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Deel 1: Algemeen                                                  
 
 
1.1 Inleiding  
Met ingang van 1 januari 2015 zijn de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (WMO), de 
Jeugdwet 2015 (Jeugdwet) van kracht. In het kader van de genoemde wet- en regelgeving is 
de Gemeente Rotterdam gehouden welzijnsactiviteiten te bieden aan ingezetenen.  
Om aan de vraag hiernaar in de gemeente te kunnen voldoen heeft de Gemeente Rotterdam 
(verder: Opdrachtgever), ondersteuning ingekocht bij welzijnsaanbieders (verder: 
Opdrachtnemers). De aanbesteding vond plaats in de vorm van een meervoudige 
onderhandse aanbesteding aan de hand van een bestek.  
 
Volgens de Overeenkomst behorende bij het bestek moeten de Opdrachtnemers zich jaarlijks 
verantwoorden aan de Opdrachtgever vóór 1 april van het jaar volgend op het 
verantwoordingsjaar. Er is gekozen voor 1 integrale verantwoording met 12 tabellen met 
verantwoordingsinformatie. Deze verantwoording moet voorzien worden van één assurance-
rapport van de accountant van de Opdrachtnemer. Dit assurance-rapport heeft alleen 
betrekking op tabel 1 en 6.  
 
Het Protocol Nieuw Rotterdams Welzijn Gemeente Rotterdam (verder: ‘protocol’) is 
vastgesteld om de eisen van de Opdrachtgever ten aanzien van de bovengenoemde tabellen 
helder te maken. Het protocol is bestemd voor zowel de Opdrachtnemers als hun accountants. 
Het heeft betrekking op verantwoordingsjaar 2016.  
 
Het Protocol is opgebouwd uit vier delen: 
 
 Deel 1: Algemeen. Dit onderdeel is bestemd voor Opdrachtnemers en hun accountants. 

Het geeft een algemene inleiding, de doelstelling en relevante definities. 
 Deel 2: Verantwoordingsprotocol. Dit onderdeel is bestemd voor de Opdrachtnemers.  

Het bespreekt de regelgeving, de te volgen procedures en de verantwoordingseisen. 
 Deel 3: Accountantsprotocol. Dit onderdeel is bestemd voor de accountants.   

Het bespreekt de uit te voeren werkzaamheden en de hierbij te hanteren criteria. 
 Deel 4: Modellen en tabellen. Dit onderdeel bevat het model assurance-rapport voor de 

accountant en het verantwoordingsmodel voor de Opdrachtnemer. 
 
De Opdrachtnemer dient zijn accountant van het protocol in kennis te stellen. Het protocol is 
voorgelegd aan de Werkgroep Controleprotocollen (COPRO) van de NBA en als uitvoerbaar 
aangemerkt. 
 
1.2 Doelstelling 
Dit protocol heeft een tweeledig doel: Het geeft enerzijds voorschriften voor de verantwoording 
door de Opdrachtnemer en anderzijds aanwijzingen voor het onderzoek door de accountant. 
De voorschriften voor de verantwoording door de Opdrachtnemer zijn beschreven in deel 2 
van het protocol. Deel 3 bevat de aanwijzingen voor het onderzoek van de accountant. De bij 
deel 2 en deel 3 horende modellen en tabellen zijn in deel 4 van het protocol opgenomen.  
 
Om zekerheid te krijgen over de juistheid van de tabellen 1 en 6 heeft de Opdrachtgever in de 
Overeenkomst een assurance-rapport verplicht gesteld. Dit moet gelezen worden als een 
assurance-rapport met een redelijke mate van zekerheid volgens NBA Standaard 3000 
‘Assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot controle of beoordeling van historische 
financiële informatie’. Zie paragraaf 4.1. 
 
1.3 Definities 
De belangrijkste definities m.b.t. het protocol zijn opgenomen in Bijlage 2. 
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Deel 2: Verantwoordingsprotocol  
 
 
2.1 Relevante regelgeving 
Voor de Opdrachtnemer is de volgende wet- en regelgeving van toepassing:  
 
 de voorwaarden uit de Overeenkomst, het bestek en eventuele addenda. 
 deel 1 en deel 2 van dit Protocol voor wat betreft de jaarlijkse verantwoording. 

 
Conform de overeenkomst verantwoordt de Opdrachtnemer zich jaarlijks vóór 1 april aan de 
Opdrachtgever. Hiervoor zijn twaalf tabellen ontwikkeld. De tabellen 1 (verantwoording 
huisbezoeken vroegsignalering) en 6 (verantwoording talentontwikkeling vrijetijdsbesteding) 
moeten worden voorzien van een gezamenlijk assurance-rapport van de accountant. 
 
2.2 Te volgen procedures 
Hieronder is de verantwoordingsprocedure voor de Opdrachtnemers uitgewerkt: 
 

1. De Opdrachtnemer verantwoordt zich over alle overeengekomen KPI’s 2016 via het 
verantwoordingsmodel NRW 2016 onderdeel A in Tabel 1 t/m 12. Dit vloeit voort 
uit de overeenkomst die met de partijen dan wel een hoofdaannemer is gesloten in het 
kader van Nieuw Rotterdams Welzijn. Zie paraaf 2.3 en paragraaf 4.2  
 

2. Het verantwoordingsmodel NRW 2016 Onderdeel B m.b.t. Tabel 1 t/m 12 betreft 
een bestuurlijke verantwoording. Hierin geeft het bestuur van de Opdrachtnemer een 
toelichting op: (1) de gehanteerde uitgangspunten bij het invullen van de tabel; (2) de 
wijze waarop in de organisatie is geborgd dat de opgave van de aantallen en andere 
gegevens in de tabellen juist is; (3) eventuele bijzonderheden. Tevens verklaart het 
bestuur dat zij de informatie in de Tabellen 1 t/m 12 naar waarheid heeft ingevuld en 
dat zij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving (zie paragraaf 2.1) heeft 
nageleefd. 
 

3. De Opdrachtnemer voorziet het verantwoordingsmodel NRW 2016 met de hierboven 
genoemde tabellen van dagtekening en de handtekening van de daartoe bevoegde 
persoon bij de Opdrachtnemer. 
 

4. De Opdrachtnemer stuurt het ingevulde verantwoordingsmodel NRW 2016 en het 
assurance-rapport (m.b.t. Tabel 1 en 6) naar de contractmanager bij de 
Opdrachtgever, vóór 1 april van het jaar volgend op het verantwoordingsjaar.  
 

5. De Opdrachtgever beoordeelt de ontvangen verantwoording en het bijbehorende 
assurance-rapport. Indien hieruit blijkt dat de Opdrachtnemer de overeengekomen 
aantallen per KPI in zijn geheel of op onderdelen niet heeft gehaald, gaat de 
Opdrachtgever met de Opdrachtnemer in gesprek en geldt de bepaling 4.1.20 uit de 
overeenkomst dat een boete kan worden opgelegd of de overeenkomst kan worden 
beëindigd.  

 
2.3 Toelichting op de verantwoordingstabellen 
De verantwoording m.b.t. KPI’s vindt plaats in het in paragraaf 4.2. opgenomen 
verantwoordingsmodel NRW 2016, in de tabellen 1 t/m 12. In deze tabellen worden de 
aantallen opgenomen die in 2016 door de Opdrachtnemer zijn gerealiseerd m.b.t. betreffende 
KPI. In Bijlage 1 van dit document is per tabel een toelichting opgenomen m.b.t. de 
verantwoording, zoals deze door de Opdrachtnemer in de tabellen moet worden opgenomen. 
  



 
 

Blad:  5 

Datum:  21 april 2016 

 

 

 

 

5

Deel 3: Accountantsprotocol                                                  
 
 
3.1 Relevante regelgeving 
Het onderzoek van de accountant richt zich op de juistheid van de aantallen die zijn 
opgenomen in de tabellen 1 (verantwoording Huisbezoeken Vroegsignalering) en 6 
(verantwoording Talentontwikkeling vrijetijdsbesteding) van de Opdrachtnemer.  
Artikel 4.1.8.van de overeenkomst vormt hierbij de basis.  
 
Het criterium juistheid is uitgewerkt in paragraaf 3.3 van dit protocol. De door de accountant uit 
te voeren controle heeft het karakter van een formele controle. De accountant richt zich hierbij 
concreet op:  
 

 De juiste telling van de in de betreffende tabellen 1 en 6 opgenomen aantallen.  
 De aansluiting van deze aantallen op de interne administratie en de betreffende 

brondocumenten van de Opdrachtnemer. 
 Het voldoen van deze brondocumenten aan de betreffende vormvoorschriften. 

