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ACTIVITEITENVERSLAG 2020/2021                   

 
 
Het stichtingsbestuur heeft zich de afgelopen periode actief bezig gehouden met de 
uitvoering van werkzaamheden zoals vermeld/omschreven in het beleidsplan. In dit 
verband heeft het Bestuur in de afgelopen periode o.a. de volgende activiteiten verricht. 
 

1. Continueren van ondersteuning bij het bieden van zorg aan uit huis 
geplaatste kinderen. Tot medio 2021 werd hiervoor samengewerkt met 
Gezinshuis In de Wingerd. Deze samenwerking is in de tweede helft van 
2021 als gevolg van natuurlijk verloop in goed overleg beëindigd. Om de 
realisatie van haar doelstelling en inzet van de middelen van Stichting In 
de Wingerd hiervoor te kunnen continueren hebben Stichting In de Wingerd 
en Gezinshuis ZieYou! Elkaar gevonden om de samenwerking zoals die zich 
destijds heeft ontwikkeld met Gezinshuis In de Wingerd op een 
vergelijkbare wijze voort te zetten.  
 
In 2020 heeft het Bestuur in nauwe samenwerking met Gezinshuis In de 
Wingerd gezocht naar een nieuw gezinshuis(echtpaar) waarmee de 
Stichting realisatie van haar doelstelling en inzet van de middelen van 
Stichting hiervoor naar de toekomst toe duurzaam kan continueren. Na 
enkele initiële verkenningen onder leiding van het Gezinshuis In de 
Wingerd, is het gezinshuis ZieYou! Als geschikte kandidaat geselecteerd. 
Via een intensief proces van toenadering en gesprekken hebben de 
Stichting en Gezinshuis ZieYou! in de loop van 2020 formele afspraken over 
een daadwerkelijke samenwerking gemaakt.   
 
Het Gezinshuis ZieYou! heeft effectief vanaf begin Q4 2021 het Woonhuis 
en bijgebouwen betrokken. Gelijktijdig heeft het Bestuur in de tweede heft 
van 2021 in grote dankbaarheid afscheid genomen van gezinshuis In de 
Wingerd waarmee ze zoveel jaren heeft kunnen samenwerken. 
 

2. Continueren van het bieden van woonzorg aan 18+ jongeren waarbij voor 
de begeleiding van deze jongeren (op termijn) intensief wordt 
samengewerkt met de gezinshuisouders van Gezinshuis ZieYou! En 
(eventueel) deskundige derden. Hierbij wordt waar nodig geanticipeerd op 
veranderingen in de wet- en regelgeving ten aanzien van (jeugd)zorg en 
de invulling die hieraan wordt gegeven door de gemeentes (sinds de 
decentralisatie). 
 
Voor het continueren van het bieden van woonzorg aan 18+ jongeren heeft 
de Stichting De Rank als voorziening voor semi-zelfstandige woonzorg 
gerealiseerd. In overleg met het Gezinshuis ZieYou! Is besloten om de 
invulling/benutting van De Rank nog even uit te stellen. Het Gezinshuis 
dient eerst de gelegenheid te krijgen om zich goed te settelen. Ook is 
afgesproken dat het Gezinshuis zelf een actieve rol zal vervullen bij het 
zoeken naar en het realiseren van invulling van De Rank. Deze invulling 
moet nadrukkelijk passen bij het streven van het Gezinshuis om aan het 
Gezinshuis gezin (eigen kinderen en gezinshuiskinderen) een veilige 
omgeving te kunnen bieden. Dit betekent dat eventuele inzet van en de 
bewoners van De Rank zorgvuldig moeten worden geselecteerd. In de 
komende periode zal het Gezinshuis in nauwe samenwerking met het 
bestuur van de Stichting de tijd nemen om een goede en verantwoorde 
invulling voor De Rank te zoeken. 
 

3. Het zoekend vormgeven en ontwikkelen van de nieuwe samenwerking met  
Gezinshuis ZieYou! Zodanig dat het Gezinshuis optimaal passend wordt 
gefaciliteerd door de Stichting, en het hiertoe regelmatig regulier 



 

organiseren van afstemmingsoverleg tussen de gezinshuisouders van 
ZieYou! en het bestuur van Stichting In de Wingerd. 
 
