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BELEIDSPLAN STICHTING IN DE WINGERD                   

 
 
1.  Achtergrond en Inleiding 
 
Dit beleidsplan schetst de beleidsvoornemens van het bestuur van Stichting “In de 
Wingerd” (de Stichting) voor de periode 2022 – 2023.  
 
Vier decennia geleden ging In de Wingerd van start als therapeutische boerderij. 

Tegenwoordig bieden we onderdak aan het gezinshuis ZieYou! van Gert en Coby 

Knijnenberg. Onze stichting zorgt voor beheer en onderhoud van het huis, de tuin en 

bijgebouw De Rank. Waar nodig ondersteunen we het gezinshuis ook op andere 

manieren, zowel praktisch als moreel. 

Stichting In de Wingerd heeft als doel om een veilige woonplek en passende begeleiding 

te bieden aan kwetsbare kinderen, jongeren en jongvolwassenen die niet thuis kunnen 

wonen. We doen dat door het faciliteren van het gezinshuis ZieYou! en de 18+opvang 

De Rank. Jongeren vinden hier een liefdevol thuis waar ze gezien worden en zich kunnen 

ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen. 

 
 
  



 

2. Doelstelling en organisatie    
 
2.1. Doelstelling 
 
De doelstelling van Stichting In de Wingerd luidt volgens haar statuten als volgt: 
 
“het scheppen van mogelijkheden voor het begeleiden van personen, die psychiatrische 
behandeling nodig hebben binnen een beschermde omgeving, ten einde heroriëntatie 
en realisatie te bewerkstelligen. Het verrichten van al hetgeen daarmee verband houdt 
of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de meest uitgebreide zin genomen” 
 
Vanuit de erkenning en de wetenschap dat: 
● kinderen/jongeren vanaf hun prilste levensfase gebaad zijn bij een stabiele 

thuisbasis waarin ze liefde, zorg en persoonlijke aandacht ontvangen; 
● de (thuis)situatie en/of persoonlijke situatie van jongeren soms zodanig is dat dit 

hen niet wordt of kan worden geboden, waardoor deze jongeren dan uit huis 
geplaatst kunnen worden; 

● residentiële opvang in een gezin (gezinshuis) een voordeel heeft boven bijvoorbeeld 

een leefgroep, omdat de kinderen dan te maken hebben met vaste opvoeders en 
een zo gewoon mogelijke gezinssituatie, waarbij ze net als in een gewoon gezin 
samenwonen met kinderen van verschillende leeftijden en er vanuit deze situatie 
naar school wordt gegaan, wordt gesport, muziek wordt gemaakt, bijbaantjes 
worden gedaan, op vakantie wordt gegaan, feest wordt gevierd en noem maar op..; 

● gezinshuiszorg een waardevolle bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van 
jongeren, waardoor verdere psychische schade en problematiek als gevolg van de 

gebroken situatie waarin deze jongeren terecht zijn gekomen, in beginsel kan 
worden beperkt1; 

kan de noodzaak voor en inzet van psychiatrische hulpverlening in de toekomst naar 
verwachting worden gereduceerd.  
 
Vanuit dit perspectief gaat de Stichting thans uit van de volgende gepreciseerde binnen 
haar statutaire doelstelling passende doelstelling:  

 
“het bieden van een veilige (woon)plek voor en het begeleiden van kwetsbare jongeren 
waardoor zij in de toekomst hun plek in de maatschappij kunnen innemen.” 
 
Haar doelstelling en de feitelijke werkzaamheden van Stichting In de Wingerd komen 
overeen en zijn ingegeven door de Bijbel, de grondslag van Stichting In de Wingerd.  
 
De Stichting is begaan met kinderen die uit huis zijn geplaatst. Door een intensieve 
samenwerking met Gezinshuis In de Wingerd is het mogelijk deze kinderen in gezinshuis 
vorm residentiële opvang te bieden. In deze vorm hebben de kinderen te maken met 
vaste opvoeders en wordt een zo “gewoon” mogelijke gezinssituatie gecreëerd. De 
Stichting stelt hiervoor de “woonboerderij met omliggend perceel en voorzieningen” aan 
Gezinshuis ZieYou! Beschikbaar, en biedt het Gezinshuis waar mogelijk ondersteuning 
bij de invulling van haar gezinshuis taken. De Stichting stelt zich ten doel het Gezinshuis 
zoveel mogelijk te faciliteren passend binnen en aansluitend bij de hierboven genoemde 
doelstelling. De intensieve samenwerking kan als volgt worden samengevat “ZieYou! In 
de Wingerd”. 
 
De leeftijdsgrens van 18 jaar binnen de jeugdzorg leidt tot belemmeringen in de 
(continuïteit) van de hulpverlening aan kwetsbare jongeren vanaf deze leeftijd, omdat 
de reguliere (gezinshuis)zorg zoals die kan worden verleend tot het bereiken van deze 
leeftijd, dan moet worden losgelaten. Passende zorg en begeleiding richting verdere 
zelfstandigheid is voor deze leeftijdsgroep essentieel, en de Stichting wil binnen haar 
doelstelling graag ook bijdragen aan de voortzetting van passende zorg en begeleiding 

 
1 Zie o.a. “Wat werkt in gezinshuizen”, Nederlands Jeugd Instituut, Mariska de Baat en Tije Berg-le Clerq, 

augustus 2013. 



