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Statutaire doelstelling (artikel 2 lid 1 t/m 5)
1. a. Het bieden van een ontwikkelplek aan kinderen met autisme.
1 b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimte zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Tot deze handelingen behoren niet het doen van
uitkeringen aan de oprichten of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door een passend gebouw in te
richten en te beheren, een ondersteunende organisatie op te zetten en te faciliteren, begeleiding te
organiseren die volgens het concept van Linawijs werkt, het concept Linawijs uit te dragen en
financiën te werven om genoemde doelen te kunnen realiseren.
3. De stichting beoogt het algemeen nut.
4. De stichting heeft het maken van winst niet ten doen.
5. De stichting zal minimaal negentig procent (90%) van de beschikbare ondersteuningsmiddelen aan
het verwezenlijken van het doel besteden, met aftrek van algemene kosten.

Aanleiding
Linawijs is als initiatief gestart door Marieke Stolte, zelf leerkracht en verpleegkundige. Marieke
Stolte heeft op een rijtje gezet wat er bij deze groep thuiszittende kinderen wel bleek te werken,
waarmee zij wel hun talenten leren benutten en hoe ook zij tot leren kunnen komen zonder door
overvraging vast te lopen. Vervolgens is vanuit deze inventarisatie in 2017 met steun van het
Ministerie van VWS en de gemeente Culemborg een concept en aanpak uitgewerkt voor een
integrale zorg/onderwijs ontwikkelplek die “Linawijs” wordt genoemd.
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Linawijs als nieuw zorg/onderwijs concept
Linawijs is een volledig integraal concept van onderwijs en zorg dat ontwikkeling voor een specifieke
doelgroep mogelijk maakt. Namelijk een ontwikkelplek voor kinderen met een normaal tot hoge
begaafdheid, die kampen met een complexe internaliserende problematiek, zoals autisme, die vaak
sociaal emotioneel veel jonger zijn dan hun kalenderleeftijd. We weten inmiddels dat er vele
duizenden van deze kinderen zijn die tussen wal en schip vallen wat onderwijs en zorg betreft. Voor
hen wil Linawijs een eerste ontwikkelplek in Culemborg opzetten, maar ook op andere plekken in het
land werken aan eenzelfde oplossing.

Rol van de stichting Linawijs
De stichting Linawijs wil uiteindelijk een passende oplossing voor onderwijs en zorg realiseren voor
alle kinderen met normale tot hoge intelligentie, ASS en internaliserende problematiek. In de praktijk
blijkt de realisatie hiervan een grote uitdaging. Het vraagt een lange adem, veel
doorzettingsvermogen, een bepaalde manier van denken: los van bestaande systemen, en een
zorgvuldige bewaking van het concept om een passende oplossing te realiseren. Daarom neemt
Stichting Linawijs hierin een initiërende, faciliterende en verbindende rol tussen instellingen voor
zorg, onderwijs, gemeenten, ouders, kinderen en andere belanghebbende partijen.

