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Voorwoord van de voorzitter 

 

Het afgelopen jaar zijn enorm veel stappen gezet in de realisatie van stichting 

Linawijs. We hebben veel hobbels overwonnen en hebben daarbij veel steun ervaren 

van projectleiders, samenwerkingspartners, ouders, experts, gemeente, 

samenwerkingsverband, ministeries, media, regionale en landelijke politiek. Het is 

ongelooflijk veel werk geweest, maar wel met een heel duidelijk doel: het zo stevig 

en duurzaam mogelijk neerzetten van stichting Linawijs. We willen kinderen met 

internaliserende problematiek, waaronder autisme, die nu wegglijden in isolement, 

een goede kans geven op een volwaardige plek in de maatschappij. Een plek om tot 

ontwikkeling te komen die ook blijft bestaan. Dit vraagt een stevige en solide 

organisatie, die overeind kan blijven staan ondanks de bezuinigingen binnen zorg 

en onderwijs. Dat vraagt naast veel gesprekken lokaal ook een lobby richting Den 

Haag. 

We zijn trots op de uitwerking van het concept Linawijs, in samenwerking met 

onderwijs- en zorgpartner en vele experts. Hierbij hebben we velen gevraagd een 

kritische blik op het concept te geven, zodat alles wat wij voor ogen hebben ook 

onderbouwd kan worden.  

Nu hebben we als onderwijspartner: Punt Speciaal / De Kom, als zorgpartner: ’s 

Heeren Loo, als vastgoedpartner: Hermon Erfgoed en steun vanuit gemeente 

Culemborg, het Samenwerkingsverband Rivierenland en de ministeries VWS en OCW.  

Kortom: We zijn er klaar voor om kinderen die nu tussen wal en schip vallen binnen 

onze samenleving, weer kansen te geven en een plek waar zij wel tot ontwikkeling 

kunnen komen. 

 

Het gaat een mooi jaar worden, 2018 wordt het jaar van Linawijs! 

 

Marieke Stolte 

Voorzitter stichting Linawijs  
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1.  Verslag van het bestuur 

 

Onderstaand wordt vermeld wat we het afgelopen jaar gedaan hebben om zover te 

komen.  

1.1  Activiteiten 

 

Wat is Linawijs? 

 

Linawijs is een ontwikkelplek voor kinderen met internaliserende problematiek, 

waaronder autisme, die goed kunnen leren, maar daarnaast veel ondersteuning 

nodig hebben. Een plek waar zorg en onderwijs samen komen in een integraal 

concept, waarmee ontwikkeling voor deze doelgroep mogelijk gemaakt wordt. 

Kinderen kunnen één op één begeleiding krijgen, hebben een eigen plek voor 

voldoende rust en krijgen een op hen specifiek afgestemd aanbod. De zeven pijlers 

van Linawijs zijn: veiligheid, motivatie, tijd, flexibiliteit, context, aansluiten op 

ontwikkelingsleeftijd en behoeften kind en rust. 

 

Samenwerking partners 

We zijn al snel tot de conclusie gekomen dat het op een verantwoorde manier 

inzetten van reguliere gelden voor de integrale aanpak van Linawijs vraagt om een 

onderwijspartner en een zorgpartner. In Nederland is er nog geen mogelijkheid om 

de bestaande gelden vanuit zorg en onderwijs ‘ontschot’ in te zetten, dus beide 

partners zouden integraal moeten willen werken, maar de financiële middelen apart 

moeten kunnen verantwoorden. Dit vraagt wat van de beide partners, te beginnen 

de wil om op de Linawijs manier naar ontwikkeling en kinderen te kijken: aansluiten 

op het kind en diens behoeften door een integraal aanbod van onderwijs en zorg 

aan te bieden. Een out of the box denken, dat in ons gestructureerde land vol regels 

ook lef vraagt. Het is niet dat we iets doen wat niet mag, maar een integrale aanpak 

vraagt er wel om de ruimte die de wet geeft volop te gebruiken. 

We hadden onze onderwijspartner al snel gevonden. Medewerkers van de Kom, een 

ZMLK school, bezochten al onze eerste bijeenkomst in Nijmegen in juni 2016 en 

waren vol enthousiasme over het concept. Ze waren dan ook blij toen we in 2016 

een denktank gingen vormen en werden meteen lid. Ook de directeur van de Kom 

en de bestuurder van Punt Speciaal waar de Kom onder valt waren mensen met wie 

we heel goed over hetzelfde konden praten, die het concept Linawijs snapten en 

wilden helpen realiseren. De Kom zal een nevenvestiging openen in Culemborg om 

het onderwijs binnen Linawijs te kunnen verzorgen. Hiermee zal Linawijs in het 

schoolondersteuningsplan van Punt Speciaal opgenomen worden en tevens in het 

ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Op basis van de financiering 

per kind zullen er vanuit de Kom leerkrachten en ook sensorisch integratie 

specialisten ingezet worden binnen Linawijs. 