 

van jongeren van 18 tot circa 23 jaar. In eerste instantie gericht op, maar niet 
uitsluitend bedoeld voor, kinderen die binnen Gezinshuis In de Wingerd worden 
opgevangen nadat ze de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Om dit mogelijk te maken 
heeft de Stichting een woonvoorziening voor semi-zelfstandige bewoning door 
maximaal drie jongeren op het perceel aan de Hullenweg gerealiseerd (De Rank). Deze 
woonruimte wordt verhuurd aan 18+ jongeren die na een intake in aanmerking komen 
voor de beoogde vorm van woonzorg met begeleiding richting meer zelfstandigheid. De 
begeleiding van de 18+ jongeren wordt in beginsel verzorgd door de gezinshuisouders 
van het Gezinshuis en/of andere hiervoor ingehuurde deskundigen. 
 
Stichting In de Wingerd stelt zich uitdrukkelijk niet ten doel winst te maken. Er wordt 
voortdurend ingezet op verbetering van de kwaliteit van het aanbod van diensten ten 
behoeve van de realisatie van de doelstelling van de Stichting. Bij het verwezenlijken 
van haar doelstelling houdt de Stichting rekening met alle factoren die relevant kunnen 
zijn voor het verwezenlijken van haar doelstelling. De Stichting is opgericht voor 
onbepaalde tijd en is voornamelijk actief in de regio Gelderland. 
 
 
2.2. Bestuur  
 
Het bestuur van Stichting In de Wingerd bestaat momenteel uit:  

- De heer P. Plas, voorzitter 
- Mevrouw A. Westra, penningmeester 
- Mevrouw J. van Zuijlekom, algemeen lid (zorginhoudelijke specialisatie) 
- De heer H. Beekhof, algemeen lid (bouwtechnische specialisatie) 

 
Stichting In de Wingerd opereert onafhankelijk. De bestuurders van Stichting In de 
Wingerd ontvangen geen bestuurdersvergoedingen/vacatiegelden. 
 
 
  



 

3.  Door Stichting In de Wingerd te verrichten werkzaamheden 
 
Stichting In de Wingerd is voornemens de volgende werkzaamheden te verrichten in de 
periode waarvoor dit beleidsplan is geschreven: 
 

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.  

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). 
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. 

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. 

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)  
 
 
 
  



 

4.  De wijze van verwerving van gelden door  
Stichting In de Wingerd 

 
Het vermogen van Stichting In de Wingerd is initieel ontstaan uit giften, legaten en 
subsidies. Het huidige vermogen van de Stichting en het huidige niveau van ontvangst 
van middelen uit giften, legaten, huuropbrengsten en overige inkomsten uit haar 
vermogen wordt als toereikend geacht voor de uitvoering van de in hoofdstuk 3 
genoemde werkzaamheden. De Stichting is niet gericht op een voortdurende groei van 
naar vermogen, maar streeft er naar het vermogen gemiddeld op een voldoende niveau 
te handhaven om ook in de toekomst haar activiteiten te kunnen continueren, en indien 
gewenst verder te kunnen uitbouwen. De kosten van verwerving van gelden staan - 
gezien de aard en werkzaamheden van Stichting In de Wingerd - naar de mening van 
het bestuur (beleidsbepalers) in redelijke verhouding tot de bestedingen.  
 
 
  



 

5.  Het beheer van het vermogen van Stichting In de Wingerd 
 
Het bestuur van Stichting In de Wingerd is belast met en verantwoordelijk voor het 
beheer van het vermogen. Het vermogen bestaat voornamelijk uit onroerend goed en 
liquide middelen. 
 
Ten aanzien van middelen die niet direct worden aangewend ten behoeve van de 
doelstelling is het beleid deze aan te houden in de vorm van voorzieningen/reserves, 
bijvoorbeeld voor groot onderhoud van het onroerend goed en indien wenselijk voor de 
opvang van een jongere die buiten de regulier financieringsmogelijkheden valt en wel 
geplaatst kan worden in De Rank 
 
De administratie van Stichting In de Wingerd wordt gevoerd door de penningmeester. 
Stichting In de Wingerd stelt elk jaar een financiële verantwoording op, bij voorkeur 
binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar.  
 
De kosten van het beheer staan naar de mening van het bestuur van Stichting In de 
Wingerd in redelijke verhouding tot de bestedingen aan het algemeen nut. Het beleid 

van Stichting In de Wingerd is er voorts op gericht dat haar bestuurders/beleidsbepalers 
geen kostenvergoeding en/of vacatiegeldvergoeding voor hun diensten voor Stichting 
In de Wingerd ontvangen. 
 
 
  



 

6.  De besteding van het vermogen van Stichting In de Wingerd t.b.v. 
het algemeen nut 

 
Alle middelen van Stichting In de Wingerd komen ten goede aan verwezenlijking van 
de doelstelling “het bieden van een veilige plek voor en het begeleiden van kwetsbare 
jongeren waardoor zij in de toekomst hun plek in de maatschappij kunnen innemen”. 
Daarmee besteedt Stichting In de Wingerd al haar middelen dus aan het algemeen nut. 
Dit is als zodanig vastgelegd in haar statuten onder de doelomschrijving en de 
bestemming van het liquidatiesaldo bij ontbinding van Stichting In de Wingerd.  
 
Stichting In de Wingerd is niet opgericht voor bepaalde tijd en heeft dus ten doel haar 
taak tot in lengte van dagen te verrichten. Bovendien verricht Stichting In de Wingerd 
kapitaalintensieve werkzaamheden. Op basis van het voorgaande is het noodzakelijk 
dat Stichting In de Wingerd een vermogen opbouwt. Immers, om de continuïteit van 
de werkzaamheden van Stichting In de Wingerd, alsmede de kwaliteit en mogelijke 
uitbreiding van deze werkzaamheden te waarborgen, is het van groot belang een 
bepaald bufferkapitaal op te bouwen en een gedegen juridische en financiële 
infrastructuur te hebben.  


