurder

Blokhuispoort

Buurtkamer Wjukken

BOEi
Stichting buurthuis Tjerk Hiddes
Stichting wijkorganisatie Aldlan
Wijkvereniging Bilgaard
D'ambacht
Wijkcentrum Heecterp Schieringen
MFC Westenkwartier
Stichting Wjukken

Cornelis Trooststraat 48
Droppingstraat 14

Jaarlijkse
Ingangsdatum verplichting
1-10-2021 €

Duur
(in jaren)

4.272

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

1,0

1-1-2021 €

1.800 onbepaalde tijd

1-7-2021 €

1.000

1,0

niet bepaald

3,0

1-1-2021 €
1-1-2021 €

7.500

1,0

niet bepaald

3,0

3.000

1,0

niet bepaald

3,0

1-1-2021 €

3.750

1,0

niet bepaald

3,0

1-1-2021 €

4.620

1,0

niet bepaald

1-1-2021 €

3.000

1,0

niet bepaald

Gemeente Leeuwarden

1-9-2020 €

17.046

4,0

1,0

12,0

Gemeente Leeuwarden

1-1-2015 €

7.531

5,0

onbepaalde tijd

3,0

Egelantierstraat 3

Gemeente Leeuwarden

1-1-2015 €

26.649

1,0

niet bepaald

1,0

Keidam 2-4

Decennium

34.739

5,0

5,0

12,0

Knooppunt jeugdsoos

Knooppunt

4.800

1,0

1,0

3,0

Knooppunt WTCO

Knooppunt

1-10-2017 €
1-1-2014 €
1-4-2019 €

3.600

1,0

1,0

3,0

Kringloopwinkel Grou

Kringloop Grou

€

14.912

Leeuwerikstraat 108

S.S. Rusticus

1-10-2014 €

18.897

2,5

1,0

12,0

Leovardia

SC Leovardia

€

4.800

Muldyk 1

Folkert de Haan
Folkert de Haan

2,0

onbepaalde tijd

6,0

15.876

1,8

onbepaalde tijd

6,0

Nieuwe Buren 121

K. de Jong Verhuur

1-10-2020 €
1-1-2021 €
1-7-2017 €

13.920

Muldyk 1 unit B

20.000

3,5

5,0

6,0

Oostersingel 66

R.L.Vafi

1-1-2016 €

22.556

5,0

5,0

12,0

Ouddeelstraat 7a

K&B business center

2,0

2,0

3,0

DNVM

1-10-2020 €
1-1-2021 €

11.143

Rembrandtstraat 22

7.824 onbepaalde tijd

onbepaalde tijd

1,0

Skalm dorpenteam noord

Stichting de Skalm

1-1-2018 €

18.720

1,0

onbepaalde tijd

1,0

Skalm Jeugdhonk Stiens

Stichting de Skalm

1-1-2018 €
1-1-2021 €
1-11-2021 €

5.400

1,0

1,0

1,0

18.500

1,0

1,0

3,0

41.393

3,0

onbepaalde tijd

6,0

15-11-2014 €

27.850

2,5

2,5

6,0

1-1-2010 €

90.732

10,0

5,0

12,0

Buurthuis Tjerk Hiddes
Buurtkamer Aldlan

Buurtkamer Bilgaard
Buurtkamer DOAS
Buurtkamer Heechterp Schieringen
Buurtkamer Westenkwartier

Skalm ruimte ontmoeten en meedoen Stichting de Skalm
Tesselschadestraat

Tesselschade vastgoed

Willem Alexanderplein 22

Lidl

Zuidvliet 620-622

J.J. Oordijk

onbepaalde tijd

3,0

3,0
niet bepaald

Leaseverplichting

Stichting Amaryllis heeft per 01-07-2020 een 6-jarig leasecontract afgesloten met Ricoh voor een
veertiental printers, dit contract is diverse malen uitgebreid.
De jaarlijkse kosten voor dit contract bedragen € 22.050
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2021

2020
€

€

Baten
Realisatie
2021
€

Begroting
2021
€

Realisatie
2020
€

Subsidie gemeente Leeuwarden
Lumpsum Gemeente Leeuwarden
EPA-pilot subsidie gemeente Leeuwarden
Netwerkcentrum Oud Oost
Detachering medewerkers
School als vindplaats
School als werkplaats
Steunpakket jongerenwerk gemeente Leeuwarden
Overige projecten en inkomsten
Samenwerking Windkracht Ontmoeten en Meedoen
Onderaanneming Werkpro