Voor de zorgpartner hebben we meerdere bestuurders van zorginstellingen 

aangeschreven. Waar we eerst hoopten dat er überhaupt iemand geïnteresseerd 

genoeg zou zijn om met ons samen te willen werken, bleek al gauw dat we konden 

kiezen. Na meerdere gesprekken is toen de keuze gevallen op ’s Heeren Loo. Zij  
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hebben elders reeds een samenwerkingsproject met onze onderwijspartner 

gerealiseerd, hebben veel expertise in huis en zijn bekend met onderwijs/zorg 

arrangementen. ’s Heeren Loo zal werkgever zijn van de begeleiders binnen 

Linawijs, waarbij de selectie van de medewerkers gezamenlijk gedaan zal worden en 

hun scholing vanuit Linawijs geregeld wordt. 

Het afgelopen jaar hebben we zowel op bestuurlijk niveau als ook op projectgroep 

niveau vele gesprekken gevoerd over de realisatie en concretisering van het concept 

Linawijs in de praktijk. Het was mooi om samen te bouwen aan een nieuwe manier 

om kinderen te kunnen helpen, voor wie er nu geen oplossing is. Hierin zijn we dus 

nu zo ver dat we ook gaan starten. 

Ook met onze vastgoedpartner hebben we vele gesprekken gevoerd en gekeken hoe 

we de locatie voor de kinderen zo optimaal en uitdagend mogelijk kunnen 

realiseren. Het heeft zo moeten zijn, dat de directeur van Hermon Erfgoed: Machiel 

van der Plas, een interview hoorde met Marieke Stolte, oprichter van Linawijs, op de 

radio bij omroep Gelderland en dacht: “Daar kunnen wij wel wat mee”. Wat een 

geluk! 

Contact met gemeente 

De gemeente is sinds januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de 

Jeugdwet en jeugd GGZ. Zij zijn degene die voor het zorgdeel binnen Linawijs 

betalen. Het is dus belangrijk om aan hen goed uit te leggen waarom een Linawijs 

voorziening noodzakelijk is. Nog mooier is het als de gemeente zich niet alleen 

verantwoordelijk voelt voor kinderen binnen de gemeente grens, maar bereid is 

achter een initiatief te gaan staan dat regionaal wil gaan bedienen. Dat ze helpen dit 

initiatief een platform te geven, zodat er nog meer kinderen mee geholpen kunnen 

worden. 

Dit geluk hebben wij met de gemeente Culemborg. Mensen binnen meerdere lagen 

van de gemeente hebben zich hard gemaakt voor Linawijs: jeugdconsulenten, 

beleidsmedewerkers en ook de wethouders. Zij hebben geholpen bekendheid te 

geven aan Linawijs, meegedacht over oplossingen in een lastig werkveld en over 

welke kinderen in de doelgroep passen, ze zijn meegegaan naar ministeries om 

steun aan het initiatief te betuigen en hebben geholpen met het opzoeken van 

publiciteit. Ook is de gemeente Culemborg bereid ambassadeur te zijn voor Linawijs 

bij andere gemeentes en bij de landelijke politiek. Ze steken hun nek uit voor ons en 

daar zijn we heel erg blij mee! Daarnaast heeft de gemeente Culemborg ook al twee 

keer een investering gedaan om projectleiders aan te kunnen stellen. 

Contact met Samenwerkingsverband 

Samenwerkingsverbanden van scholen zijn tegenwoordig verantwoordelijk voor de 

kindgebonden financiering binnen regulier en speciaal onderwijs. Ook het 

samenwerkingsverband Rivierenland is vanaf het begin betrokken geweest bij 

Linawijs en heeft in een overleg met de ministeries, oktober 2018, steun betuigd 

aan Linawijs. Ook wordt er meegewerkt aan het formaliseren van de nevenvestiging 
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die Punt Speciaal voor Linawijs wil oprichten in Culemborg. We zijn erg blij met deze 

steun en hulp. 

