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Voorwoord van de directeur 

 

In het jaar 2019 is er heel veel gebeurd binnen stichting Linawijs. Het stond in het 

kader van het verder uitwerken van een duurzame organisatie, die stevig(er) staat 

tussen de systemen van onderwijs en zorg. Daarnaast is er een tijdelijke locatie 

ingericht waar alle kinderen naar toe kunnen gaan.  

De begeleiding van de kinderen staat bij alles wat we doen altijd centraal. We zien 

bij alle kinderen binnen Linawijs dat ze mooie stappen in ontwikkeling laten zien en 

ze weer tot leren komen op een voor hen passende manier. Isolement van kind en 

vaak ook ouders wordt doorbroken en de kinderen komen naar locatie en maken 

stappen naar buiten. Ouders die weer rust en ruimte voor zichzelf ervaren en ook 

weer deels aan het werk kunnen, maakt dat we als stichting Linawijs trots zijn op 

wat er neergezet is de afgelopen jaren. Team Linawijs heeft zich hier enorm voor 

ingezet en er is heel hard gewerkt aan een vertrouwensband opbouwen tussen 

begeleider en kind en ook ouders. Dit is altijd de basis voor het mogelijk maken van 

stappen in de ontwikkeling binnen Linawijs. Daar is zoveel tijd voor als het kind in 

kwestie nodig heeft. Naast tijd zijn de andere zes pijlers van het concept Linawijs 

heel belangrijk gebleken in de praktijk. Hierdoor wordt steeds duidelijker wat maakt 

dat Linawijs werkt voor deze kinderen. Daarnaast is onze mooie ontwikkelingsboom 

vaak basis van gesprek en laat deze de drie domeinen zien waaraan gewerkt wordt 

bij de kinderen: sensorische integratie, emotionele ontwikkeling en cognitieve 

uitdaging. 

Team Linawijs is uitgegroeid tot een integraal en interdisciplinair werkend team. 

Ook als organisatie heeft Linawijs vele stappen gemaakt. Er is een governance code 

uitgeschreven en kaders gemaakt voor het werken binnen Linawijs. Uiteraard 

worden deze stappen gezet in nauw overleg met de onderwijspartner. De werkwijze 

moet zich conformeren aan de verantwoordingseisen aan zorg en onderwijs kant en 

dit vraagt om een goede afstemming met elkaar. Wet- en regelgeving is nog niet 

klaar voor écht integraal werken en dat maakt dat we in goed overleg met 

stakeholders als inspectie, ministeries en financiers en uiteraard onze partners de 

stappen blijven voorbereiden en bespreken. 

De lobby richting Den Haag blijft een belangrijk deel van waar Linawijs op inzet, er 

moet meer ruimte komen voor onze doelgroep. We zijn blij te merken dat er nu 

daadwerkelijk gewerkt wordt aan aanpassing van wet en regelgeving en dat Linawijs 

betrokken is bij de verschillende gespreksronden hierover. Belangrijk om vanuit de 

praktijk aan te kunnen geven wat er nodig is voor de noodzakelijke verandering. 

 

Marieke Stolte 

Voorzitter stichting Linawijs  
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1.  Verslag van het bestuur 

 

Onderstaand wordt vermeld wat we het afgelopen jaar gedaan hebben. 

1.1  Activiteiten 

 

Samenwerking partners 

Met de partners blijven we in nauw overleg over waar we tegenaan lopen in 

de praktijk. Daarbij blijft het belangrijk dat het concept van Linawijs altijd de 

basis blijft van waar we mee bezig zijn. Dit concept is inmiddels uitgewerkt 

tot een onderbouwde methodiek en hier is gezamenlijk woorden aan 

gegeven.  

’s Heeren Loo heeft zich ingezet om een goede werkgever voor de 

begeleiders binnen Linawijs te zijn. Hierbij is de selectie gezamenlijk met 

Linawijs, maar neemt ’s Heeren Loo de begeleiders aan en detacheert hen 

direct aan Linawijs. Hierdoor blijft Linawijs buiten de risico’s die 

werkgeverschap voor een kleine organisatie als de onze zou geven. Ook 

kunnen we hierdoor de begeleiders meer zekerheid bieden. 