17.947.555
67.322
60.000
102.579
118.500
39.054
142.302
110.232
67.320
-

18.146.258
149.000
-

12.040.498
60.000
120.871
118.500
20.500
79.722
144.970

Baten

18.654.864

18.295.258

12.585.061

Tot en met 2020 ontving Amaryllis voor de uitvoering van haar taken jaarlijks een subsidiebedrag van de gemeente
Leeuwarden. Elk jaar werden die taken vastgelegd in een subsidiebeschikking. De besteding van de subsidie werd
verantwoord in het jaarverslag waarna de subsidie werd vastgesteld. Vanaf 2021 geeft Amaryllis in combinatie met Incluzio
uitvoering aan een vierjarig contract Basisondersteuning Wmo met de gemeente Leeuwarden en ontvangt daarvoor
een jaarlijks te indexeren lumpsumbedrag.
In samenwerking met de GGZ wordt uitvoering gegeven aan de pilot Ernstig Psychiatrische Aandoeningen (EPA).
Doel van de pilot is het verbeteren van de afstemming tussen de ondersteuning vanuit de Wmo (Amaryllis)
en de zorg geleverd vanuit de Zvw (GGZ).
De coördinator van de Klomp/het Netwerkcentrum Oud Oost is in dienst van Amaryllis. Voor de financiering van
de loonkosten van de coördinator ontvangt Amaryllis subsidie van de gemeente Leeuwarden (fysiek domein).
De post detachering medewerkers betreft de detachering van twee sociaal werkers waarvan 1 is uitgeleend aan
de gemeente (opbrengst € 73.200) en een ander heeft gewerkt voor de basisschool Aquamarijn (opbrengst € 29.400).
In beide gevallen is eind 2021 de detachering beëindigd.
Het jongerenwerk van Amaryllis geeft uitvoering aan een groot aantal projecten. Amaryllis ontvangt hiervoor jaarlijks
vast te stellen subsidiebedragen. School als vindplaats (middelbare scholen) en School als Werkplaats (Friesland college)
zijn hier specifiek benoemd. Onder de post "Overige projecten en inkomsten" staan de opbrengsten van een
groot aantal kleinere projecten Jongerenwerk gespecificeerd.
Jongeren ondervinden in sterke mate de gevolgen van de Corona-maatregelen. Om jongeren extra aandacht
en indien nodig ondersteuning te bieden is er door de gemeente een tijdelijk bedrag beschikbaar gesteld voor met name
het ambulante jongerenwerk.
Samen met Windkracht058, aanbieder van de aanvullende Wmo-ondersteuning in de gemeente Leeuwarden,
wordt door Amaryllis uitvoering gegeven aan een deel van het aanbod Ontmoeten en Meedoen. Amaryllis ontvangt
van Windkracht058 een vergoeding voor de ondersteuning geboden aan bewoners die in aanmerking komen voor
aanvullende ondersteuning en dit aangeboden krijgen op een voorziening waarvoor Amaryllis de kosten draagt.
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Personeelskosten

Realisatie
2021
€

Begroting
2021
€

Realisatie
2020
€

Lonen en salarissen
Brutolonen
Ingeleend personeel
Sociale lasten
Pensioenlasten

10.399.589
51.417
1.609.383
959.339

13.090.259
41.931
-

Totaal
Uitkeringen UWV

13.019.728
-250.862

13.132.190
-

11.669.599
192.065

12.768.866

13.132.190

11.477.534

9.176.377
266.533
1.451.646
775.043

Om vanaf januari 2021 uitvoering te kunnen geven aan de verschillende vormen van basisondersteuning Wmo
was het nodig de personeelsformatie uit te breiden. Nieuw zijn de medewerkers van de teams Opbouwwerk
en Ontmoeten en Meedoen. Ook de formatie van de wijk- en dorpenteams (sociaal werkers) en van de Begeleiders
is uitgebreid evenals de formatie van een beperkt aantal overhead- en managementfuncties.
Deze uitbreiding, die zich grotendeels al eind 2020 heeft voltrokken, leidt tot een stijging van de personeelskosten.
Het gemiddeld aantal fte's werkzaam bij stichting Amaryllis was 195,21. Begroot was een aantal van 187,6 fte.
De toename ten opzichte van de begroting is deels gerelateerd aan de tijdelijke uitvoering van extra- en projectmatige
werkzaamheden, met name voor jongerenwerk. Hiervoor de formatie jongerenwerk tijdelijk uitgebreid.