 
De in paragraaf 2.1 genoemde regelgeving voor de Opdrachtnemer is voor het onderzoek van 
de accountant uitsluitend relevant indien en voor zover deze regelgeving de grondslag vormt 
voor de uitwerking van paragraaf 3.1 en 3.3. Van de accountant wordt daarom niet verwacht 
dat hij de tabellen 1 en 6 toetst aan alle in paragraaf 2.1 genoemde regelgeving. Dat doet hij 
alleen indien en voor zover deze zijn verwoord in de uitwerking van paragraaf 3.3.  
 
Het object van de controle van de accountant zijn de tabellen 1 en 6 in onderdeel A 
Verantwoording NRW 2016. De bestuurlijke verantwoording (onderdeel B van verantwoording) 
vormt een aanknopingspunt voor de controle. De accountant geeft over de bestuurlijke 
verantwoording als zodanig echter geen oordeel. Overeenkomstig paragraaf 2.2 geeft het 
bestuur hierin een toelichting op: (1) de gehanteerde uitgangspunten bij het invullen van de 
betreffende tabellen; (2) de wijze waarop in de organisatie is geborgd dat aantallen en andere 
gegevens in de tabellen juist zijn; (3) eventuele bijzonderheden.  
 
Het wordt aan de accountant overgelaten op welke wijze hij zijn verdere controleaanpak 
inricht, hoe hij zijn controlewerkzaamheden uitvoert en hoe hij op grond daarvan voldoende 
controle-informatie verkrijgt. Het gaat er in essentie om, dat de accountant voldoende controle-
informatie verzamelt om met een redelijke mate van zekerheid vast te kunnen stellen dat de 
tabellen 1 en 6, de hierin opgenomen aantallen in alle van materieel belang zijnde aspecten 
juist weergeven in overeenstemming met de Overeenkomst Nieuw Rotterdams Welzijn en dit 
protocol.  
 
3.2 Reikwijdte werkzaamheden en materialiteit 
De accountant moet zijn onderzoek naar de aantallen in de tabellen 1 en 6 zodanig  
plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat deze 
informatie geen afwijkingen (fouten en onzekerheden) van materieel belang bevat.  
Indien het begrip redelijke mate van zekerheid voor het gebruik van statistische technieken 
gekwantificeerd moet worden, betekent dit een betrouwbaarheid van 95 procent.  
 
Een oordeel met een goedkeurende strekking impliceert, dat, gegeven bovengenoemde 
betrouwbaarheid, in de aantallen en bedragen geen afwijkingen (fouten en onzekerheden) 
voorkomen die groter zijn dan de percentages in de hieronder opgenomen materialiteitstabel.  
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Hierbij gelden de aantallen per tabel als omvangsbasis: 
 

Soort oordeel  Goedkeurend Met 
beperking 

Oordeel-
onthouding 

Afkeurend 

Fouten in de 
verantwoording  

≤ 1% > 1% < 3% n.v.t. ≥ 3% 

Onzekerheden in de 
controle  

≤ 3% > 3% < 10% ≥ 10% n.v.t. 

 
De accountant dient medewerking te verlenen aan een mogelijke review uitgevoerd door of 
namens de Opdrachtgever. De review vindt plaats bij de accountant aan de hand van het door 
de accountant opgebouwde dossier. De Opdrachtgever stelt de Opdrachtnemer en de 
accountant vooraf schriftelijk op de hoogte. 
 
3.3 De accountantswerkzaamheden per verantwoordingstabel 
 
Tabel 1: Werkzaamheden Verantwoording Huisbezoeken Vroegsignalering 
Volgens de overeenkomst Nieuw Rotterdams Welzijn artikel 4.1.9 is voor 2016 een KPI op het 
gebied van (vroeg)signalering opgesteld, die de Opdrachtnemer dient te behalen.  
De in tabel 1 opgenomen aantallen betreffen de documenten van de Opdrachtnemer waaruit 
blijkt het aantal huisbezoeken waarbij unieke personen in 2016 in het kader van (vroeg) 
signalering zijn bezocht. 
  
Er is sprake van een voldoende behaalde KPI als het aantal huisbezoeken waarbij unieke 
personen in 2016 in het kader van (vroeg) signalering zijn bezocht gelijk of hoger is dan 
opgenomen in de norm voor 2016 uit de overeenkomst Nieuw Rotterdams Welzijn. 
 
Werkzaamheden accountant 
 
De accountant moet op basis van de aangeleverde documenten van de Opdrachtnemer een 
controle uitvoeren op de telling van het aantal huisbezoeken aan unieke personen op lijst 
Opdrachtnemer en/ of een toets op de registratie van huisbezoeken aan unieke personen in 
2016. De huisbezoeken mogen alleen in de telling zijn opgenomen als minimaal de volgende 
elementen zijn opgenomen: Datum huisbezoek, naam persoon en adres persoon. Er worden 
per jaar maximaal twee bezoeken aan een unieke persoon geteld 
    
Tabel 6: Werkzaamheden Verantwoording Talentontwikkeling vrijetijdsbesteding 
Volgens de overeenkomst Nieuw Rotterdams Welzijn artikel 4.1.9 zijn voor 2016 twee KPI’s op 
het gebied van Talentontwikkeling opgesteld, die de Opdrachtnemer dient te behalen.  
 
Eén van deze KPI’s heeft betrekking op vrijetijdsbesteding jongeren. 
De in tabel 6 opgenomen aantallen betreffen de door de Opdrachtnemer te overleggen 
(ingevulde en getekende) ondersteuningsverklaringen, waarin jongeren tussen de 12-23 jaar 
aangeven, door de opdrachtnemer ondersteund te zijn bij het organiseren van activiteiten in 
het kader van constructieve vrijetijdsbesteding, competenties en vaardigheden in de 2016. 
 
De tabel heeft tevens betrekking op door de opdrachtnemer te overleggen ingediende 
aanvragen (formulieren en of correspondentie) voor durfgeld, bewoners-initiatieven, jongeren-
bijdrageregelingen of overige fondsen die in 2016 zijn ingediend. 
  



 
 

Blad:  7 

Datum:  21 april 2016 

 

 

 

 

7

 
Er is sprake van een voldoende behaalde KPI als de telling van de bovengenoemde 
(ingevulde en getekende) ondersteuningsverklaringen, gelijk of hoger is dan de norm die blijkt 
uit de overeenkomst Nieuw Rotterdams Welzijn voor de KPI op het gebied van 
vrijetijdsbesteding is gesteld en wanneer in 2016 in minimaal 15 % van de gevallen een 
aanvraag is ingediend voor durfgeld, bewoners-initiatieven, jongeren-bijdrageregelingen of 
overige fondsen, blijkens door de opdrachtnemer te overleggen aanvragen (formulieren en / of 
correspondentie). 
 
Werkzaamheden accountant 
 
De accountant moet een controle uitvoeren op de telling van de door de Opdrachtnemer te 
overleggen (ingevulde en getekende) ondersteuningsverklaringen, waarin jongeren tussen de 
12-23 jaar aangeven, door de opdrachtnemer ondersteund te zijn bij het organiseren van 
activiteiten in het kader van constructieve vrijetijdsbesteding, competenties en vaardigheden in 
2016. 
 
De ondersteuningsverklaringen mogen alleen worden meegenomen in de telling als de 
minimale set aan gegevens is ingevuld: naam activiteit, omschrijving activiteit, datum activiteit 
en aantal deelnemers activiteit, naam, geboortedatum en handtekeningen van minimaal twee 
jongeren. 
 
Tevens zal de accountant een controle uitvoeren op de telling van het aantal unieke aanvragen 
voor durfgeld, bewoners-initiatieven, jongerenbijdrageregelingen of overige fondsen in 2016. 
Hiertoe controleert de accountant of de aanvragen bij een bijdrage-verstrekkende organisatie 
(formulier en / of correspondentie) zijn geteld. Er telt slechts 1 aanvraag per activiteit 
 
Om te controleren of de norm; “Bij minimaal 15% van de initiatieven heeft de ondersteuning 
geleid tot aanvraag van durfgeld, bewoners-initiatieven, jongerenbijdrageregeling of bij overige 
fondsen”, gehaald is deelt de accountant de telling van onderdeel b (aantal aanvragen). over 
telling van onderdeel a (aantal ondersteuningsverklaringen). Uitdrukt in een percentage. 
Wanneer dit percentage gelijk of hoger is dan 15% is de norm gehaald. 
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Deel 4: Model en Tabellen 

 
4.1 Model goedkeurend assurance-rapport1 
 
ASSURANCE-RAPPORT 
 
Afgegeven ten behoeve van de gemeente Rotterdam 
 
Aan: Naam instelling 
 
Opdracht en verantwoordelijkheden. 
Wij hebben onderzocht of het bijgevoegde en door ons gewaarmerkte Onderdeel A van 
Verantwoording NRW 2016, van … (naam instelling) te .. (vestigingsplaats) de in de tabellen 1 
(verantwoording Huisbezoeken Vroegsignalering) en 6 (verantwoording Talentontwikkeling 
vrijetijdsbesteding) opgenomen aantallen juist weergeeft in overeenstemming met de 
overeenkomst2 … (referentie en datum) en het Protocol Nieuw Rotterdams Welzijn Gemeente 
Rotterdam, specifiek deel 2 Verantwoordingsprotocol. Genoemde tabellen zijn opgesteld 
onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de instelling. Het is onze verantwoordelijkheid 
om een assurance-rapport inzake deze tabellen te verstrekken. 
 
