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INLEIDING 

 
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting LOEK@YOU. De Stichting is opgericht en notarieel 
geregistreerd op 22 april 2016 en gevestigd te Veldhoven.  

Het verhaal van de stichting begint met een 10 jarige jongen. Deze jongen liep al geruime tijd vast in 
het onderwijs en kwam na een moeilijke periode van twee jaar volledig thuis te zitten. Beschadigd en 
“minder” mens. Het systeem dat ‘de anderen’ voor hem bedachten, bood voor hem geen oplossing. 
Hij moest vooruit: duwend en trekkend door het systeem heen, deskundigen keken mee, totdat het 
niet meer ging. Opgebrand, een heuse burn-out door overvraging volgens de dokter. Terugkijkend 
valt op dat ‘de anderen’ met de beste intenties, vooral geloof hadden in het door hen bedachte 
systeem. Wij kennen deze jongen als geen ander. Wij geloven inmiddels dat als ‘de anderen’ over de 
grenzen van een systeem heen kunnen kijken en durven te geloven in deze jongen, dat hij dan tot 
veel meer in staat is dan wat ‘de anderen’ voor mogelijk hielden.  

Helaas is deze jongen, niet het enige kind waarvoor dit geldt. In Nederland zitten duizenden kinderen 
en/of jongeren thuis omdat er geen of te weinig passend onderwijs voor hen geboden wordt. Voor 
de leesbaarheid van dit document noemen we deze kinderen en/of jongeren kind of kinderen. Voor 
velen van deze kinderen, is er geen onderwijsplek meer.  

Deze kinderen willen kunnen leren en zich ontwikkelen, alleen zijn daar andere omstandigheden dan 
het huidige Nederlandse onderwijs voor nodig. 

De gevolgen van het uitvallen binnen het onderwijs zijn groot. De kinderen zijn beschadigd in hun 
zelfvertrouwen en de veiligheid binnen de samenleving door hun ervaringen opgedaan in een vaak 
moeilijke periode. Sociale contacten onderhouden wordt steeds moeilijker als je niet op school bent. 
De impact op de eigen rust en de geestelijke, lichamelijke en emotionele gesteldheid is groot. Niet 
alleen voor de kinderen, maar ook voor de ouders of verzorgers van deze kinderen. Zij worden 
ernstig beperkt, worden vaak niet begrepen en moeten zich verantwoorden binnen het systeem dat 
voor hun kind niet lijkt te werken. Ouders of verzorgers moeten soms hun baan op zeggen, om hele 
dagen voor hun kind te kunnen zorgen.  

Ieder thuiszittend kind komt vroeg of laat in aanraking met de leerplichtambtenaar. Dat kan zijn op 
een moment waarbij de druk wordt opgevoerd om de weg door het onderwijssysteem te vervolgen. 
Dit gaat meestal ten koste van het welzijn van het kind en daarmee ook ten koste van hun 
ontwikkeling. Het kan ook zijn op een gegeven moment, dat de grenzen van het systeem zijn bereikt 
en een vrijstelling voor leerplicht wordt aangevraagd. Wij geloven vooral in een leerrecht voor alle 
kinderen. Door met alle betrokkenen te kijken naar dat recht kun je nieuwe mogelijkheden en 
ontwikkelingen zien én mogelijk maken.  

We hebben Stichting LOEK@YOU opgericht om recht te doen aan ons geloof in alle kinderen en hun 
recht om zichzelf te zijn, een plekje te vinden wat wel voor hun is en waar ze zich veilig kunnen 
herstellen en ontwikkelen.  