Onze onderwijspartner heeft zich ingezet om het onderwijsdeel op zich te 

nemen binnen Linawijs. Kinderen worden ingeschreven bij de school de Kom, 

onderdeel van onderwijsgroep Punt Speciaal. Financiering blijft helaas een 

lastig punt, omdat meerdere samenwerkingsverbanden ook meerdere 

werkwijzen hebben. Dit betekent dat hierdoor een rem zit op wat we zouden 

willen inzetten vanuit onderwijs, een onwenselijke situatie waar samen met 

ministeries gesprek over is. 

Het ontwerp van het “mooiste ronde gebouw van Nederland” is verder 

uitgewerkt en er is hard gewerkt aan het realiseren ervan. Gesprekken met 

financiers en rond vergunning zijn dit jaar gevoerd, evenals de plek waar het 

gebouwd kan worden.  
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Contact met gemeenten 

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. Gemeente Culemborg heeft zich het afgelopen jaar 

wederom bewezen als betrokken en innovatieve gemeente. Voor 3 kinderen 

zet de gemeente zich binnen Linawijs in en ze nemen een rol in het aan 

andere gemeenten uitleggen van de mogelijkheden. Deze steun is en blijft 

zeer welkom. 

Contact met Samenwerkingsverband 

We zijn in goed overleg met meerdere niveaus binnen het 

samenwerkingsverband Rivierenland. Ook met andere 

samenwerkingsverbanden heeft Linawijs inmiddels goed contact. Allen 

ondersteunen de noodzaak van oplossingen als Linawijs voor kinderen die 

anders geen onderwijs kunnen krijgen. Op deze manier wordt ook kennis 

rond de problematiek en oplossing gedeeld.  

Contact met ministeries 

De betrokkenheid vanuit de ministeries, met name ministerie van VWS, blijft. 

We zijn met beide ministeries OCW en VWS in gesprek over de knelpunten in 

de praktijk en wat er nodig is om integraal werken voor onze doelgroep 

mogelijk en met name ook makkelijker te maken. 

In 2019 is er ook gebruik gemaakt van de mogelijkheid om op te schalen en 

ministeries te herinneren aan het commitment dat beide in 2018 hebben 

uitgesproken naar Linawijs. Dit heeft tot gevolg gehad dat de overleggen 

over wat er nodig is om Linawijs open te houden gevoerd kunnen worden.  

Lobby richting Den Haag 

Linawijs blijft zich actief inzetten voor thuiszittende kinderen met autisme. Er 

zijn vele gesprekken met stakeholders en organisaties in het veld en Linawijs 

is vertegenwoordigt in meerdere programma’s die vanuit ministeries lopen. 

Stichting Linawijs spreekt met meerdere Tweede Kamerleden rondom de 

problematiek die er speelt. 

Er is in 2019 ook een actie onderzoek gestart onder programma OPAZ van 

VWS. Hierin heeft Linawijs een plek gekregen en ons actie onderzoek richt 

zich op de meerwaarde van Linawijs aantonen op drie lijnen: de persoonlijke, 

de maatschappelijke en de financiële. Dit wordt gedaan met behulp van VWS, 

Instituut Publieke Waarden en Significant. De opbrengst van dit onderzoek 

zal eind 2020 gereed zijn. 
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Experts 

Ons netwerk van experts blijft zich uitbreiden en we laten alle betrokken 

experts graag meedenken over zaken die in de praktijk spelen. In de 

werkbijeenkomsten met lokale stakeholders betrekken we hun expertise 

graag. Evenals wanneer er op klein, of groter niveau problemen spelen. 

Ook worden experts vanuit verschillende werkvelden ingezet om mee te 

denken en een aanvulling te geven op het aanbod van de kinderen. Zo is er 

o.a. een bioloog, een scheikunde leraar, een arts betrokken om vragen vanuit 

de kinderen te beantwoorden en zoeken we steeds die expert die we nodig 

hebben om tegemoet te komen aan een volgende stap in het leren van de 

kinderen aanvullend op het aanbod dat door het team wordt vormgegeven. 