Werkzaamheden 
Wij hebben ons onderzoek verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de 
Nederlandse Standaard 3000, ‘Assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot controle of 
beoordeling van historische financiële informatie’ en het Protocol Nieuw Rotterdams Welzijn 
2016 Gemeente Rotterdam, specifiek deel 3 Accountantsprotocol. Dienovereenkomstig dienen 
wij ons onderzoek zodanig te plannen en uit te voeren, dat een redelijke mate van zekerheid 
wordt verkregen dat de in Onderdeel A van de verantwoording opgenomen tabellen geen 
afwijkingen van materieel belang bevat. Een assurance-opdracht omvat onder meer een 
onderzoek door middel van deelwaarnemingen van relevante gegevens.  
 
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is 
als basis voor ons oordeel. 
 
Oordeel 
Naar ons oordeel geeft Onderdeel A van de Verantwoording NRW 2016, van... (naam 
instelling) te ... (vestigingsplaats) de in de tabellen 1 en 6 opgenomen aantallen in alle van 
materieel belang zijnde aspecten juist weer in overeenstemming met de Overeenkomst … 
(referentie en datum) en het Protocol Nieuw Rotterdams Welzijn 2016 Gemeente Rotterdam, 
specifiek deel 2 Verantwoordingsprotocol.  
 
Overige aspecten – beperking in het gebruik en verspreidingskring 
De verantwoording NRW 2016 is opgesteld voor de gemeente Rotterdam met als doel ... 
(naam instelling) in staat te stellen te voldoen aan de voorwaarden in de Overeenkomst … 
(referentie en datum). Hierdoor is de verantwoordingsinformatie mogelijk niet geschikt voor 
andere doeleinden. Ons assurance-rapport is derhalve uitsluitend bestemd voor... (naam 
instelling) en de gemeente Rotterdam en dient niet te worden verspreid aan of te worden 
gebruikt door anderen. 
  
Plaats, datum: 
Naam accountantspraktijk:  
Naam accountant: 

                                                      
1 De accountant rapporteert in geval van een goedkeurende controleverklaring conform onderstaande voorbeeldtekst, 
of indien van toepassing, een meer actuele voorbeeldtekst zoals gepubliceerd op de NBA-website. Geadviseerd wordt 
om bij afwijking van deze tekst vooraf contact op te nemen met Opdrachtgever. 
2 en eventuele addenda. Geldt voor alle plaatsen in dit assurance-rapport waarin de overeenkomst is vermeld 
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4.2 Verantwoordingsmodel NRW 2016 
 

Gegevens Opdrachtnemer 

Naam  

Adres  

Postcode  

Plaats  

Contactpersoon  

Telefoon  

E-mail  

 
ONDERDEEL A: VERANTWOORDINGSTABELLEN 
 
Tabel 1: Verantwoording Huisbezoeken Vroegsignalering 
 

Meting huisbezoeken Aantallen 

Het aantal huisbezoeken waarbij unieke personen door (vrijwilligers 

en/of professionals van) de Opdrachtnemer zijn bezocht in het 

kader van vroegsignalering in 2016  

 

 
Tabel 2: Verantwoording (Civil Society) Zelfredzaamheid 
 

Meting versterken zelfredzaamheid Aantallen 

Aantal unieke personen, waarvoor door (vrijwilligers en/of 

professionals van) de Opdrachtnemer in het kader van versterken 

zelfredzaamheid een zelfredzaamheidsmatrix is ingevuld in 2016 

 

 
Tabel 3: Verantwoording activiteiten algemene en sociale vaardigheden 

 

Meting deelnemers activiteiten algemene en sociale vaardigheden Aantallen 

Het totaal geschatte aantal of geschatte gemiddelde aantal (bij 

terugkerende activiteiten) deelnemers aan verschillende soorten 

door de opdrachtnemer georganiseerde activiteiten in het kader 

van algemene en sociale vaardigheden in 2016, zoals opgenomen 

in verklaringen van de Opdrachtnemer. 
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Tabel 4: Verantwoording activiteiten individuele vaardigheden van 
bewoners met een beperking 
 

Meting deelnemers activiteiten individuele vaardigheden van 

bewoners met een beperking

Aantallen 

Het totaal geschatte aantal of geschatte gemiddelde aantal (bij 

terugkerende activiteiten) deelnemers aan verschillende soorten 

door de opdrachtnemer georganiseerde activiteiten in het kader 

van individuele vaardigheden van bewoners met een beperking in 

2016, zoals opgenomen in verklaringen van de Opdrachtnemer. 

 

 
Tabel 5: Verantwoording Activering bewoners met een gemeentelijke 
uitkering naar vrijwilligerswerkplek 
 

Meting activering bewoners met een gemeentelijke uitkering Aantallen 

Aantal ingevulde vrijwilligersovereenkomsten, 

mantelzorgovereenkomsten en/of deelnameovereenkomsten m.b.t. 

2016 die de Opdrachtgever kan overleggen waaruit blijkt dat 

personen, die in 2016 (of een gedeelte daarvan) een gemeentelijke 

uitkering kregen, in 2016 een tegenprestatie conform de 

Verordening tegenprestatie Participatiewet Rotterdam 2015 

vervulden.  

 

 
Tabel 6: Verantwoording Talentontwikkeling vrijetijdsbesteding 
 

Meting vergroten constructieve vrijetijdsbesteding jeugd Aantallen 

a. Aantal door de opdrachtnemer te overleggen (ingevulde en 

getekende) ondersteuningsverklaringen, waarin jongeren tussen de 

12-23 jaar aangeven, door de opdrachtnemer ondersteund te zijn 

bij het organiseren van activiteiten in het kader van constructieve 

vrijetijdsbesteding, competenties en vaardigheden in 2016.  

 

b. Aantal in 2016 ingediende aanvragen (formulieren en of 

correspondentie) voor durfgeld, bewoners-initiatieven, 

jongerenbijdrageregelingen of overige fondsen. 
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Tabel 7: Verantwoording Talentontwikkeling school en werk 
 

Meting jongeren behalen schooldiploma of zijn aan het werk Aantallen 

a. Aantal unieke oud vsv-ers in het gebied (op basis van gegevens 

van het Jongerenloket van de Gemeente Rotterdam) die door 

medewerkers van de Opdrachtnemer zijn belopen in het kader van 

terugleiden naar dagbesteding in 2016  

 

b. Aantal unieke oud-vsv-ers die door de opdrachtnemer zijn 

belopen in het kader van terugleiden naar dagbesteding in de 

periode 1-1-2016 tot en met 31-10-2016 hebben een dagbesteding 

op basis van de aangeleverde gegevens scholing t/m 31 december 

2016 en werk t/m 31 oktober 2016. Deze gegevens worden uiterlijk 

20 januari door de Opdrachtgever (Jongerenloket) verstrekt aan de 

Opdrachtnemer.  

 

 
Tabel 8: Verantwoording Veilig 
 

Meting risicojongeren zijn toegeleid naar activiteiten Aantallen 

Aantal unieke risicojongeren dat in 2016 heeft meegedaan aan 

activiteiten in het kader van Talentontwikkeling of begeleiding 

hebben gekregen d.m.v. jongeren coaching of andere activiteiten in 

het kader van Gezondheid en preventie jeugdhulp  

 

 
Tabel 9: Verantwoording Gezondheid en preventie jeugdhulp 
 

Meting jongeren coaching Aantallen 

a. Aantal unieke personen waarvoor door (vrijwilligers en/of 

professionals van) de Opdrachtnemer in het kader van Gezondheid 

en Preventie Jeugdhulp een zelfredzaamheidsmatrix of een Eigen 

verklaring van deelname is ingevuld in 2016.  

Aantal zelfredzaam-

heidsmatrixen: 

 

Aantal Eigen 

verklaringen van 

deelname: 

 

Totaal Aantal: 

 

 

b. Het aantal van deze personen waarvoor in 2016 zowel een 

zelfredzaamheidsmatrix is ingevuld en een meting versterking 

zelfredzaamheid is ingevuld. 