Linawijs Culemborg: eerste locatie voor Linawijs in Nederland
In april 2018 start Linawijs met zorgpartner ’s Heeren Loo en onderwijspartner Punt Speciaal de
eerste locatie van Linawijs in Culemborg. . Hierbij wordt voor de exploitatie gebruik gemaakt van de
gangbare onderwijsfinanciering en jeugdwetfinanciering via de gemeenten waar kinderen vandaan
komen. En daarnaast is er fondsenwerving voor het opzetten van de organisatie van Linawijs
Culemborg en Linawijs landelijk.
Duurzaamheid is in alles een voorwaarde geweest voor de stichting en haar partners. Duurzame
samenwerking, duurzame bekostiging, duurzame locatie en duurzame ontwikkeling voor de
kinderen. Voorop staat dat we de kinderen een oplossing willen bieden die zo lang geboden kan
worden als dat voor het kind nodig is.
De gemeente Culemborg, het samenwerkingsverband speciaal onderwijs Rivierenland en de beide
ministeries VWS en OCW werken actief mee aan de realisatie van Linawijs. Onder begeleiding van
twee externe projectleiders is het samenwerkingstraject in 2017 uitgevoerd, een business case
opgesteld en een startdocument uitgewerkt waarin de aanpak van Linawijs staat beschreven. Ook
zjin financieringsafspraken gemaakt en wordt een reeks vermogensfondsen benaderd voor steun
m.b.t. start en ontwikkeling.
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Linawijs in praktijk
De ontwikkelplek van Linawijs houdt in dat ieder kind één op één begeleiding krijgt bij de start. We
starten bij ieder kind ambulant, dus in de thuissituatie. Dit omdat kinderen vaak al lange tijd thuis
zitten en geen vertrouwen meer hebben in school en/of hulpverlening. Te veel faalmomenten en
teleurstellingen in het verleden maken dat veiligheid en vertrouwen niet meer vanzelfsprekend zijn.
Dit is dus stap 1, veiligheid bieden en vertrouwen winnen.
Eerst is er een beeldvormingstraject waarbij het kind goed geobserveerd wordt, waarbij tegelijkertijd
gewerkt wordt aan het vertrouwen tussen kind en begeleider. Begeleiders worden gekozen door een
match te maken van wensen van kind en ouders, en ook van de begeleider. Een goede match maakt
de grootste kans op succes. Naast een begeleider is het Linawijs team voor elk kind beschikbaar met
daarin een leerkracht, een SI therapeut en een GZ psycholoog. Dit team heeft als taak om het kind
goed in beeld te brengen met informatie van begeleider, ouders en eventueel beeldmateriaal.
Na het beeldvormingstraject wordt er nagedacht over het passende aanbod voor elk kind, ook hier is
naast de begeleider thuis het team op de achtergrond aanwezig om voor het kind echt passend
maatwerk te realiseren. Wat heeft dit kind nodig om tot leren te komen? Hoe kunnen we dit kind
weer leren omgaan met de prikkels van alle dag? Welke benadering en welke ontwikkelingsstappen
heeft dit kind nodig om richting een zo volwaardig mogelijke plek in onze maatschappij te groeien?
Eenmaal op locatie start de fase van aanbod. Daar krijgt ieder kind een eigen veilige plek en zijn er
meerdere ruimtes waar activiteiten plaats kunnen vinden en waar interactie onderling kan groeien.
Deze plek maakt ook ‘bruggetjes’ naar de samenleving mogelijk, doordat winkels en andere
voorzieningen dichtbij genoeg zijn om vanuit de motivatie van de kinderen naar toe te gaan.
In 2018 en 2019 zal Linawijs uitgroeien naar volledige exploitatie, waarbij 12 kinderen zoveel
mogelijk dagen in de week naar locatie Linawijs komen en daarnaast zullen er nog 3 plaatsen zijn
voor kinderen die een herstelperiode nodig hebben, of die nog (deels) naar een schoolsetting kunnen
gaan. We zullen inzetten op een stevige verbinding met alle V(S)O scholen in de omgeving van en
binnen Culemborg, zodat kennis gedeeld kan worden en uitval van sommige kinderen voorkomen
kan worden. We verwachten dat Linawijs ook een ambulante taak kan gaan krijgen om de scholen te
ontzorgen.
Naast inzetten op een combinatie van onderwijs en zorg willen we vanuit Linawijs ook werken aan
een vervolg voor de doelgroep. Kinderen die met 15 jaar bijvoorbeeld al zes jaar achterstand hebben
opgebouwd zullen moeite hebben om een diploma te behalen, of een werkplek te vinden vanwege
hun nog steeds forse problematiek. Toch zien we enorm veel talenten bij deze kinderen en weten we
dat ze vanuit de motivatie die ze voelen om deze talenten te ontwikkelen, de mogelijkheid hebben
om wel een betaalde baan te krijgen. Hiervoor willen we leer/werplekken realiseren op heel diverse
terreinen. Ook hiervoor zijn reeds contacten in de regio van Culemborg gelegd en willen we dit ook
meenemen in onze landelijke ambitie.
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Beleid van de stichting richting de komende jaren
In hoofdlijn kiest de Stichting Linawijs voor een strategie gericht op twee speerpunten:
1.

2.

De realisatie van onderwijs/zorg voorzieningen in heel Nederland gericht op de specifieke groep
van kinderen met ASS, internaliserende problematiek volgens de uitgangspunten en het concept
van Linawijs;
Een voortdurende lobby richting de overheid en politiek om ook via beleidsmakers te werken
aan een verandering in het kijken en aanpakken van de problematiek van deze groep kinderen
en het stimuleren van het denken in praktisch haalbare oplossingen.

In de realisatie worden door stichting Linawijs de volgende stappen gezet:
•

•

•

Initiëren en faciliteren: Linawijs wil niet zelf volledig verantwoordelijk worden voor de
uitvoering, exploitatie, risico’s van alle locaties waar in Nederland Linawijs wordt uitgevoerd. Er
is animo op veel meer plekken in Nederland om een Linawijs vestiging op te zetten. Er wordt
een netwerk op- en uitgebouwd met initiatiefnemers die onder begeleiding van Linawijs zelf
verantwoordelijkheid nemen voor de Linawijs-voorziening elders in het land. Ook worden
duurzame financiële stromen op gang gebracht, vanuit de bestaande gelden onderwijs en zorg
en andere financieringsbronnen;
Kennisdelen, opleiden en verbinden: Om het uitdragen, onder de knie krijgen en verder
ontwikkelen van de Linawijs-aanpak op andere locaties te stimuleren en verbeteren wordt een
speciale Linawijs Academie opgericht. De Linawijs Academie is een plek voor (door)ontwikkeling
van het concept, kennisdeling, training en scholing (bv. attitudetrainingen voor medewerkers en
ouders) en het verbinden van experts met de Linawijspraktijk. Ook wordt er kwalitatief
onderzoek opgezet dat meeloopt in de ontwikkeling van Linawijs en dat belangrijk zal zijn voor
het aantonen van de meerwaarde van het concept Linawijs;
Lobby en publiciteit: Bekendheid vragen voor de problematiek, dit door interviews te geven aan
media die contact opnamen, gesprekken te voeren met overheid en politiek en andere
organisaties te betrekken. Dat betekent dat de komende drie jaar ingezet wordt op:

