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Inleiding
Hulpverlening aan jongeren in de leeftijd van 18 tot 26 jaar is problematisch. De jongeren
in deze leeftijdsgroep zijn te oud voor de jeugdzorg en te jong voor de maatschappelijke
opvang. Daarnaast is voor de categorie jongeren die door Stichting Het Erfdeel worden
opgevangen in de reguliere zorg geen plaats. Dit komt voornamelijk door dat deze
jongeren veelal te maken hebben met problemen in hun thuissituatie en voorbereid
moeten worden op een zelfstandige toekomst. Deze zorg valt meestal buiten de indicaties
waar vanuit de zorgverzekering en AWBZ gelden beschikbaar zijn. Met recht kunnen we
stellen dat dit een groep jongeren is die tussen wal en schip valt. Toch is het belangrijk deze
groep niet aan haar lot over te laten maar op de juiste manier een steun in de rug te geven
op weg naar een gezonde toekomst. Stichting Het Erfdeel wil zich inzetten om juist deze
groep jongeren te helpen.

Missie
Stichting Het Erfdeel ziet het als haar missie om vanuit haar Christelijk diaconale perspectief
onvoorwaardelijk hulp te bieden aan kwetsbare mensen.
Binnen de grenzen van het haalbare en/of wenselijke wil de stichting open staan voor
iedereen. Ongeacht identiteit en nationaliteit.
Hulp aanbieden: het beschikbaar stellen van faciliteiten en diensten om personen in
maatschappelijke of psychische nood te ondersteunen.
Hulp verlenen: het bieden van psychosociale en/of pastorale begeleiding voor personen die
om wat voor reden afstand nemen van hun woon/werk situatie.
De stichting tracht haar doel te bereiken door het bieden van:
-

Christelijke leefgemeenschap waarbij personen inwonen bij een (beheer)echtpaar
Individuele begeleiding (mentorschap) en evt. leiden naar professionele
hulpverlening.
Een beperkt dagprogramma
Advies m.b.t. nazorg

Naast bovengenoemde doelstelling wil de stichting cohesie bewerkstelligen binnen onze
regio en achterban. Hiervoor werkt de stichting met kerkelijke vrijwilligers.
Als grondslag wil de stichting zich baseren op Gods onfeilbare Woord en de daarop
gebaseerde belijdenisgeschriften. Vanuit de Bijbel voelen we ons gedreven om in
afhankelijkheid en navolging van Christus ons in te zetten voor onze naaste en hen bij te
staan tot eer van God.
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Visie
We willen als mens naast de ander staan. Op basis van gelijkwaardigheid proberen we hulp
te bieden en vertrouwen op te bouwen met onze gasten. Met onze hulp willen we verder
afglijden voorkomen en de huidige leefsituatie stabiliseren en/of verbeteren. Daarom
stimuleren en motiveren we onze gasten om op hun eigen niveau een zelfstandige plaats in
de maatschappij in te nemen. Stichting Het Erfdeel streeft ernaar om mensen niet
afhankelijk te maken van hulpverlening en wil uitstroom naar een regulier leven zo veel
mogelijk bevorderen.

Doelgroep
Het Erfdeel wil vanuit diaconaal perspectief onvoorwaardelijk hulp bieden aan kwetsbare
jongeren (18-26 jaar oud) Deze jongeren hebben te maken met gedragsproblemen,
problemen op het gebied van identiteit en eenzaamheid, of een instabiele thuissituatie. Zij
verdienen een kans om hun leven op de rails te zetten. De hulp voor deze jongeren is
schaars in Nederland.
Het zijn jongeren die het alleen niet redden, maar ‘te goed’ zijn voor professionele
hulpverlening. Waar nodig schakelen we professionele hulpverlening in bij specifieke
zorgvragen of op juridisch gebied. Jongeren die psychotherapeutische hulp hebben of dat
nodig hebben, kunnen wel bij Het Erfdeel terecht voor de woon- en begeleidingsfunctie,
maar zullen de genoemde behandeling ‘ambulant’ volgen / blijven volgen.
De vakterm die bij ons werk hoort is ‘maatschappelijke opvang’

Hulptraject
Alle jongeren die bij Het Erfdeel aankloppen voor hulp doorlopen het volgende traject:
1.