 

c. Het aantal van deze personen bij wie blijkens het ondertekende 

document ‘meting versterking zelfredzaamheid’ de zelfredzaamheid 

is versterkt uiterlijk op 31-12-2016 
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Tabel 10: Verantwoording Samenwerking 
 

Meting aangaan samenwerkingsverband Aantallen 

Document waar uit blijkt dat de Opdrachtnemer uiterlijk in het 1 

oktober 2016 een samenwerkingsverband (Convenant, 

overeenkomst of rechtspersoonlijkheid) is aangegaan met 

welzijnsaanbieders, preferente zorgaanbieders en aanbieders 

jeugdhulp. Dit samenwerkingsverband is gericht op behalen van 

resultaten binnen welzijn, WMO-arrangementen en jeugdhulp  

 

 
Tabel 11: Verantwoording Klanttevredenheid 
  

Meting Klanttevredenheid Aantallen 

Ingevuld format “klanttevredenheidsonderzoek”  waaruit blijkt dat in 

2016 een klanttevredenheidsonderzoek heeft plaatsgevonden. 

 

 
Tabel 12: Verantwoording Partnertevredenheid 
 

Meting Partnertevredenheid Aantallen 

Ingevuld format “partnertevredenheidsonderzoek” waaruit blijkt dat 

in 2016 een partnertevredenheidsonderzoek heeft plaatsgevonden. 

 

 
ONDERDEEL B: BESTUURLIJKE VERANTWOORDING 
 

Hierbij geven wij de volgende toelichting op de tabellen 1 t/m 12 

1. Gehanteerde uitgangspunten: 

[ … ] 

2. Borging van de juiste opgave:  

[ … ] 

3. Eventuele bijzonderheden:  

[ … ] 

 

Wij verklaren de informatie in deze tabel naar waarheid te hebben ingevuld en hierbij de van 

toepassing zijnde wet- en regelgeving te hebben nageleefd. 

 

Datum en Ondertekening 

namens de instelling: 
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Bijlage 1. Verantwoordingsvereisten: Toelichting per tabel 
 
Tabel 1: Verantwoording huisbezoeken (Vroegsignalering) 
De verantwoording over vroegsignalering vindt plaats in Tabel 1 van onderdeel A, 
verantwoording huisbezoeken (vroeg) signalering. Deze verantwoording vloeit voort uit de 
overeenkomst Nieuw Rotterdams Welzijn artikel 4.1.8. Op basis van artikel 4.1.9, Kritische 
prestatie-indicator 1. moet de Opdrachtnemer op basis van een document / documenten het 
aantal huisbezoeken tellen waarbij unieke personen door (vrijwilligers en/of professionals van) 
de Opdrachtnemer zijn bezocht in het kader van vroegsignalering in 2016. De huisbezoeken 
kunnen pas in de telling worden meegenomen, wanneer in het document / in de documenten 
de volgende informatie is opgenomen: Datum huisbezoek, naam persoon en adres persoon. 
Er worden per jaar maximaal twee bezoeken aan een unieke persoon geteld. 
 
Het totaal aantal huisbezoeken waarbij unieke personen in 2016 zijn bezocht en waar 
“minimaal de bovenstaande gegevens” zijn opgenomen (Datum huisbezoek, naam persoon en 
adres persoon.) wordt geteld en in tabel 1 opgenomen. Wanneer een persoon gedurende het 
jaar meerdere keren is bezocht worden maximaal twee bezoeken geteld. Wanneer in de 
rapportage van het huisbezoek niet de minimale gegevens zijn opgenomen, wordt dit bezoek 
niet in de telling opgenomen. Paragraaf 4.2 van dit protocol geeft het model van Tabel 1. 
   
Tabel 2: Verantwoording zelfredzaamheid (Civil Society) 
De verantwoording over versterken zelfredzaamheid (Civil Society) vindt plaats in Tabel 2 van 
onderdeel A, verantwoording versterken zelfredzaamheid (civil society). Deze verantwoording 
vloeit voort uit de overeenkomst Nieuw Rotterdams Welzijn artikel 4.1.8. Op basis van artikel 
4.1.9, Kritische prestatie-indicator 2. moet de Opdrachtnemer het aantal unieke personen 
tellen waarvoor in het kader van versterken zelfredzaamheid een zelfredzaamheidsmatrix is 
ingevuld in de periode 1-1-2016 tot 31-12-2016. Er wordt voor elke unieke persoon een 
zelfredzaamheidsmatrix ingevuld en deze zelfredzaamheidsmatrix is minimaal ingevuld met op 
het levensdomein sociaal netwerk en verder de volgende gegevens: naam cliënt, adres cliënt 
en datum huisbezoek of contactmoment. 
 
Het totaal aantal ingevulde zelfredzaamheidsmatrixen, dat in 2016 is ingevuld en wat minimaal 
is ingevuld op het levensdomein sociaal netwerk en verder met de volgende gegeven: naam 
cliënt, adres cliënt en datum huisbezoek of contactmoment, wordt geteld en in tabel 2 
opgenomen. Wanneer een unieke persoon gedurende het jaar meerdere keren is bezocht en 
een zelfredzaamheidsmatrix is ingevuld, wordt de zelfredzaamheidsmatrix voor deze persoon 
slechts één maal geteld. Wanneer een zelfredzaamheidsmatrix niet met de “minimale 
gegevensset” is ingevuld, wordt deze niet in de telling opgenomen.  
Paragraaf 4.2 van dit protocol geeft het model van Tabel 2. 
 
Opmerking met betrekking tot controleprotocol 2017 
 
In het controleprotocol 2016 wordt het aantal ingevuld zelfredzaamheidsmatrixen geteld. 
(omdat nog in veel van de gevallen nog geen tweede meting versterking zelfredzaamheid kan 
worden gedaan) In controleprotocol 2017 is de meting versterking zelfredzaamheid een 
onderdeel is van de telling van de KPI. Opdrachtnemers moeten hier rekening mee houden. 
 

Controleprotocol 2017: Het aantal van de personen bij wie 
blijkens het ondertekende document ‘meting versterking 
zelfredzaamheid’ de zelfredzaamheid uiterlijk op 31-12-2017 gelijk 
is gebleven of versterkt 
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Tabel 3: Verantwoording activiteiten algemene en sociale vaardigheden 
De verantwoording over versterken maatschappelijke dienstverlening/collectieve 
ondersteuning vindt plaats in Tabel 3 van onderdeel A, verantwoording activiteiten algemene 
en sociale vaardigheden. Deze verantwoording vloeit voort uit de overeenkomst Nieuw 
Rotterdams Welzijn artikel 4.1.8. Op basis van artikel 4.1.9, Kritische prestatie-indicator 3. 
moet de Opdrachtnemer het aantal deelnemers tellen aan verschillende soorten door de 
opdrachtnemer georganiseerde activiteiten in het kader van algemene en sociale 
vaardigheden 2016.  
 
Voor elke door de Opdrachtnemer georganiseerde activiteit, stelt de Opdrachtnemer een 
verklaring op. De in de verklaringen opgenomen inschattingen van het aantal deelnemers of 
gemiddelde aantal deelnemers (bij terugkerende activiteit) aan verschillende soorten door de 
Opdrachtnemer georganiseerde activiteiten in het kader van algemene en sociale 
vaardigheden in het jaar 2016 wordt geteld en in tabel 3 opgenomen. Het (gemiddelde) aantal 
deelnemers opgenomen in de verklaringen wordt alleen geteld als de verklaringen met een 
minimale set aan gegevens zijn ingevuld: omschrijving soort activiteit (thema), frequentie, 
datum activiteit, inschatting aantal bezoekers of inschatting gemiddeld aantal bezoekers (bij 
een terugkerende activiteit)  
 
Wanneer een activiteit gedurende het jaar meerdere keren wordt georganiseerd (bijvoorbeeld 
de wekelijkse koffieochtend) dan wordt er één verklaring ingevuld en de inschatting van het 
gemiddeld aantal bezoekers wordt slechts één maal meegeteld. Wanneer een activiteit 
éénmalig wordt georganiseerd dan wordt ook een verklaring ingevuld en telt de inschatting van 
het aantal deelnemers. Wanneer de verklaring niet met de minimale gegevens is ingevuld 
wordt het (gemiddeld) aantal deelnemers niet in de telling opgenomen. 
Paragraaf 4.2 van dit protocol geeft het model van Tabel 3.  
 
Tabel 4: Verantwoording activiteiten individuele vaardigheden bewoners met 
een beperking 
De verantwoording over versterken maatschappelijke dienstverlening/collectieve 
ondersteuning vindt plaats in Tabel 4 van onderdeel A, verantwoording activiteiten algemene 
en sociale vaardigheden. Deze verantwoording vloeit voort uit de overeenkomst Nieuw 
Rotterdams Welzijn artikel 4.1.8. Op basis van artikel 4.1.9, Kritische prestatie-indicator 4. 
moet de Opdrachtnemer het aantal deelnemers tellen aan verschillende soorten door de 
opdrachtnemer georganiseerde activiteiten in het kader van individuele vaardigheden van 
bewoners met een beperking zijn ingevuld in 2016.  
 