Namens het bestuur van stichting LOEK@YOU, 

Mandy Mennings van Laarhoven, voorzitter. 
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HOOFDSTUK 1 DE STRATEGIE  
 

KERNPRINCIPES EN UITGANGSPUNTEN VAN DE I NSTELLING 

 
Stichting LOEK@YOU gaat uit van de principes van het natuurlijk leren. Ieder kind leert vanaf de 
geboorte natuurlijk. Een kind komt toe aan natuurlijk leren als:  

 Als hij/zij eraan toe is om te leren (eigen tempo) 

 In een omgeving die hij zij zelf kiest (een rustige of juist drukke omgeving) 

 Op een manier die bij hem/haar past (alleen, samen, methode- of ervaringsleren) 

 Als hij/zij gemotiveerd is door iets waar deze persoon interesse in heeft (meervoudige 
intelligentie, behoeften, leerstijlen) 

Deze randvoorwaarden: het tempo, de omgeving, de manier en interesses kunnen voor ieder kind 
anders zijn. Het zijn persoonlijke randvoorwaarden. Als de balans tussen deze randvoorwaarden 
optimaal is, kan vrijwel ieder kind zich ontwikkelen en is er ruimte om te leren.  

Het huidige onderwijssysteem bepaalt grotendeels het tempo, de omgeving en de methode waarop 
kinderen leren. Op het moment dat kinderen naar de basisschool gaan wordt het natuurlijk leren 
doorbroken. De samenleving verwacht dat de kinderen zich aanpassen aan de structuur van het 
onderwijssysteem. Veel kinderen kunnen dat wel en voor de kinderen die daar moeite mee hebben 
worden enkele varianties in tempo, omgeving en methoden binnen de grenzen van het systeem 
aangebracht. De verwachting blijft dat met deze aanpassingen het kind, zich vervolgens “gewoon” 
aanpast aan het schoolconcept. Niet voor elk kind kan dat. De balans tussen de persoonlijke 
randvoorwaarden om te komen tot leren kan ernstig verstoord zijn. Het kind moet overleven. Voor 
menig kind is onderwijs in Nederland, moeilijk, onveilig en zelfs heel erg zwaar. Dit kan zich uiten 
door middel van: gedragsproblemen, het moeilijk vinden op school, weerstand tegen school, een 
burn-out oplopen door overvraging enz. Op deze manier komt het welzijn van deze kinderen in 
gevaar! Sommigen kinderen worden er letterlijk ziek van. Op het moment dat deze symptomen 
bestaan is de kans groot dat kinderen én ouders of verzorgers in een negatieve spiraal komen. 
Stichting LOEK@YOU wil dat voorkomen! 

Stichting LOEK@YOU gaat voor het leerrecht van elk kind! We zijn van mening dat alle kinderen, 
gezond en veilig moeten kunnen opgroeien. Ook zou onderwijs leuk moeten zijn, nuttig en leerzaam. 
In artikel 29 onderwijsdoelstellingen, in de rechten van het kind, staat hier ook het één en ander over 
geschreven: “Het onderwijs dient te zijn gericht op de zo volledig mogelijke ontplooiing van de 
persoonlijkheid, de talenten en de geestelijke en lichamelijke vermogens van elk kind. Onderwijs 
dient het kind voor te bereiden op een actief volwassen leven in een vrije samenleving.”  
  

Wij richten ons in eerste instantie op de kinderen die het moeilijk hebben of uitgevallen zijn binnen 
het huidige Nederlandse onderwijssysteem. Wij willen een positieve flow tot stand brengen voor die 
kinderen en jongeren, gericht op ontwikkeling en participatie in de maatschappij. Onderwijs en 
welzijn kunnen, daarbij niet los van elkaar worden gezien. Ook ondersteuning aan ouders en 
verzorgers, die regelmatig ten einde raad zijn valt binnen ons aandachtsgebied. Ouders of verzorgers 
hebben een belangrijke rol bij het tot stand brengen van een positieve flow. Tenslotte willen wij onze 
expertise delen binnen de domeinen van zorg en onderwijs, in de hoop dat wij onze Stichting op 
termijn overbodig maken.  
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STATUTAIRE DOELSTELLING KERNPRINCIPES EN UITGANGSPUNTEN VAN DE INSTELLING 

 
Stichting LOEK@YOU stelt zich ten doel:  
 

 Kinderen, waarvoor deelname aan (passend) onderwijs geen 
vanzelfsprekendheid is te helpen, zodat het welzijn, 
ontwikkeling en maatschappelijke participatie van die 
kinderen binnen hun mogelijkheden tot volledige bloei kunnen 
komen.  