2.

3.

4.

Na aanmelding bij Het Erfdeel vindt een intakegesprek plaats met de jongere. We
bespreken zijn of haar motieven om bij Het Erfdeel te willen wonen en maken
duidelijke afspraken over de periode van verblijf en de persoonlijke leerdoelen. We
verwachten dat elke jongere tijdens het verblijf aan persoonlijke leerdoelen wil
werken. De jongere betrekt een zit/slaapkamer in de opvangboerderij.
Een belangrijke voorwaarde is dat de jongere voor minimaal 24 uur per week een
vorm van dagbesteding heeft, zoals een baan, een opleiding of stage. Als de
jongere dit niet heeft zoeken we samen naar een geschikte (eigen) dagbesteding.
Uiteraard kan hiervoor een aanloopperiode nodig zijn.
Na een proeftijd van twee maanden verwerken we de leerdoelen gezamenlijk in
een persoonlijk begeleidingsplan. Ook krijgt de bewoner dan een buddy
toegewezen. Elke week heeft de jongere een voortgangsgesprek met de
beheerder/begeleider. De buddy stimuleert en helpt de jongeren bij het oppakken
van werk, studie en hobby´s.
Een hulptraject duurt circa een half tot anderhalf jaar. De bedoeling is dat de
jongvolwassene na deze periode over voldoende bagage beschikt om zelfstandig
te gaan wonen of terug te keren naar de thuissituatie. Om dit te kunnen bereiken
begeleidt het beheerdersechtpaar de jongere in het dagelijks leven. De beheerders
stimuleren de jongeren bij het leren van huishoudelijke vaardigheden zoals eten
koken, wassen, schoonmaken, plannen, structuur aanbrengen in het dagritme etc.
Na de eerste periode in de boerderij wordt van de jongere verwacht minimaal 24
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uur in de week werkzaam te zijn. Hierbij wordt hij/zij ook geholpen. De overige tijd
(of bij minder werk) wil de stichting graag kleinschalige bezigheden aanbieden met
een educatieve & recreatieve karakter.

Financiële exploitatie en wer ving van de benodigde gelden
Stichting Het Erfdeel-Zorg en Begeleiding is een particulier initiatief en derhalve geheel
afhankelijk van bijdragen van gasten en giften/donaties. Subsidies, WMO gelden en AWBZ
gelden worden niet verkregen. Omdat de exploitatiekosten zo laag als mogelijk worden
gehouden door sponsoring in materiële zin verwacht de Stichting de komende jaren de
Leevboerderij te kunnen exploiteren voor gemiddeld € 105.000 per jaar.
De inkomsten van de Stichting zullen bestaan uit twee bronnen:
-

Bijdragen van de gasten
Giften, donaties en geld wervingsacties

Op basis van een bezetting van gemiddeld 7 personen worden de bijdragen van de gasten
gemiddeld begroot op € 45.000. De overige € 60.000 zullen komen uit giften van kerkelijke
diaconieën, donaties van particulieren, sponsoring van bedrijven en de organisatie van
gemiddeld twee acties per jaar. Uitgaande van de huidige trend in de inkomsten en
uitgaven schat het bestuur in dat vanaf 2016 de exploitatie structureel sluitend zal zijn.
De penningmeester is belast met het beheer van de gelden en de administratie van de
geldstromen. Jaarlijks wordt er een uitgebreid Jaarverslag en een Begroting opgesteld.
Operationeel word de penningmeester hierbij ondersteund door medewerkers van een
Administratiekantoor die de boekhouding voeren en de Jaarrekening opstellen. Zij doen
deze werkzaamheden ‘’om niet’’ als bevoegd en erkend kantoor.
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