Voor elke door de Opdrachtnemer georganiseerde activiteit, stelt de Opdrachtnemer een 
verklaring op. De in de verklaringen opgenomen inschattingen van het aantal deelnemers of 
gemiddelde aantal deelnemers (bij terugkerende activiteit) aan verschillende soorten door de 
Opdrachtnemer georganiseerde activiteiten in het kader van individuele vaardigheden van 
bewoners met een beperking in het jaar 2016 wordt geteld en in tabel 4 opgenomen. Het 
(gemiddelde) aantal deelnemers opgenomen in de verklaringen wordt alleen geteld als de 
verklaringen met een minimale set aan gegevens zijn ingevuld: omschrijving soort activiteit 
(thema), frequentie, datum activiteit, inschatting aantal bezoekers of inschatting gemiddeld 
aantal bezoekers (bij een terugkerende activiteit)  
 
Wanneer een activiteit gedurende het jaar meerdere keren wordt georganiseerd (bijvoorbeeld 
de maandelijkse dansavond) dan wordt er één verklaring ingevuld en de inschatting van het 
gemiddeld aantal bezoekers wordt slechts één maal meegeteld. Wanneer een activiteit 
éénmalig wordt georganiseerd dan wordt ook een verklaring ingevuld en telt de inschatting van 
het aantal deelnemers. Wanneer de verklaring niet met de minimale gegevens is ingevuld 
wordt het (gemiddeld) aantal deelnemers niet in de telling opgenomen. 
Paragraaf 4.2 van dit protocol geeft het model van Tabel 4.  
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Tabel 5: Verantwoording activering 
De verantwoording over de KPI activering vindt plaats in Tabel 5 van onderdeel A, 
verantwoording activering bewoners met een gemeentelijke uitkering. Deze verantwoording 
vloeit voort uit de overeenkomst Nieuw Rotterdams Welzijn artikel 4.1.8. Op basis van artikel 
4.1.9, Kritische prestatie-indicator 5. moet de Opdrachtnemer ingevulde 
vrijwilligersovereenkomsten, mantelzorgovereenkomsten en/of deelnameovereenkomsten 
m.b.t. 2016 kunnen overleggen waaruit blijkt dat personen, die in 2016 (of een gedeelte 
daarvan) een gemeentelijke uitkering kregen, in 2016 een tegenprestatie conform de 
Verordening tegenprestatie Participatiewet Rotterdam 2015 vervulden. De 
vrijwilligersovereenkomsten, mantelzorgovereenkomsten en/of deelnameovereenkomsten 
dienen minimaal ingevuld te zijn met de volgende set aan gegevens: Naam bewoner, adres 
bewoner, vinkje hebben / hebben gehad van gemeentelijke uitkering in 2016, datum 
ondertekening, periode tegenprestatie, naam organisatie of mantelzorgnemer en paraaf 
deelnemer en paraaf organisatie of mantelzorgnemer.  
 
Alle vrijwilligersovereenkomsten, mantelzorgovereenkomsten en/of deelnameovereenkomsten 
die betrekking hebben op inzet tegenprestatie in 2016 en waarvan in het betreffende 
document is aangegeven dat de vrijwilliger in 2016 of een gedeelte daarvan een gemeentelijke 
uitkering kreeg, worden geteld. Dit aantal wordt in tabel 5 ingevuld. 
Vrijwilligersovereenkomsten, mantelzorgovereenkomsten en/of deelnameovereenkomsten 
waar niet de minimale set aan gegevens in is opgenomen en/of waar niet is aangegeven dat 
de vrijwilliger een gemeentelijke uitkering heeft / heeft gehad in 2016 worden niet 
meegenomen in de telling. Paragraaf 4.2 van dit protocol geeft het model van Tabel 5. 
  
Tabel 6: Verantwoording vrijetijdsbesteding 
De verantwoording over de KPI vrijetijdsbesteding vindt plaats in Tabel 6 van onderdeel A, 
verantwoording vergroten constructieve vrijetijdsbesteding jeugd. Deze verantwoording vloeit 
voort uit de overeenkomst Nieuw Rotterdams Welzijn artikel 4.1.8. Op basis van artikel 4.1.9, 
Kritische prestatie-indicator 6 moet de Opdrachtnemer ingevulde en getekende 
ondersteuningsverklaringen kunnen overleggen, waarin jongeren tussen de 12-23 jaar 
aangeven, door de opdrachtnemer ondersteund te zijn bij het organiseren van activiteiten in 
het kader van constructieve vrijetijdsbesteding, competenties en vaardigheden in 2016. 
De ondersteuningsverklaringen zijn minimaal ingevuld met de volgende gegevens: naam 
activiteit, omschrijving activiteit, datum activiteit en aantal deelnemers activiteit, naam, 
geboortedatum en handtekeningen van minimaal twee jongeren. 
 
Alle ondersteuningsverklaringen waarin jongeren tussen de 12-23 jaar aangeven, door de 
Opdrachtnemer ondersteund te zijn, bij het organiseren van activiteiten in het kader van 
constructieve vrijetijdsbesteding, competenties en vaardigheden in 2016, worden geteld. Dit 
aantal wordt in tabel 6.a. ingevuld. Ondersteuningsverklaringen, die geen betrekking hebben 
op 2016 en/of waar niet de minimale gegevens zijn ingevuld en/of waar de jongeren, o.b.v. 
geboortedatum in 2016 niet een leeftijd hadden tussen 12-23 jaar worden niet meegeteld. 
 
Op basis van artikel 4.1.9, Kritische prestatie-indicator 6 moet de Opdrachtnemer tevens de 
ingediende aanvragen (formulieren en of correspondentie) voor durfgeld, bewoners-
initiatieven, jongerenbijdrageregelingen of overige fondsen overleggen. De documenten moet 
betrekking hebben op de bovenstaande activiteiten in het kader van constructieve 
vrijetijdsbesteding, competenties en vaardigheden in 2016.  
 
Per georganiseerde activiteit wordt de (kopie) aanvraag of ontvangstbevestiging van de 
aanvraag van de verstrekkende organisatie van durfgeld, bewoners-initiatieven, 
jongerenbijdrageregelingen of overige fondsen geteld. Er telt slechts 1 (kopie) aanvraag of 
ontvangstbevestiging per activiteit. Het totaal aantal wordt in tabel 6.b. ingevuld.  
Paragraaf 4.2 van dit protocol geeft het model van Tabel 6. 
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Tabel 7: Verantwoording school en werk 
De verantwoording over de KPI Talentontwikkeling, school en werk vindt plaats in Tabel 7 van 
onderdeel A, verantwoording jongeren behalen schooldiploma of zijn aan het werk. Deze 
verantwoording vloeit voort uit de overeenkomst Nieuw Rotterdams Welzijn artikel 4.1.8.  
Op basis van artikel 4.1.9, Kritische prestatie-indicator 7. moet de Opdrachtnemer rapportjes 
overleggen waar uit blijkt welke unieke oud-vsv-ers in het gebied (waar de opdracht betrekking 
op heeft) in 2016 zijn belopen door medewerkers van de Opdrachtnemer in het kader van 
terugleiden naar dagbesteding. De rapportjes bevatten minimaal de volgende gegevens. uniek 
registratienummer, datum huisbezoek, doorverwijzing (indien gedaan: specifieke beschrijving: 
waarnaar, waarom en of jongere daar aangekomen is),Terugmelding, met een van de opties: , 
Nog geen actie ondernomen, Voorbereiding, In contact, Niet woonachtig op adres, Zadkine -
Schoolinschrijving verwacht, Albeda - Schoolinschrijving verwacht, MBO, Overig – School-
inschrijving verwacht, VO - Schoolinschrijving verwacht, Werk of werk verwacht, Jongere niet 
getraceerd, Verhuisd buiten gemeente Rotterdam, Jongere weigert medewerking, Uitkering.  
 
Alle door de Opdrachtnemer te overleggen rapport(en/jes) van huisbezoeken aan unieke oud-
vsv-ers, die in 2016 zijn belopen door medewerkers van de Opdrachtnemer worden geteld. Dit 
aantal wordt in tabel 7.a. ingevuld. De rapportjes die niet met de minimale gegevens zijn 
ingevuld, worden niet in de telling meegenomen. Oud vsv-ers die gedurende het jaar 
meerdere keren zijn belopen worden slechts 1 maal meegeteld. 
 
Ook alle rapportjes van huisbezoeken aan unieke oud-vsv-ers die zijn belopen t/m 31 oktober 
2016 worden geteld. Dit aantal wordt in tabel 7.b. ingevuld. 
De rapportjes die niet met de minimale gegevens zijn ingevuld, worden niet in de telling 
meegenomen. Oud vsv-ers die gedurende het jaar meerdere keren zijn belopen worden 
slechts 1 maal meegeteld. 
 