 

Contact met ministeries 

Er zijn meerdere lijnen die ons in gesprek hebben gebracht met de ministeries VWS 

en OCW. Allereerst zijn er gesprekken gevoerd over de mogelijkheid van een 

ontwikkelbudget: een ontschot budget van onderwijs en zorg voor kinderen uit onze 

doelgroep. Loes Ypma, voormalig tweede kamerlid PvdA, heeft hiervoor een pleidooi 

gehouden na een bijeenkomst die we georganiseerd hebben en waarbij zij aanwezig 

was. Bij een ontwikkelbudget gaat het er met name om dat geld ingezet mag 

worden op de ontwikkeling van het kind, zonder dat geldstromen los van elkaar 

verantwoord hoeven te worden naar inspecties van enerzijds zorg, anderzijds 

onderwijs. Helaas is het concept van een ontwikkelbudget tot nu toe binnen de 

ministeries nog niet dusdanig uitgewerkt dat dit een oplossing zou kunnen bieden 

voor de kinderen binnen Linawijs. 

Er is vanuit het ministerie van VWS wel steun betuigd aan Linawijs in de vorm van 

een opdracht, een budget, waarmee we in de periode van augustus 2017 tot en met 

februari 2018 twee projectleiders hebben kunnen aanstellen. Het ging hierbij om 

een co-financiering met gemeente Culemborg. 

25 oktober 2017 heeft een overleg plaatsgevonden met Secretaris-Generaal Erik 

Gerritsen van VWS en directeur voortgezet onderwijs Christianne Mattijssen van 

OCW, bestuur stichting Linawijs, partners van Linawijs, gemeente Culemborg en het 

Samenwerkingsverband Rivierenland. Tijdens dit gesprek is door alle aanwezigen 

volop commitment gegeven voor de realisatie van Linawijs. 

Lobby richting Den Haag 

Het feit dat er in een welvarend land als Nederland leerbare, leergierige en slimme 

kinderen jaren lang geen onderwijs kunnen volgen en er ook onvoldoende aanbod is 

vanuit de GGZ zorg om hen hierin te ondersteunen maakt dat er iets moet 

veranderen in de samenleving. Zowel binnen onderwijs als zorg, maar met name in 

de keuzes die gemaakt worden binnen de politiek. Dit vraagt om een lobby waarbij 

ook deze groep kinderen een stem krijgen en bekend zijn bij diegenen die beslissen 

over onderwijs en zorg in ons land.  

Stichting Linawijs heeft daarom gesprekken gevoerd met de VNG, 

kinderombudsvrouw, Defence for Children, College Rechten van de Mens, Iederin, 

NJI, Po raad, VO raad, Vilans, Movisie, Mind, Jeugdzorg, Ingrado, LECSO, ouders en 

onderwijs, inspectie onderwijs, Vanuit autisme bekeken, NVA, Balans. 

Stichting Linawijs heeft ook gesproken met meerdere Tweede Kamerleden, die 

vervolgens vragen hebben gesteld over de problematiek. 

Stichting Linawijs is aanwezig geweest bij de thuiszitterstop, congressen over 

autisme, congres staat van het onderwijs etc. 
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Stichting Linawijs heeft meerdere interviews gegeven aan Trouw, radio 1, omroep 

Gelderland, Ingrado magazine, Lotje en co, Balans magazine, de Gelderlander,  

 

 

Algemeen Dagblad, Culemborgse Courant, etc. En Linawijs is actief op twitter onder 

@linawijs. 

Experts 

Het afgelopen jaar hebben we heel veel experts gesproken over het concept 

Linawijs. Experts op autisme gebied, ervaringsdeskundigen, ouders, experts op 

onderwijsgebied, op attitude gebied, psychiaters, experts op gebied van 

hoogbegaafdheid, etc. Gelukkig heeft ons dit ook een HBO onderzoeksgroep 

gebracht die een kwaliteitsonderzoek naar de effectiviteit van Linawijs wil opzetten.  
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2.  Toekomst 

 

Het komende jaar, 2018, zal de realisatie van Linawijs een feit zijn en kunnen we 

eindelijk bewijzen dat deze kinderen zich wel degelijk kunnen ontwikkelen en 

kunnen leren. Er zal een locatie gerealiseerd zijn, waar kinderen na een ambulant 

traject naar toe kunnen. We zullen afspraken gemaakt hebben met meerdere 

gemeentes en samenwerkingsverbanden in de omgeving, zodat er uiteindelijk 12 

kinderen binnen Linawijs Culemborg aan hun ontwikkeling kunnen werken. 

Kinderen die nu in schrijnende situaties zitten en die volgend jaar weer een 

perspectief krijgen. Daarnaast zal het voorbeeld van Linawijs Culemborg de basis 

zijn voor het ontwikkelen van meer Linawijs vestigingen in het land. Hiervoor is ook 

al het contact gelegd met andere ouders en initiatiefnemers elders in het land, die 

hierin geïnteresseerd zijn. 