Overige personeelslasten
Reiskostenvergoeding woon-werk
Reiskosten overige
Thuiswerkvergoeding
Opleiding
Arbo

Realisatie
2021
€

Begroting
2021
€

Realisatie
2020
€

29.192
72.718
34.135
206.642
39.879
382.565

180.000
330.000
40.000
550.000

110.262
117.350
20.164
247.777

De reiskostenvergoeding woon-werkverkeer is vanaf februari afhankelijk van het aantal werkelijke reisdagen.
Hierdoor zijn de kosten van de vergoeding lager dan begroot. Hier staat tegenover dat de medewerkers vanaf
die maand per thuiswerkdag een netto vergoeding van € 2,- ontvangen.
Als gevolg van de Corona maatregelen en het beeldbellen waren er ook in 2021 minder reiskosten op declaratiebasis (dienstreizen).

Afschrijvingen materiële vaste activa

Gebouwen en terreinen
Inventaris en inrichting
Telefonie
Fietsen
Automatisering
Desinvesteringen
Afschrijvingen begroting
Af: investeringssubsidie

2021
€

2021
€

2020
€

21.995
21.167
3.237
92.192
5.489
144.080
-

205.700
205.700
-

38.461
36.119
859
1.957
17.893
17.064
112.353
7.494

144.080

205.700

104.859
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Realisatie
2021
€

Begroting
2021
€

Realisatie
2020
€

Huur Buurt- en Dorpskamers
Huur Ontmoeten en Meedoen
Huur Overige locaties

17.200
100.644
353.351

50.000
376.000

348.223

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

60.702
17.493
11.104
82.069
17.536
114.371

60.000
12.000
100.000
40.000

36.828
29.341
11.947
3.048
78.371
1.809
14.718
6.450

Totaal

774.470

638.000

530.735

Overige bedrijfslasten

Huisvestingskosten

Op het moment van opstellen van de begroting 2021 was nog niet duidelijk op welke wijze invuling gegeven zou worden
aan Ontmoeten en Meedoen. De kosten voor Ontmoeten en Meedoen staan daarom voor nagenoeg het volledige
bedrag begroot onder de activiteitskosten. In werkelijkheid is een deel van het begrote bedrag besteed aan de huur
van locaties Ontmoeten en Meedoen en onder deze post verantwoord in de jaarrekening.
Het wijkteam West is in 2021 naar de Tesselschadestraat verhuisd. Het team Centrum Oost verhuist begin 2022
van de Zuidergrachtswal naar de Blokhuispoort. Ook de huur van de locatie Havingastate is in 2021 opgezegd.
Per saldo leiden deze mutaties in 2021 tot een besparing van circa € 22.000 op post Huur overige locaties.

Bedrijfsvoeringskosten

Administratie Fers
Shared Services Incluzio
Risico fee Incluzio
Accountant
Verzekeringen
Externe advisering
Kantoorkosten
Overige organisatiekosten
Afschrijving opstartkosten Basisondersteuning Wmo
Advies en consult ( Wmo en jeugd)