Op basis van artikel 4.1.9, Kritische prestatie-indicator 7 moet de Opdrachtnemer tevens 
gegevens van het Jongerenloket en DUO overleggen. De gegevens betreffen gegevens m.b.t. 
scholing t/m 31 december 2016 en gegevens m.b.t. werk t/m 31 oktober 2016. De gegevens 
worden door de Opdrachtgever (Jongerenloket) aan de Opdrachtnemer uiterlijk 20 januari 
2017 aangeleverd. Op basis van deze gegevens over dagbesteding oud-vsv-ers vindt er een 
vergelijking plaats met de belopen oud vsv-ers onder onderdeel b t/m 31 oktober 2016. Alle 
oud vsv-ers die zijn bezocht Tabel 7.b. en op basis van de aangeleverde gegevens een 
dagbesteding (scholing of werk) hebben worden geteld. 
Paragraaf 4.2 van dit protocol geeft het model van Tabel 7. 
 
Tabel 8: Verantwoording veilig 
De verantwoording over de KPI veilig vindt plaats in Tabel 8 van onderdeel A, verantwoording 
risicojongeren zijn toegeleid naar activiteiten. Deze verantwoording vloeit voort uit de 
overeenkomst Nieuw Rotterdams Welzijn artikel 4.1.8. Op basis van artikel 4.1.9, Kritische 
prestatie-indicator 8 moet de Opdrachtnemer verklaringen overleggen dat unieke 
risicojongeren in 2016 hebben meegedaan aan activiteiten in het kader van Talentontwikkeling 
of begeleiding hebben gekregen door middel van jongeren coaching of andere activiteiten in 
het kader van Gezondheid en preventie jeugdhulp 
 
Deze verklaringen dienen minimaal ingevuld te zijn met de volgende set aan gegevens: Naam 
activiteit of traject, datum activiteit of periode traject, naam deelnemer, leeftijd deelnemer, en 
postcode woonadres deelnemer (in geval van jongere zonder vaste woon- of verblijfplaats kan 
de CBS-wijk waar hij/zij verblijft worden aangeven, zie bijlage 3), sprake van risicojongere  
 
Alle verklaringen m.b.t. deelname van unieke deelnemers aan door de Opdrachtnemer 
georganiseerde activiteiten in het kader van constructieve vrijetijdsbesteding, competenties en 
vaardigheden van jongeren tussen de 12-23 jaar in het jaar 2016 worden geteld. Hierbij 
worden opgeteld de verklaringen m.b.t. deelname van unieke deelnemers aan door de 
Opdrachtnemer georganiseerde activiteiten en jongeren coaching in het kader van 
Gezondheid en preventie jeugdhulp in het jaar 2016. Dit aantal wordt in tabel 8 ingevuld. 
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De verklaringen worden alleen meegenomen in de telling, wanneer ze zijn ingevuld met de 
bovengenoemde minimale set aan gegevens en als op de verklaring door de Opdrachtnemer 
is aangegeven dat het een risicojongere betreft. Voldoen de verklaringen niet aan deze 
voorwaarden dan worden ze niet meegeteld. 
Paragraaf 4.2 van dit protocol geeft het model van Tabel 8. 
 
Tabel 9: Verantwoording gezondheid en preventie jeugdhulp 
De verantwoording over de KPI gezondheid en preventie jeugdhulp vindt plaats in Tabel 9 van 
onderdeel A, verantwoording jongeren coaching. Deze verantwoording vloeit voort uit de 
overeenkomst Nieuw Rotterdams Welzijn artikel 4.1.8. Op basis van artikel 4.1.9, Kritische 
prestatie-indicator 9 moet de Opdrachtnemer Eigen verklaringen en ingevulde 
zelfredzaamheidsmatrixen overleggen voor unieke personen waar deze documenten in het 
kader van Gezondheid en Preventie Jeugdhulp voor zijn ingevuld. 
 
De Eigen verklaringen worden ingevuld voor jongeren in de leeftijd 12-15 jaar. De Eigen 
verklaring dienen minimaal ingevuld te zijn met de volgende set aan gegevens: Naam cliënt, 
geboortedatum cliënt, soort hulpvraag en datum van invullen.  
 
De zelfredzaamheidsmatrixen worden ingevuld voor jongeren van 16 jaar en ouder. De 
zelfredzaamheidsmatrixen zijn ingevuld met de volgende gegevens: Naam cliënt, 
geboortedatum cliënt en datum van invullen. Ook is zelfredzaamheidsmatrix ingevuld op 
minimaal één leefgebied / domein. 
 
De telling wordt als volgt ingevuld: In tabel 9.a. worden alle Eigen verklaringen van jongeren in 
de leeftijd 12-15 jaar voor deelname aan jongeren coaching in het jaar 2016 apart geteld en 
weergegeven 
Alle ingevulde zelfredzaamheidsmatrixen voor jongeren van 16 jaar en ouder voor deelname 
aan jongeren coaching voor het jaar 2016 worden apart geteld en weergegeven 
Alle bovenstaande Eigen verklaringen en ingevulde zelfredzaamheidsmatrixen worden bij 
elkaar opgeteld en apart weergegeven als een totaal. 
Voor elke unieke persoon wordt maar 1 eigen verklaring of 1 zelfredzaamheidsmatrix geteld, 
ook al is deze meerdere keren ingevuld. In de tellingen worden niet meegenomen die Eigen 
verklaringen en ingevulde zelfredzaamheidsmatrixen waar niet de minimale set aan gegevens 
is ingevuld. 
 
Op basis van artikel 4.1.9, Kritische prestatie-indicator 9 moet de Opdrachtnemer tevens van 
alle unieke personen waarvoor in 2016 een zelfredzaamheidsmatrix is ingevuld in het kader 
van Gezondheid en Preventie Jeugdhulp een tweede meting versterking zelfredzaamheid’ 
overleggen. Uit deze meting versterking zelfredzaamheid blijkt dat de zelfredzaamheid op 
minimaal één van de in het document benoemde leefgebieden / domeinen is verschoven naar 
een hoger niveau. 
 
Voor de telling in tabel 9.b. worden alle ‘metingen versterking zelfredzaamheid’ geteld voor 
jongeren waarvoor in 2016 eerder een zelfredzaamheidsmatrix is ingevuld. 
Voor de telling in tabel 9.c. worden alle tweede metingen versterking zelfredzaamheid geteld 
voor unieke deelnemers, waarvan de zelfredzaamheid op minimaal één van de in het 
document benoemde leefgebieden / domeinen is verschoven naar een hoger niveau dan in de 
zelfredzaamheidsmatrix, die de eerste keer is ingevuld.  
Alleen tweede metingen zelfredzaamheid worden geteld die voor 31 december 2016 zijn 
ingevuld en waarvoor de minimale set aan gegevens in ingevuld: Naam cliënt, geboortedatum 
cliënt en datum van invullen. De tweede meting versterking zelfredzaamheid is ingevuld op 
minimaal één leefgebied / domein en minimaal één van de in het document benoemde 
leefgebieden/domeinen is verschoven is naar een hoger niveau. 
Paragraaf 4.2 van dit protocol geeft het model van Tabel 9. 
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Tabel 10: Verantwoording samenwerking 
De verantwoording over samenwerking vindt plaats in Tabel 10 van onderdeel A, 
verantwoording aangaan samenwerkingsverband. Deze verantwoording vloeit voort uit de 
overeenkomst Nieuw Rotterdams Welzijn artikel 4.1.8. Op basis van artikel 4.1.9, Kritische 
prestatie-indicator 10. moet de Opdrachtnemer uiterlijk 1 oktober 2016 een 
samenwerkingsverband (Convenant, overeenkomst en rechtspersoonlijkheid) zijn aangegaan 
met welzijnsaanbieders, preferente zorgaanbieders en aanbieders jeugdhulp gericht op 
behalen van resultaten binnen welzijn, WMO-arrangementen en jeugdhulp. De opdrachtnemer 
dient een document te hebben waar uit blijkt dat het samenwerkingsverband is aangegaan. 
Wanneer uiterlijk op 1 oktober 2016 een samenwerkingsverband is aangegaan moet in tabel 
10 “1” worden ingevuld. Is het samenwerkingsverband niet of niet voor 1 oktober 2016 
aangegaan, dan moet bij aantal in tabel 10 “0” worden ingevuld. Paragraaf 4.2 van dit protocol 
geeft het model van Tabel 10. 
 
Tabel 11: Verantwoording klanttevredenheid 
De verantwoording over het onderzoek naar klanttevredenheid vindt plaats in Tabel 11 van 
onderdeel A, verantwoording klanttevredenheid. Deze verantwoording vloeit voort uit de 
overeenkomst Nieuw Rotterdams Welzijn artikel 4.1.11. Op basis van artikel 4.1.12 is er door 
de Opdrachtgever in overleg met de aanbieders, waaronder Opdrachtnemer een format voor 
verantwoording opgesteld. Wanneer een klanttevredenheidsonderzoek in 2016 is uitgevoerd 
en het format volledig is ingevuld, moet bij aantal in tabel 11 “1” worden ingevuld. Is het 
klanttevredenheidsonderzoek in 2016 niet uitgevoerd en/of is het format niet (volledig) 
ingevuld, dan moet bij aantal in tabel 11 “0” worden ingevuld. Paragraaf 4.2 van dit protocol 
geeft het model van Tabel 11. 
 
