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Voorwoord van de directeur 

 

In het jaar 2020 is er veel ontwikkeld en opgezet binnen stichting Linawijs. Ook nu 

weer 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 

tweede tijdelijke locatie ingericht waar meer kinderen naar toe kunnen gaan en die 

ook een meer dynamische ruimte heeft gekregen. In deze ruimte kunnen 

specialisten in contact zijn met kinderen, kinderen met elkaar en worden ook 

externe partijen betrokken bij onder andere workshops etc. 

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

kinderen binnen Linawijs dat ze mooie stappen in de brede 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. Hierbij is de samenwerking met ouders cruciaal en het samen 

kijken naar de te maken stappen en een passend perspectief. Verwachtingen op 

elkaar afstemmen maakt dat die samenwerking stevig is. Er wordt ook fkink ingezet 

op het vervolg na Linawijs. Plekken in de maatschappij die maken dat kinderen met 

voldoende ondersteuning deel kunnen nemen en kunnen leren wat daarbij nodig is. 

Snuffelstages, stageplekken, leer/werktrajecten en een goede overgang naar 

onderwijs. Opdat de ontwikkeling binnen Linawijs door kan blijven gaan richting een 

passende plek in de maatschappij. 

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

groeit en de werkwijze van Linawijs aan elkaar overdraagt. 

Ook als organisatie heeft Linawijs vele stappen gemaakt. Er zijn integrale 

documenten vormgegeven die voldoen aan de eisen van de inspecties en daarnaast 

is er een overlegstructuur uitgewerkt die de basis geeft voor het integraal en 

interdisciplinair werken.  

Met het actieonderzoek dat Linawijs heeft gedaan in samenwerking met Instituut 

Publieke Waarden, Significant Public en ministerie van VWS (OPAZ) is er gekeken 

naar de persoonlijke, maatschappelijke en financiële meerwaarde van Linawijs. 

Hiermee is aangetoond dat deze meerwaarde er op al die vlakken is en het zelfs een 

besparing oplevert om in te zetten op integrale ontwikkeling bij onze doelgroep. 

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 

Directeur 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 de werkwijze van Linawijs altijd 

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

uitgewerkt tot een onderbouwde werkwijze 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. Daarnaast wordt er vanuit ’s Heeren Loo expertise 

ingezet en meegedacht over de te nemen stappen richting groei. 

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. Linawijs is inmiddels een nevenvestiging van de 

Kom. 

Helaas heeft de bouw van de uiteindelijke locatie ernstige vertraging 

opgelopen door de gevolgen van corona en de daardoor beperkte financiële 

ruimte die gemeenten en andere financiers hebben. De tijdelijke locaties van 

Linawijs zullen dus nog langer de oplossing moeten geven, waarbij er 

opnieuw gekeken wordt naar mogelijkheden om een definitieve plek te 

creëren.  
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Contact met gemeenten 

Met alle betrokken gemeenten is er nauw contact en zijn er regelmatig 

evaluatiegesprekken om gezamenlijk de verantwoordelijkheid te dragen voor 

het mogelijk maken van de ontwikkeling van de kinderen binnen Linawijs.  

Contact met Samenwerkingsverband 

We zijn in overleg met meerdere samenwerkingsverbanden rond de kinderen 

binnen Linawijs. 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 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. 

We zijn constructief in gesprek met beide ministeries en inspecties over de 

ruimte die nodig is om het anders en passend vorm te geven van 

ontwikkeling voor onze doelgroep. Linawijs neemt deel aan beleidsateliers en 

programma’s die deze ruimte onderzoeken en werkt uiteraard ook mee aan 

kwaliteitsinspectie. 

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 zoals gezegd in 2019/2020 een actie onderzoek gedaan onder 

programma OPAZ van VWS. De opbrengst hiervan is in een verslag 

samengevat. 

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. 
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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. 

Ook wordt er inmiddels met VO content, Da Vinci en IVIO gewerkt en is er de 

mogelijkheid om VO docenten op vakgebieden te koppelen aan de kinderen. 

Ook werkt een tweede leerkracht op locatie inmiddels 4 dagen samen met 

begeleiders aan het leeraanbod en geeft zij les in direct contact met een 

groeiend aantal van de kinderen. 

Linawijs Plus 

Dit jaar zijn de volgende 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, andere onderwijsvormen, stageplekken, bedrijven, 

leer/werktrajecten, regio, 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. Hiermee wordt perspectief concreet gemaakt, evenals de 

weg daar naar toe. 

Linawijs en COVID 

Voor allen is het jaar 2020 een moeizaam jaar geweest in verband met de 

impact die corona heeft gehad. Ook Linawijs heeft in het begin geen 

begeleiding in direct contact kunnen geven, maar al snel bleek dat andere 

manieren van contact voor de jongeren niet passend was. We zagen dat ze 

weer teruggetrokkener raakten en aansluiten op wat ze nodig hadden lukte 

niet op afstand. Er is dus al vrij snel besloten weer live begeleiding te geven 

met inachtneming van de maatregelen. 

Tot op heden is dit gelukt zonder besmettingen binnen Linawijs en we hopen 

dit door verstandige keuzes te blijven maken, ook zo te houden.  
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2.  Toekomst 

 

In 2021, zullen we toegroeien naar het maximale aantal kinderen en dus ook 

begeleiders. Ook zullen we een derde tijdelijke locatie zoeken waar ook een 

klaslokaal ingericht kan worden. 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 2021 

 

Linawijs Culemborg zal verder uitbreiden en een derde locatie inrichten voor 

de kinderen 

Er moet het komende jaar alleen ook nog meer gebeuren: 

• Proeftuin ministeries, waarbij knelpunten en benodigde wijziging wet- 

en regelgeving de focus hebben. Alles vanuit de bedoeling: perspectief 

voor de kinderen binnen Linawijs 

• Samenwerken met inspecties aan wat er nodig is om integraal 

kwalitatief goed te werken aan ontwikkeling van de doelgroep 

• Linawijs plus opzetten 

 

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. Er zal verder gewerkt worden aan het 

uitwerken van het opschalingsplan en de stappen naar meer Linawijzen in het 

land.  

 

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 onderzocht moeten worden: 

• De verschillende wetgevingen en financiële kaders als Jeugdwet, 

verlengde jeugdwet, WLZ, etc. Waar liggen kansen en waar knellen ze? 

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

ontwikkeling van jongeren bedreigt kan raken. 

• 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: Beesdseweg 5, 4104 AW 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: Dedan Schmidt 

Penningmeester: Koen Poppema 

Secretaris: Krista te Mebel 

Algemene leden: Judith Webber 

 

Directeur: Marieke Stolte 

 

 

 

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 
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