 Ouders te ondersteunen bij hun zoektocht naar begeleiding op 
maat voor deze kinderen binnen de domeinen onderwijs en 
zorg.  

 Het toegankelijk maken van voor deze doelgroep specifiek 
benodigde faciliteiten en omgevingen betreffende de 
kinderen en hun begeleiders. 

 Het geven van voorlichting aan, het delen van kennis met, en 
het bieden van ondersteuning aan organisaties en 
professionals binnen de domeinen onderwijs en zorg om de 
positie van die kinderen te verbeteren. 

 Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het 
vorenstaande in de ruimste zin van het woord verband houden 
en daartoe bevorderlijk zijn.  

 
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: 

 

 De werkelijke mogelijkheden en behoeften op enige moment van het kind als vertrekpunt te nemen 
en vandaar uit ontwikkelingsgericht te werken. 

 Een synergetische zienswijze (samenwerkend; verhoogde werking door combinatie van verschillende 
middelen) op welzijn (zorg) en ontwikkeling (onderwijs) te ontwikkelen, te hanteren en uit te dragen.  

 Een sociale kaart te ontwikkelen en te onderhouden van instellingen en professionals welke een 
passend aanbod in de ondersteuning kunnen hebben voor de doelgroep. 

 
Onze dienstverlening wordt gekenmerkt door:  

 Preventie en bewustwording door middel van vroegtijdige ondersteuning, voorlichting, 
informatievoorzieningen, professionaliseringsaanbod (voor alle betrokkenen om het kind heen).  

 Samenwerking onderwijs zorg door middel van het inzetten van een regiepersoon, gezinscoach 
en het creëren van een door doorlopend traject tussen thuis, zorg en onderwijs. Hierbij maken 
wij gebruik van verschillende expertises binnen ons netwerk. 

 Richtlijnen en interventies bieden door middel van het maken van een plan op maat passend bij 
de situatie waar het kind zich bevindt (thuis, op locatie, op school). 

 

AFWEZIGHEID VAN WINSTOOGMERK 

 
De doelgroep is een inspiratiebron voor stichting LOEK@YOU, waarin we onze passie kwijt kunnen. 
De stichting heeft het maken van winst nadrukkelijk niet ten doel. 
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BESTEMMING LIQUIDATIESALDO 

 

Bij het opheffen van Stichting LOEK@YOU is de bestemming van het Liquidatiesaldo: Stichting 
Hartverwarmendwijs (http://www.hartverwarmendwijs.nl/ ) of wanneer Stichting 
Hartverwarmendwijs niet meer bestaat een stichting met een soortgelijk doel.  
 
 

VISIE OP DE ORGANISATIE 

 

Stichting LOEK@YOU is een zogeheten 3.0 organisatie. Een 3.0 organisatie 
wordt beschreven aan de hand van de 7i kritische succesfactoren: identiteit, 
interne organisatie, innovatie, interactie, inspirerend netwerk, inzichten en 
instrumenten. Hieronder beschrijven we deze kritische succesfactoren.  

1. Identiteit. Het team van Stichting LOEK@YOU bestaat uit gepassioneerde mensen die 
allemaal “hart” voor de doelgroep hebben. Onze primaire doelgroep zijn de kinderen en 
jongeren, onze cliënten. Wij zijn er voor hen. Onze secundaire doelgroep zijn hun ouders en 
verzorgers. Om te komen tot een duurzame verbetering in de situatie voor de kinderen en/of 
jongeren, willen we graag onze kennis en expertise delen met instellingen en professionals 
binnen de domeinen onderwijs en zorg.  

2. Interne organisatie. Stichting LOEK@YOU is een dynamische, platte organisatie met een 
informeel karakter. We werken met een zelfsturend team op basis van gelijkwaardigheid, 
waarbij verantwoordelijkheidsgevoel, talent gerichtheid en het vertrouwen in medewerkers 
groot is. De stichting kent een bestuur en een kernteam. Daarnaast werkt de stichting samen 
met een uitgebreid team van professionals, die zich als zelfstandigen verbinden aan de 
uitgangspunten en visie van de stichting. Stichting LOEK@YOU streeft naar een open en 
positieve cultuur waarbij flexibel, geduldig en oplossingsgericht met situaties kan worden 
omgegaan.  