Tabel 12: Verantwoording partnertevredenheid 
De verantwoording over het onderzoek naar partnertevredenheid vindt plaats in Tabel 12 van 
onderdeel A, verantwoording partnertevredenheid. Deze verantwoording vloeit voort uit de 
overeenkomst Nieuw Rotterdams Welzijn artikel 4.1.10. Op basis van artikel 4.1.12 is er door 
de Opdrachtgever in overleg met de aanbieders, waaronder Opdrachtnemer een format voor 
verantwoording opgesteld. Wanneer een partnertevredenheidsonderzoek in 2016 is uitgevoerd 
en het format volledig is ingevuld, moet bij aantal in tabel 12 “1” worden ingevuld. Is het 
partnertevredenheidsonderzoek in 2016 niet uitgevoerd en/of is het format niet (volledig) 
ingevuld, dan moet bij aantal in tabel 12 “0” worden ingevuld. Paragraaf 4.2 van dit protocol 
geeft het model van Tabel 12. 
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Bijlage 2. Definities 
In aanvulling op dan wel conform het Bestek en de Overeenkomst gelden voor dit protocol de 
volgende definities: 
 
• Accountant: de door Opdrachtnemer aangestelde openbare accountant als bedoeld in 

artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en/of onder de 
verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer door onderaannemers ingeschakelde openbare 
accountants als bedoeld in artikel 393 

 
• Algemene en sociale vaardigheden: De mate waarin iemand het vermogen bezitten om 

zelfstandig zijn/haar leven te leiden en om sociale interacties uit te voeren. 
 
• Assurance-rapport: Dit betreft een assurance-rapport met een redelijke mate van 

zekerheid volgens NBA Standaard 3000.  
 
• Belopen: bezoeken van oud vsv-ers in het kader van terugleiden naar een dagbesteding 

 
• Bewoners met een beperking: Bewoners met een verminderd functioneren op lichamelijk, 

verstandelijk, psychisch, en/of sociaal gebied. 
 
• Civil Society; De civil society is de samenleving met haar burgers die, individueel of 

georganiseerd, (burger)kracht en kennis inzetten voor elkaar (samenredzaamheid). De 
pedagogische civil society is waar burgers verantwoordelijkheid nemen voor een 
pedagogisch klimaat waarin het goed opvoeden en opgroeien is. 

 
• Cliënt: Individu op wiens Burgerservicenummer (BSN) hulp/ondersteuning is 

aangevraagd. 
 
• Controle: Voor zover dit protocol de term controle gebruikt wordt hiermee bedoeld het 

uitvoeren van assurance-werkzaamheden volgens NBA Standaard 3000. 
 
• Constructieve vrijetijdsbesteding (competenties en vaardigheden): Tijdsbesteding die 

anders wordt gebruikt dan voor beroepsarbeid, volgen van onderwijs, huishoudelijke 
arbeid of persoonlijke verzorging. Het constructieve element is dat de besteding van de 
vrije tijd gericht is op het vinden en versterken van mentaal, fysiek en sociaal evenwicht. 
Voorbeelden hiervan zijn sport, vrijwilligerswerk of een creatieve hobby. 

 
• Deelnemer (unieke): (unieke) bewoner die meedoet aan een door of namens een 

aanbieder georganiseerde activiteit. 

 
• Dagbesteding (jeugd): de jongere staat ingeschreven bij een erkende opleiding; of heeft 

een startkwalificatie behaald; of is aan de slag met een leerwerktraject; of heeft een baan 
waarmee minimaal € 300 wordt verdiend. 

 
• Dagbesteding (volwassenen): Gestructureerde invulling van de dag, meestal in 

groepsverband. 

 
• Durfgeld, (bewoners-initiatieven, jongerenbijdrageregelingen en overige fondsen): 

Stimuleringsbudget voor bewoners die zich in georganiseerd verband inzetten voor hun 
wijk/buurt (in dit kader: bewoners-initiatieven, jongerenbijdrageregelingen 

 
• Eigen verklaring (niet de eigen verklaring zoals beschreven in paragraaf 3.1): document 

waarin de deelnemer verklaart dat de deelnemer heeft meegedaan aan in de verklaring 
omschreven activiteiten van de Opdrachtnemer die verband houden met een specifieke 
KPI. 
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• Gebied: Het gebied genoemd in artikel 1.2.4 van de Overeenkomst Nieuw Rotterdams 

Welzijn 
 
• Gemeentelijke uitkering: door de gemeente verstrekt tijdelijk inkomen voor werkloze 

bewoners (in dit kader: op grond van de Wet Werk en Bijstand).  
 
• Gezondheid en Preventie Jeugdhulp: Gezondheid is het vermogen van mensen zich aan 

te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale 
uitdagingen van het leven. Preventie is het voorkomen van aanspraak op Jeugdhulp. 
Jeugdhulp is hulpverlening en ondersteuning op basis van de Jeugdwet (2014). 

 
• Huisbezoek: Met huisbezoek duiden we een bezoek aan huis aan, bijvoorbeeld door een 

huisarts, verpleegkundige, verloskundige, maatschappelijk werker, sociaal makelaar of 
vrijwilliger, of bijvoorbeeld door een school. Met een huisbezoek of een bezoek thuis 
brengt de bezoeker in kaart welke (zorg)vragen er spelen en observeert meteen de 
thuissituatie. 

 
• Hulpvraag (gezondheid en preventie jeugdhulp): verzoek om hulp op het gebied van: 

financiën (schulden), dagbesteding (opleiding), huisvesting (dakloos), huiselijke relaties, 
psychische gezondheid, fysieke gezondheid, verslaving, sociaal netwerk, politie/justitie, 
anders. 

 
• Individuele vaardigheden: de mate waarin een bewoner het vermogen 

heeft om handelingen uit te voeren. 
 
• Jeugdhulp: Hulpverlening en ondersteuning op basis van de Jeugdwet (2014). 

 
• Jongeren coaching: betreft individueel gerichte lichte ondersteuning van jongeren (< 6 

maanden). Voor zwaardere ondersteuning wordt doorverwezen naar het wijkteam. 
 
• Klanttevredenheid: de mate van tevredenheid van bewoners/klanten, het geeft aan in 

hoeverre een bewoner in te spreken is over activiteiten waaraan is deelgenomen 
en/of ondersteuning die deze bewoner heeft gekregen van opdrachtnemer. 

 
• KPI: Kritische prestatie indicator(en) 

 
• Ondersteuningsverklaring: verklaring in het kader van de KPI vrijetijdsbesteding die per 

activiteit wordt opgesteld. In deze ondersteuningsverklaring is opgenomen: naam 
activiteit, omschrijving activiteit, datum activiteit, frequentie activiteit, aantal deelnemers 
activiteit. Daarnaast de naam, leeftijd en handtekening van minimaal 2 jongeren die 
aangeven de activiteit zelf georganiseerd te hebben, met ondersteuning van het 
jongerenwerk.  

 
• Opdrachtgever: de Gemeente Rotterdam 

 
• Opdrachtnemer: De aanbieder(s) die de overeenkomst heeft (hebben) getekend. 

 
• Overeenkomst: Overeenkomst Nieuw Rotterdams Welzijn tussen de Gemeente 

Rotterdam en de aanbieder voor een specifiek Gebied 
 
• Partnertevredenheid: de mate van tevredenheid van samenwerkingspartijen, het geeft 

aan in hoeverre lokale partners op het gebied van zorg en welzijn te spreken zijn over 
activiteiten en/of ondersteuning die opdrachtnemer biedt aan de bewoners van een 
gebied. 
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• Professional: Medewerker in loondienst van opdrachtnemer of van een 
samenwerkingspartner van opdrachtnemer.  

 
• Rapport(je): Een verslag(je). In dit kader: van een huisbezoek (vanuit vroegsignalering of 

het belopen van oud vsv-ers is gebracht).  

 
• Risicojongere: Een jongere van tussen de 12 en 23 jaar*. Er is sprake van een stapeling 

van problemen en risicofactoren hebben de overhand. Het betreft jongeren die een risico 
(dreigen te ) vormen voor anderen of voor zichzelf. De jongere krijgt te weinig aandacht, 
zorg en ondersteuning, mijdt deze of vindt niet de juiste ingang. De reguliere aanpak biedt 
onvoldoende soelaas 
 

• Samenwerkingsverband: Opdrachtnemer heeft de taak om de komende jaren actief de 
samenwerking te zoeken. Dit ten bate van het zo optimaal mogelijk combineren van 
programmering en groepsaanbod in een gebied. Deze samenwerking krijgt vorm koor het 
inrichten van een toekomstgericht coöperatief samenwerkingsverband van opdrachtnemer 
met in ieder geval de preferente aanbieders van zorg en jeugdhulp. Partijen maken 
afspraken over te behalen resultaten Nieuw Rotterdams Welzijn, WMO-arrangementen en 
jeugdhulp (voor zover werkzaam in het gebied). Zoveel mogelijk gericht op aanvullende 
dienstverlening of vervangende dienstverlening door welzijn (bijvoorbeeld bij lichte of 
middelzware arrangementen). Dit samenwerkingsverband opereert op basis van 
gelijkwaardigheid, gericht op het gezamenlijk organiseren 
van dienstverlening/ondersteuning in het gebied. 