2018:
•
•
•
•
•
•

Realiseren van de 1e Linawijslocatie in Culemborg.
Bekendheid vergroten bij ouders en mogelijke sponsoren.
Versterken van de financiële basis van de stichting Linawijs. Evalueren van de gang van zaken
in de 1e locatie en met de ingestroomde kinderen.
Opzetten van een wetenschappelijke begeleidingsgroep die de methode Linawijs gaat
toetsen.
Doorontwikkeling van Linawijs als landelijke organisatie
Voorbereiden van uitbreiding Linawijslocaties op basis van regionale en landelijke behoeften.

2019/2020/2021:
•
•
•

realisatie en tot een volledige exploitatie uitgroeien van Linawijs Culemborg
Opzetten van de Linawijs academy, waar scholing voor medewerkers en onderzoek
ondergebracht zullen worden
Ondersteunen van meer locaties Linawijs in het land en het bewaken van het concept vanuit
Linawijs landelijk
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•

Opzetten van Linawijs plus in Culemborg en vervolgens bij de andere locaties in het land

Bestuur per 15-03-2018
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
lid:
lid:

M.P.E. (Marieke) Stolte
N.M.C. (Elly) Tazelaar
B. (Baltus) Hagenaar
P. (Peter) van der Veer
J. G. (Jur) Marringa

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning. Onkosten worden vergoed met een maximum
zoals wettelijk vastgelegd in de eisen gesteld aan stichtingen met een ANBI status (art 4 lid 6 ).
De leden van het bestuur zijn gezamenlijk bevoegd (art 9).
De voorzitter, secretaris en penningmeester zijn bevoegd om een opdracht aan de bank te geven.
Voor opdrachten boven € 2.500,-- moeten minimaal 2 bestuursleden toestemming geven door
beiden hun handtekening op het betreffende document te zetten (besluitenlijst dd 09-12-2016). Er is
geen kas .

Financiën
De stichting is nog in de ontwikkelingsfase. Er zijn nog geen structurele inkomsten en structurele
uitgaven op basis van rechten en aangegane verplichtingen. Over 2017 is een jaarrekening opgesteld
(bijgevoegd).
In april 2018 zal Linawijs locatie Culemborg van start gaan. Dit betreft een uitvoeringsorganisatie
alsmede huisvesting. Voor de uitvoering van de begeleiding van kinderen wordt samengewerkt met
de zorginstelling ’s Heeren Loo en onderwijsgroep Punt Speciaal. Linawijs wordt wel een
zorgaanbieder bij de gemeenten waar kinderen vandaan komen die door Linawijs begeleid gaan
worden. Linawijs wordt (nog) geen werkgever. Op basis van overeengekomen zorgarrangementen
met de gemeenten zal Linawijs door gemeenten betaald krijgen. Linawijs betaalt de zorginstelling. De
onderwijsinstelling ontvangt onderwijsgelden van regionale samenwerkingsverbanden waarin
schoolbesturen voor passend onderwijs samenwerken.
In 2018 worden veel donatie-aanvragen gedaan bij vermogensfondsen en goede doelen organisaties.
Deze donaties moeten het mogelijk maken dat Linawijs in 2 tot 3 jaar kan groeien naar een duurzame
ontwikkelplek die gefinancierd wordt door reguliere bijdragen uit zorggelden van gemeenten en
onderwijsgelden. In de aanloopfase is overbruggingsgeld nodig. Voor de te realiseren huisvesting zijn
middelen nodig om de investeringskosten te drukken om bij de gemeenten tot haalbare tarieven per
kind te komen. Er is contact met investeerders voor het overbruggingsgeld en de huisvestingskosten.
Ook is er een vastgoedpartner gevonden, Hermon Erfgoed, die mee wil helpen de locatie te
verwezenlijken
Er is een voorlopige exploitatie opzet gemaakt om tot een zorg aanbod bij de gemeenten te komen.
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Deze opzet zal na de start geactualiseerd worden op basis van de werkelijke kosten, aantal kinderen
in begeleiding en de daarvoor ontvangen zorgbijdragen en onderwijsgelden bij de onderwijspartner.

Communicatie
Stichting Linawijs heeft inmiddels een breed netwerk in de geestelijke gezondheidszorg,
belangenbehartigers van en voor kinderen met autisme en hun ouders, belangenbehartigers van
thuiszitters uit het onderwijs, rijksoverheid ministerie OCW en ministerie VWS, lokale overheid,
samenwerkingsverbanden van onderwijsbesturen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in het kader
van passend onderwijs en niet in het minst ouders met doelgroep kinderen.
De stichting brengt 3 tot 4 keer per jaar een(digitale) nieuwsbrief uit.

Bijlagen: Jaarrekening 2017 en Jaarverslag 2017
Beleidsplan is vastgesteld 23-03-2018
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