3. Innovatie. De benadering van Stichting LOEK@YOU start vanuit de cliënt en organiseert zorg 
en onderwijs rondom de cliënt uitgaande van de mogelijkheden en behoeften op ieder 
moment. Zo wordt ondersteuning op maat mogelijk over de domeinen zorg en onderwijs 
heen. De cliënt wisselt niet tussen verschillende systemen, maar wij bouwen rondom de 
cliënt voorwaarden voor veiligheid, waardoor nieuwe ontwikkelingen tot stand komen. 
Stichting LOEK@YOU zoekt actief naar mogelijkheden tot co-creatie met partners om dit 
mogelijk te maken. 

4. Interactie. Stichting LOEK@YOU kiest ervoor om bewust en proactief contacten te 
onderhouden met de achterban, door actief te netwerken en te verbinden in persoonlijke 
contacten met de doelgroep, ouders en professionals. Ook benut LOEK@YOU de 
mogelijkheden van social media, volgt en neemt deel aan social media groepen, die 
betrekking hebben op haar doelstellingen een heeft een eigen Facebookgroep, LinkedIn 
pagina en Twitteraccount. 

5. Inspirerend netwerk. Stichting LOEK@YOU bouwt bruggen en werkt om deze reden nauw 
samen met andere inspirerende stakeholders. Wij zijn van mening, dat we (bij dilemma’s) 
van elkaars ervaringen kunnen leren, elkaar aanvullen en elkaar verder helpen, waardoor we 
beter aan kunnen sluiten bij de cliënt. Doordat Stichting LOEK@YOU actief de interactie 
zoekt en probeert te verbinden is een inspirerend netwerk ontstaan, van mensen en 
organisaties met passie voor de doelgroep. Waar Stichting LOEK@YOU zelf geen rol kan 
spelen, kan zij cliënten en ouders wegwijs maken in haar netwerk op zoek naar een passende 
oplossing. Stichting LOEK@YOU hecht veel waarde aan haar netwerk en investeert daarin. 

http://www.hartverwarmendwijs.nl/
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6. Inzichten. Stichting LOEK@YOU verdiept zich in de behoeften van de doelgroep en leert van 
de momenten waarop de gangbare zorg en het onderwijs niet lijken te werken. Niet alleen 
uit eigen ervaring, maar ook door deel te nemen aan congressen en landelijke 
projectgroepen komen wij tot nieuwe inzichten betreffende onze doelgroep. Stichting 
LOEK@YOU leert van de interacties binnen het netwerk en het volgen van trends en 
actualiteiten. Op deze manier bouwt Stichting LOEK@YOU een kennisbasis op rondom de 
onderwerpen: 

- Thuiszittende jongeren, schoolverzuim, vroegtijdig schoolverlaten 
- Samenwerken jeugd en onderwijs 
- Ouderbetrokkenheid  
- Gepaste zorg en passend onderwijs 
- Onderwijszorgarrangementen voor leerlingen met een complexe 

ondersteuningsbehoefte 
- Integraal & preventief werken 
- Aansluiting arbeidsmarkt 

 

Stichting LOEK@YOU heeft als doel haar inzichten te delen met anderen om de positie van 
haar cliënten duurzaam te verbeteren.  

7. Instrumenten. Stichting LOEK@YOU werkt nauw samen met ouders en school, maar altijd 
maatwerk gericht. De rol die Stichting LOEK@YOU op zich neemt is verbindend, faciliterend 
en richting gevend. Wij vinden het belangrijk dat zorg en onderwijs goed op elkaar aansluiten 
zodat er een ondersteuningsstructuur ontstaat die zo positief mogelijk is. Hierbij is van 
belang, dat men met elkaar afstemt en men bewust wordt van elkaars krachten. We 
faciliteren gesprekken, om zo het uiteindelijke doel/resultaat te behalen. Wij zijn van mening 
dat we op deze manier effectief met elkaar samenwerken. Stichting LOEK@YOU heeft zich 
ook ten doel gesteld, faciliteiten te ontwikkelen die passend zijn voor de doelgroep en deze 
beschikbaar te stellen voor hen. Stichting LOEK@YOU ontwikkelt daarnaast eigen 
instrumenten ten behoeve van de begeleiding van cliënten. Stichting LOEK@YOU 
implementeert in 2016 een kwaliteitssysteem. 