 
• Talenten/Talentontwikkeling: Een talent is iemand die zich vanuit aanleg en affiniteit 

bekwaamd heeft, ergens goed in is (geworden). Talentontwikkeling is een proces dat uit 
vier fasen bestaat: (1) kennismaken: oriëntatie, in enkele uren ontdekken of je ergens 
talent voor hebt. (2) verdiepen: talent verder ontwikkelen door bijvoorbeeld een cursus of 
een training te volgen. (3) bekwamen: door lid te worden van een vereniging of een 
opleiding te volgen. (4) verzilveren: een topprestatie leveren. De activiteiten zijn onderdeel 
van een ‘doorlopende’ en ‘stijgende ontwikkelingslijn’. Ze volgen elkaar op en de lat komt 
telkens wat hoger te liggen. Er is sprake van ‘instromen’ en ‘doorstromen’ tot je jouw top 
hebt bereikt. Losse activiteiten die zonder enig gevolg blijven beklijven niet, ze vormen 
dan ook geen onderdeel van talentontwikkeling. Het uiteindelijke doel van 
talentontwikkeling is om het talent op beroepsniveau te brengen, dan wel vaardigheden 
en houdingen aan te leren die nodig zijn bij het opbouwen van zelfredzaamheid. (bron: 
Sardes) 

 
• Vinkje: Een schriftelijke aantekening (in dit kader: dat bewoner een gemeentelijke 

uitkering ontvangt)  
 
• Vrijwilliger: Een vrijwilliger is iemand die onbetaald, onverplicht en in enig georganiseerd 

verband werk verricht voor andere mensen, organisaties of de samenleving.  
 
• Vrijwilligersovereenkomst: Overeenkomst m.b.t. het uitvoeren van werk dat onbetaald en 

onverplicht verricht wordt ten behoeve van anderen of van de samenleving in het 
algemeen, in enig georganiseerd verband. 

 
• Vrijwilligersplek: Functie of plek waarin werk dat onbetaald en onverplicht verricht wordt 

ten behoeve van anderen of van de samenleving in het algemeen, in enig georganiseerd 
verband. 

 
• Vroegsignalering: Vroegsignalering is het tijdig signaleren en onderkennen van problemen 

om zo in een vroeg stadium te kunnen ingrijpen en escalatie te voorkomen (preventie). 
 
• Vroegtijdig-Schoolverlater (VSV-er): Jongere (tot 23 jaar) die het onderwijs verlaat zonder 

startkwalificatie: een diploma op havo-, vwo- of mbo-niveau 2. Er zijn twee categorieën 
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VSV-ers: Nieuw VSV-ers en Oud Vsv-ers:  Nieuw vsv-er: Jaarlijks wordt er op 1 oktober 
(T) gekeken welke leerlingen (12 tot 23 jaar) het voorgaande jaar (T-1) stonden 
ingeschreven. Wanneer een leerling op 1 oktober (T) niet meer ingeschreven staat, terwijl 
de leerling op T-1 wel ingeschreven stond en op 1 oktober (T) nog niet in het bezit is van 
een startkwalificatie (diploma op havo, vwo, mbo 2, 3 of 4 niveau), dan is dit volgens de 
definitie een nieuwe voortijdig schoolverlater.        
Oud vsv-er: Jaarlijks wordt er op 1 oktober (T) gekeken welke leerlingen (12-23 jaar) het 
voorgaande jaar (T-1) stonden ingeschreven. Wanneer een leerling op 1 oktober (T) niet 
ingeschreven staat en wanneer een leerling (12 tot 23 jaar) op 1 oktober (T) niet in het 
bezit is van een startkwalificatie (diploma op havo, vwo, mbo 2, 3 of 4 niveau en het 
vorige jaar (T-1) ook niet ingeschreven stond, dan is dit volgens de definitie een oud 
voortijdig schoolverlater 

 
• Welzijnsactiviteiten: Activiteiten gericht op het bevorderen van het welzijn van mensen, 

die zijn vormgegeven als algemene voorzieningen in de wijk, waarvan inwoners zonder 
indicatie gebruik kunnen maken, zoals nader geconcretiseerd in de 
Prestatiebeschrijvingen NRW die als bijlage 1 bij de Overeenkomst Nieuw Rotterdams 
Welzijn zijn gevoegd. Het gaat om activiteiten die behoren tot de ondersteuning in het 
kader van de WMO 2015 en preventie in het kader van de Jeugdwet.  

 
• Zelfredzaam: Zelfredzaamheid is het vermogen om zich te kunnen redden in de huidige 

situatie op een bepaald levensdomein, eventueel met hulp van huisgenoten, sociaal 
netwerk of een vrijwilliger en/of door gebruik te maken van voorzieningen die in de wijk of 
stad beschikbaar zijn. Eigen kracht, een combinatie van persoonlijke capaciteiten en het 
sociale netwerk dat is opgebouwd, is daarbij het uitgangspunt. 

 
• Zelfredzaamheidsmatrix: Meetinstrument om verschillende dimensies van 

zelfredzaamheid overzichtelijk en gebruiksvriendelijk in beeld te brengen. Er worden 11 
domeinen onderscheiden en per domein 5 domeinscores, waarbij 1 de meest ernstige 
(minimale zelfredzaamheid) en 5 de meest gunstige (volledige zelfredzaamheid) is. 
Zorgbehoefte en begeleidingsbehoefte bepalen de mate van zelfredzaamheid. 
Zelfredzamer worden betekent dan een toename van de score op een bepaald 
levensdomein. De volgende domeinen worden onderscheiden: Financiën, Dagbesteding, 
Huisvesting, Huiselijke relaties, Geestelijke gezondheid, fysieke gezondheid, verslaving, 
ADL-vaardigheden, sociaal netwerk, maatschappelijke participatie en justitie. Uitsluitend 
voor Jeugd is hieraan toegevoegd: Ouderschap. Voor nadere informatie zie: 
www.zelfredzaamheidmatrix.nl. 

 
*) In andere gemeentelijke programma’s wordt voor risicojongeren de leeftijdsgroep 12-27 jaar 
aangehouden, waarbij de nadruk ligt op de leeftijdsgroep 15-23 jaar.  
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Bijlage 3. Indeling Gebieden en CBS wijken 
 
Rotterdam 
Gebied Rotterdam Centrum Gebied Hillegersberg-Schiebroek Gebied Prins Alexander 
Stadsdriehoek Schiebroek 's-Gravenland 
Oude Westen Hillegersberg-Zuid Kralingse Veer 
Cool Hillegersberg-Noord Prinsenland 
C.S. kwartier Terbregge Het Lage Land 
Nieuwe Werk Molenlaankwartier Ommoord 
Dijkzigt Gebied Kralingen-Crooswijk Zevenkamp 
Gebied Delfshaven Rubroek Oosterflank 
Delfshaven Nieuw-Crooswijk Nesselande 
Bospolder Oud-Crooswijk Gebied Charlois 
Tussendijken Kralingen-West Charlois Zuidrand 
Spangen Kralingen-Oost Tarwewijk 
Nieuwe Westen Kralingse Bos Carnisse 
Middelland De Esch Zuidwijk 
Oud-Mathenesse Struisenburg Oud-Charlois 
Witte Dorp Gebied Feijenoord Wielewaal 
Schiemond Kop van Zuid Zuidplein 
Gebied Overschie Kop van Zuid-Entrepot Pendrecht 
Kleinpolder Vreewijk Zuiderpark 
Noord-Kethel Bloemhof Heijplaat 
Schieveen Hillesluis Gebied Hoogvliet 
Zestienhoven Katendrecht Hoogvliet-Noord 
Overschie Afrikaanderwijk Hoogvliet-Zuid 
Landzicht Feijenoord Gebied Hoek van Holland 
Gebied Noord Noordereiland Strand en Duin 
Agniesebuurt Gebied IJsselmonde Dorp 
Provenierswijk Oud-IJsselmonde Rijnpoort 
Bergpolder Lombardijen Gebied Rozenburg 
Blijdorp Groot-IJsselmonde Rozenburg 
Liskwartier Beverwaard  
Oude Noorden Gebied Pernis  
Blijdorpse Polder Pernis  

 
 
 