Linawijs Plus 

Dit jaar zijn de eerste stappen gezet in het vormgeven van Linawijs plus. Dit 

omhelst eigenlijk alles dat zich buiten de muren van Linawijs bevindt en 

nodig is voor de ontwikkeling van de jongeren. Er is contact gelegd met 

scholen, onderwijsvormen, stageplekken, bedrijven, leer/werktrajecten, 

regio, Werkweb autisme etc. Allemaal partijen die kunnen bijdragen aan het 

uitbreiden en bestendigen van de ontwikkeling die binnen Linawijs mogelijk 

gemaakt wordt voor de kinderen. VB: Op een snuffelstage een beeld krijgen 

van een werkomgeving en daarna het gesprek kunnen voeren over welke 

vaardigheden daarvoor nodig zijn en hoe deze geleerd kunnen worden zijn 

heel waardevol voor de kinderen binnen Linawijs.  
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2.  Toekomst 

 

In 2020, zullen we toegroeien naar meer kinderen en dus ook begeleiders. 

Ook zullen we een tweede tijdelijke locatie zoeken waar ook een meer 

dynamische ruimte ingericht kan worden (okt/nov 2020). We zullen nog meer 

inzetten op samenwerking met scholen, samenwerkingsverbanden en 

gemeenten. Het plan is een bovenregionale oplossing te realiseren en daar 

houden we aan vast. Verder zal er ingezet worden op Linawijs plus en zullen 

de eerste stappen gezet worden naar uitbreiding op meer plekken in 

Nederland. 

2.1  Activiteiten 

 

Linawijs Culemborg 2020 

 

Linawijs Culemborg zal verder uitbreiden en een tweede locatie inrichten 

voor de kinderen 

Er moet het komende jaar alleen ook nog meer gebeuren: 

• Integrale documenten maken met onderwijspartner die voor beide de 

verantwoording afdekt 

• Nevenvestiging 2.0 vormgeven met ministeries 

• Actie onderzoek afronden 

• Methodiek Linawijs en inwerkprogramma nieuwe begeleiders verder 

bestendigen 

• Linawijs plus verder uitwerken en operationeel maken samen met alle 

betrokken stakeholders 

 

Linawijs landelijk 

 

Naast Linawijs Culemborg blijven we ons ook richten op meer oplossingen in 

het land. Er zijn veel meer kinderen die thuis zitten, die geholpen kunnen 

worden met een concept als Linawijs. Hierbij zijn we in gesprek met 

meerdere partijen, waaronder het ministerie van VWS om te bespreken wat 

hierbij de mogelijkheden zijn. De opschaling zal onderwerp van gesprek zijn 

met het bestuur en hiervoor zal een gedegen plan uitgewerkt gaan worden. 

De eerste stappen naar uitbreiding zullen in 2020 gezet gaan worden. 

 

Lobby richting Den Haag 

 

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

te zetten. 

Er zijn meerdere punten die deze groep kinderen in de toekomst zal helpen: 

• 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. Hierop blijven we 

inzetten. 

• De scheiding in financiering bij 18, die maakt dat de continuïteit van 

de ontwikkeling van jongeren bedreigt kan raken. 
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• Maar ook de ontschotting van de onderwijs en zorggelden, de 

noodzaak van een ontwikkelbudget is er nog steeds, zodat integraal 

werken niet meer afzonderlijk van elkaar verantwoord hoeft 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. 
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3.  Organisatie 

 

Stichting Linawijs is in Culemborg gevestigd. 

Adres: Ravelijnstraat 64, 4102AN Culemborg 

Emailadres: info@linawijs.nl 

 

ANBI status is per 1 januari 2018 afgegeven. 

KVK nummer: 67407625 

 

 

3.1  Bestuur 

 

Het bestuur van stichting Linawijs telde in 2019 verschillende 

samenstellingen.  

De functies van het bestuur zijn onbezoldigd, waarbij alleen onkosten 

worden vergoed. 

 

 

Voorzitter:  Mw. Marieke Stolte, conceptbewaker en organisatorisch 

verantwoordelijk 

Penningmeester: Dhr. Baltus Hagenaar/ per november 2019 Dhr. Koen 

Poppema 

Algemene leden:  Mw. Eugenie Kaspori tot oktober 2019 

   Dhr Peter van der Veer tot mei 2019 

   mw Maria Pelgrum vanaf mei 2019 

   dhr Timo Veltman vanaf september 2019 

   dhr Jan van Gelder tot oktober 2019 

    

 

 

 

 

 

Voor meer info kijk op www.linawijs.nl 

 
  

  

mailto:info@linawijs.nl
http://www.linawijs.nl/
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4.  Jaarrekening 

 

 Zie website www.linawijs.nl 

 

 

 

 

http://www.linawijs.nl/