2.1  Activiteiten 

 

Linawijs Culemborg 

 

Linawijs Culemborg zal begin 2018 van start gaan. De samenwerking en de 

financiële stromen zijn dusdanig uitgewerkt dat we met Linawijs Culemborg 

kinderen kunnen gaan helpen.  

Daarmee zijn we er alleen nog niet. Er moet het komende jaar nog meer gebeuren: 

• fondsen aanschrijven om met name de locatie te kunnen inrichten;  

• de locatie op de juiste manier vormgeven; 

• een attitude training voor het personeel uitwerken; 

• een kwalitatief onderzoek opstarten om de effectiviteit te meten 

• team moet vorm gegeven worden; 

• het concept moet zich in de praktijk verder ontwikkelen en dit moet 

vastgelegd worden; 

• andere gemeentes en samenwerkingsverbanden aan Linawijs koppelen. 

 

Linawijs landelijk 

 

Naast Linawijs Culemborg zullen we ons ook steeds meer gaan richten op meer 

Linawijs vestigingen in het land. Dit is ook een wens vanuit het ministerie van VWS: 

een oplossing uitwerken die over het land uitgerold kan worden. Er zijn veel meer 

kinderen die thuis zitten en die geholpen kunnen worden met een concept als 

Linawijs. Om dit mogelijk te maken moet er een organisatie opgezet worden vanuit 

Linawijs, die in het land anderen helpt een Linawijs locatie op te zetten. Die hierbij 

ook waakt over de kwaliteit en het concept, maar ook helpt in de te nemen stappen 

om het voor iedereen een succes te laten zijn. Een duurzame oplossing die stevig 

staat in een lastig werkveld. 

Daarnaast willen we zorgen dat ook de scholingen, attitudetrainingen, en de selectie 

van de juiste mensen begeleid wordt vanuit Linawijs landelijk.  
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Lobby richting Den Haag 

 

Er zal zeker ook een noodzaak zijn om de lobby voor deze doelgroep voort te 

zetten. 

Er zijn meerdere manieren waarop deze groep kinderen in de toekomst geholpen zal 

kunnen worden: 

• Denk aan de mogelijkheid om kinderen met complexe psychische 

problematiek in de WLZ op te nemen, zodat het niet per gemeente kan 

verschillen of deze kinderen de juiste hulp krijgen. 

 

• Denk ook aan de ontschotting van de onderwijs en zorggelden. De noodzaak 

van een ontwikkelbudget is er nog steeds, zodat bij integraal werken 

geldstromen vanuit zorg en onderwijs niet meer afzonderlijk van elkaar 

verantwoord hoeven te worden. Ontwikkeling, het doel van zowel zorg als 

onderwijs, zou in de verantwoording meegenomen moeten worden. Wellicht 

is het in ere herstellen van een integrale inspectie daarbij een goede stap. 

 

• Wat ook onderwerp van gesprek moet zijn in Den Haag is dat kinderen niet 

alleen vanuit cognitief oogpunt een uitstroomprofiel moeten krijgen. Nu is 

het namelijk zo dat kinderen met een gemiddelde tot hoge intelligentie een 

uitstroomprofiel van VMBO T of hoger moeten halen. Een kind uit onze 

doelgroep, dat sociaal emotioneel veel jonger is, kan hieraan vaak niet 

voldoen. Dit eisen van een dergelijk kind is overvragend en schiet daarbij zijn 

doel voorbij. Het vraagt een andere aanpak, een integrale aanpak, om deze 

kinderen naar vermogen te laten ontwikkelen. Hierbij moet niet alleen naar 

het cognitieve gekeken worden, maar naar het kind in zijn of haar geheel. 
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3.  Organisatie 

 

Stichting Linawijs is in Culemborg gevestigd. 

Adres: Ravelijnstraat 64, 4102AN Culemborg 

Emailadres: info@linawijs.nl 

 

ANBI status is in de laatste fase van behandeling. 

KVK nummer: 67407625 

 

 

3.1  Bestuur 

 

Het bestuur van stichting Linawijs is telt op 31-12-2017 drie mensen.  

De verwachting is dat onze secretaris het bestuur zal verlaten binnen aanzienlijke 

termijn. We zijn op zoek naar meer leden en hebben hier ook een profiel voor 

gemaakt en verspreid binnen ons netwerk. 

De functies van het bestuur zijn onbezoldigd, waarbij alleen onkosten worden 

vergoed. 

 

 

Voorzitter:   mw. Marieke Stolte, conceptbewaker en organisatorisch 

Penningmeester: dhr. Baltus Hagenaar, financiën en risicoanalyse 

Secretaris:   mw. Elly Tazelaar, organisatorisch en conceptbewaker 
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4.  Jaarrekening 
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