In 2020/2021 heeft het Bestuur in dit verband een vijftal formele bestuurs-
vergaderingen waarin ook met Gezinshuis ZieYou! aanwezig was. In eerste 
instantie was ook het toen nog zittende gezinshuis In de Wingerd bij deze 
overleggen aanwezig. Deze eerste serie van vergaderingen stonden in het 
teken van kennismaking, het vormgeven en ontwikkelen van de 
samenwerking met gezinshuis ZieYou!, en het afronden van de activiteiten 
en samenwerking met gezinshuis In de Wingerd. Het tweede deel van de 
vergaderingen was er vooral op gericht om de komst van gezinshuis 
ZieYou! op In de Wingerd voor te bereiden, praktische afspraken te maken 
over de samenwerking, en de faciliteiten (gebouwen en andere 
voorzieningen) zodanig aan te passen dat deze voldoen aan de wensen en 
behoeften van ZieYou! Nadat ZieYou! haar intrek heeft gemomen zijn de 
bestuursvergaderingen en de verdere inzet van het bestuur vooral gericht 
op het schepen en handhaven van omstandigheden zodanig dat het 
gezinshuis optimaal kan functioneren en hierin de doelstellingen van de 

Stichting worden gerealiseerd. 
 

4. Het in afstemming en samenwerking met ZieYou! verder invulling geven 
aan de doelstelling van Stichting In de Wingerd, bijvoorbeeld door een 
goede inzet/benutting van de mogelijkheden die De Rank biedt voor 
(crisis)opvang, en zorgbegeleiding van 18+ jongeren, eventueel opvang en 
begeleiding van tienermoeders, andere begeleidwoonsituaties, 
retraiteopties, etc. 
 
In de afgelopen periode heeft het bestuur in nauwe samenwerking met het 
gezinshuis ZieYou! een basis gelegd voor de samenwerking. Het gezinshuis 
heeft thans eerst de tijd nodig om zich te settelen. In samenspraak met 
ZieYou! zal in alle rust de komende periode de ruimte worden genomen om 
waar mogelijk tot passende uitbreiding van de activiteiten te kunnen 

komen. Vooralsnog is en wordt op dit vlak niet al te veel voortgang 
voorzien, en ligt de prioriteit bij een stabiele en veilige gezinshuisomgeving. 
 

5. Doelmatig beheer en onderhoud van het perceel van De Stichting aan de 
Hullenweg en de opstallen in het licht van de doelstelling en hierbij 
aansluitende ambities van De Stichting, te weten: 
a. Woonhuis met bijgebouwen (Ruimte voor Gezinshuis) 
b. De Rank (woonvoorziening voor semi-zelfstandige bewoning door 

maximaal drie jongeren) 
 
Naast het reguliere planmatige onderhoud, dat volgens het onderhoudsplan 
wordt uitgevoerd, en incidenteel onvoorzien klein onderhoud, hebben de 
werkzaamheden voor beheer en onderhoud in de afgelopen periode vooral 
in het teken gestaan van het realiseren van aanpassingen en voorzieningen 
waarmee de nieuwe samenwerkingspartner (ZieYou!) optimaal kan worden 
gefaciliteerd in haar activiteiten/taken. Streven is om een veilige en prettige 
woon- en leefomgeving te realiseren, en de Stichting faciliteert hierin door 
het aanpassen en onderhouden van gebouwen en voorzieningen. Door 
Gezinshuis ZieYou! Is in dit verband ook zelf zeer veel werk verzet in de 
afgelopen periode. Eind 2021 is hierdoor een situatie ontstaan waarin het 
Gezinshuis een goede start kan maken, en vanaf oktober 2021 heeft het 
Gezinshuis het Woonhuis met bijgebouwen betrokken. 
 
De onderhoudssituatie van de Rank is bevredigend. Omdat voorlopig aan 
de Rank nog geen nieuwe invulling wordt gegeven, is eventuele 
aanpassingen van de voorzieningen van De Rank (nog) niet aan de orde.   

 