Realisatie
2021
€

Begroting
2021
€

Realisatie
2020
€

2.389
277.354
868.662
34.275
24.957
81.854
49.536
33.446
150.582
1.523.056

20.000
350.000
875.133
50.000
27.000
65.000
75.000
41.400
150.000
1.653.533

287.618
41.216
22.805
57.525
30.899
50.974
890
490.147

Tot en met 2020 voerde Fers de financiële- en salarisadministratie uit voor Amaryllis. Vanaf 2021 gebeurt dit
door onze samenwerkingspartner Incluzio. Incluzio levert naast deze diensten ook
nog een aantal andere diensten (arbo, kwaliteit) aan Amaryllis. De vergoeding voor de geleverde diensten gebeurt
tegen maximaal de kostprijs ervan (Shared Services Incluzio).
Daarnaast levert Incluzio kennis, knowhow, ervaring en innovatiekracht voor een optimaal zorgaanbod
in de gemeente Leeuwarden. Amaryllis betaalt hiervoor een fee van 4% van het lumpsumbedrag.
De fee is ook bedoeld voor de afkoop van alle risico's en kostenoverschrijdingen.
De post Externe advisering bestaat voor een bedrag van circa € 37.000 uit kosten voor inhuur van
een externe privacy adviseur. Om zowel de externe- als de interne communicatie te verbeteren zijn voor een
bedrag van € 19.000 twee externe adviseurs aangetrokken die eind 2020 hun onderzoek hebben afgerond
en advies hebben uitgebracht.
Om Amaryllis gereed te maken voor de uitvoering van de Basisondersteuning vanaf 1 januari 2021 zijn er in 2020
opstartkosten gemaakt welke ini 2021 in zijn geheel ten laste van het resultaat zijn gebracht.
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Automatisering

Realisatie
2021
€

Begroting
2021
€

Realisatie
2020
€

Telefonie/internet
ICT

81.437
365.177

70.000
307.700

64.170
237.483

446.614

377.700

301.653

De overschrijding van de ICT kosten wordt voor een bedrag van € 48.400 veroorzaakt door eenmalige kosten
als gevolg van de overgang naar office 365. Voor het overige is de overschrijding het gevolg van de toename
van het aantal licenties gerelateerd aan de toename van het aantal medewerkers.

Organisatie

Ondernemingsraad
Raad van toezicht

Communicatie

PR

Realisatie
2021
€

Begroting
2021
€

Realisatie
2020
€

4.940
91.368

25.000
90.000

4.079
79.394

96.308

115.000

83.472

Realisatie
2021
€
20.769
20.769

Begroting
2021
€

Realisatie
2020
€

60.000
60.000

13.173
13.173

Mede als gevolg van de Corona-crisis hebben de PR en communicatie activiteiten ook in 2021 op een laag pitje gestaan
wat zich vertaalt naar het gerealiseerde kostenbedrag. Ter verbetering van zowel de interne als de externe communicatie is
eind 2021 door externe adviseurs een communicatiegids opgeleverd. De aanbevelingen gedaan in de gids
worden in 2022 uitgevoerd.

Activiteiten teams

Wijk- en dorpenteams
Jongerenwerk
Vrijwilligerswerk- en mantelzorgondersteuning
Ontmoeten en meedoen
Onderaanneming
Samenwerking Windkracht 058
Overige activiteitskosten
Onderaanneming PTO Thuiszorg Het Friese Land
Cambuur verbindt

Realisatie
2021
€

Begroting
2021
€

Realisatie
2020
€

9.735
33.877
34.126

80.000
42.000
126.000

16.121
20.473
66.234

728.628
153.834
99.534

817.924
100.000

-

334.112
5.000
1.398.847

357.212
5.000
1.528.136

5.000
107.828

Ook in 2021 blijven de activiteitskosten van de wijk- en dorpenteams, het Jongerenwerk en Vrijwilligerswerk- en
mantelzorgondersteuning fors achter bij de begroting. Als gevolg van de Corona-maatregelen konden veel van
de geplande activiteiten geen doorgang vinden.
Bij het opstellen van de begroting 2021 was nog niet in detail helder hoe invulling gegeven zou worden aan
het Ontmoeten en Meedoen. Om die reden zijn, op het onderdeel personeelskosten na, alle kosten voor
Ontmoeten en Meedoen begroot onder de post Activiteiten teams.
In de jaarrekening zijn bijvoorbeeld de kosten voor de huur van locaties verantwoord onder de post
huisvestingskosten.
Amaryllis bood in 2021 aan ruim 200 bewoners een vorm van dagbesteding, Ontmoeten en Meedoen geheten.
Een deel van die bewoners ontving die vorm van ondersteuning van onze onderaannemers Werkpro (circa 70
bewoners) en JP van der Bent (circa 10 bewoners).
Ontmoeten en Meedoen wordt deels in samenwerking met Windkracht058 uitgevoerd. Amaryllis draagt voor
een bedrag van ruim € 153.000 bij aan de kosten voor voorzieningen van Windkracht waar bewoners
bij Amaryllis in zorg ondersteuning ontvangen.
De uitvoering van het "product" Praktische Thuisondersteuning, een combinatie van begeleiding en huishoudelijke
hulp, is uitbesteed aan het Thuiszorg Friese Land. Gemiddeld circa 140 bewoners kregen in 2021 deze vorm van
ondersteuning door Thuiszorg Het Friese Land geleverd.
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Realisatie
2021
€

Onderzoek en ontwikkeling

Onderzoek NHL/Stenden

Begroting
2021
€

Realisatie
2020
€

5.052

35.000

-

5.052

35.000

-

Met de gemeente is afgesproken dat Amaryllis onafhankelijk de kwaliteit van de aangeboden vormen van groepsondersteuning (ter vervanging van de individuele ondersteuning) laat onderzoeken. NHL/Stenden heeft dit onderzoek
uitgevoerd.
Realisatie
2021
€

Rente en soortgelijke opbrengsten

Rente

-

12.563

Begroting
2021
€
-

Realisatie
2020
€
-

1.839
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18. WNT verantwoording
Leidinggevende topfunctionarissen
S.Tolsma
Functie bestuurder
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

2021
1/1-31/12
1,00
nee
nee
ja

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

€ 127.533 € 122.850
€
567 €
122
€ 12.901 € 11.899
€ 141.000 € 134.871
€ 141.000 € 135.000

P. de Visser
Functie bestuurder
Duur
Bezoldiging
Beloning

2021
1/1-31/12
€

-
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Toezichthoudende functionarissen
F. Willemse
Voorzitter
Functie
RvT
2021
Duur dienstverband
1/1-31/12
Bezoldiging
Beloning
€ 16.920
BTW
Totale bezoldiging
€ 16.920
Toepasselijk WNT-maximum
(excl.BTW)
€ 21.150

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

A.Bakker
lid RvT
2021
1/1-5/7

2020
1/1-31/12

A.Schuitemaker

G.P.Vermeulen

lid RvT
2021
6/7-31/12

lid RvT
2021
1/1-31/12

J.Zonneveld

lid RvT
2020
2021
1/1-31/12 1/1-31/12

2020
1/1-31/12

€ 16.200 €

5.640

€ 11.288 € 10.807 € 11.280 € 10.800

€ 16.200 €

5.640

€ 11.288 € 10.807 € 11.280 € 10.800

€ 20.250 €

7.050

€ 14.100 € 13.500 € 14.100 € 13.500

2020
1/1-31/12

J. Cooijmans
lid RvT
2021
2020
1/1-31/12
1/1-31/12

M. Breeuwer
lid RvT
2021
6/7-31/12

€

5.640 € 10.800 €

11.280 € 10.800 €

5.647

€

5.640 € 10.800 €

11.280 € 10.800 €

5.647

€

7.050 € 13.500 €

14.100 € 13.500 €

7.050

,
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Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hiervoor vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met
dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben
ontvangen. Er zijn in 2021 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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19. Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
19.1 Vaststelling jaarrekening door de bestuurders

Leeuwarden,

S. Tolsma

R. Asmus

19.2 Goedkeuring jaarrekening Raad van Toezicht

Leeuwarden,
Voorzitter Raad van Toezicht

J. Cooijmans
Lid Raad van Toezicht

J. Zonneveld
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Lid Raad van Toezicht

A. Schuitemaker
Lid Raad van Toezicht

M. Breeuwer
Lid Raad van Toezicht

G. P. Vermeulen
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20. Overige gegevens
20.1 Controleverklaring
De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina’s.
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Stichting Amaryllis
T.a.v. de raad van toezicht en het bestuur
Zuidvliet 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 2021
Ons oordeel
Wij hebben het bijgevoegde, door ons gewaarmerkte jaarverslag 2021 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 2021 en
van het resultaat over 2021 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.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2021;
2. de staat van baten en lasten over 2021; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.

In Control

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'.

Verkeerstorenweg 1

1786 PN Den Helder

Balthasar Bekkerwei 90
info@omnyaccincontrol.nl

8914 BE Leeuwarden

0223 - 688600
058 - 8200900

omnyacc.nl

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 .

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 controleinformatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling,
bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet
gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een
normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele
dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen,
alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.
B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit:
het bestuursverslag 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
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel
moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij
het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te
beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen
bestaan of de 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 2021.

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.

Den Helder, 9 juni 2022
Omnyacc in Control B.V.
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