 

MISSIE 

 
Voor kinderen en jongeren die extra 
ondersteuning nodig hebben op school óf 
Kinderen en jongeren die in die uitzonderlijke 
situatie zitten waarin zij niet mee kunnen doen in 
het onderwijs, bieden wij de mogelijkheid om te 
Leren Op Eigen Kracht waarbij Wel-Zijn en 
ontwikkeling hand in hand gaan.   
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PEDAGOGISCHE VISIE  

 
Wij vinden het belangrijk dat ieder mens zichzelf mag zijn, ook als een kind gedrag laat zien wat voor 
“de samenleving” als niet gewenst of als moeilijk wordt gezien. In onze ogen is gedrag slechts een 
uitlaatklep, wat door bepaalde redenen, op “een wat onhandige manier” wordt geuit. Het gedrag is 
meestal niets meer dan een signaal wat wordt afgegeven. Een signaal dat er (nog) niet wordt 
aangesloten bij wat het kind nodig heeft. We zien het als onze taak om wel de aansluiting bij de 
werkelijke behoeften van het kind te vinden. Signalen van ongenoegen neemt Stichting LOEK@YOU 
altijd serieus. We vinden het belangrijk om zonder oordeel en juist op een nieuwsgierige manier naar 
het kind te kijken. Wie is het kind achter het gedrag? Kijken en luisteren vanuit openheid en zonder 
oordeel en ook reageren vanuit empathie zijn de basis van ons handelen. 

We handelen vanuit rust en nemen de tijd voor elk kind. Op deze manier krijgen we de kans om 
elkaar beter te leren kennen en creëren we de mogelijkheden om een relatie op te bouwen, 
waardoor verbinding ontstaat. Wij denken dat dit juist nodig is, om kinderen gezond en veilig op te 
kunnen laten groeien én om de eigen kracht van het kind op deze manier terug te vinden. Belangrijk 
is dat het Wel-Zijn van het kind verbetert. Dan pas ontstaat ruimte voor ontwikkeling en kan actiever 
ontwikkelingsgericht worden gewerkt. Daarbij focussen we op de talenten van het kind, waardoor 
succeservaringen elkaar kunnen opvolgen. We onderzoeken wat het kind nodig heeft en kijken 
daarbij naar meervoudige intelligenties en leerstijlen. We kijken waar beweging is bij het kind, 
waardoor in onze ogen Leren Op Eigen Kracht mogelijk wordt.  Onze benaderingswijze is 
weergegeven in bron 1.   

 

   Bron 1 
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HOOFDSTUK 2 BELEID 
 

VISIE OP DE INHOUD  

 

Bij Stichting LOEK@YOU staat de cliënt (kind en/of jongere) centraal, maar wij zijn meer dan een 
cliëntgerichte organisatie. Wij doen het anders. Wij zijn géén zorgstructuur of géén 
onderwijsstructuur die zo veel mogelijk rekening houdt met de cliënt. Wij proberen een maatwerk 
zorg- en onderwijsstructuur rondom de cliënt te creëren samen met anderen, met professionals, 
instellingen en faciliteiten. 

Wij gaan in gesprek met ouders en indien mogelijk met het kind om erachter te komen waar de 
behoeften liggen. De eerste periode zijn we vooral bezig met de relatieopbouw tussen begeleider (s) 
en kind, observeren, luisteren en hieraan gerelateerd signaleren. Het kind kan zich op deze manier 
weer wat veiliger gaan voelen. Pas daarna maken wij een plan op maat. 

De diensten die Stichting LOEK@YOU aanbiedt, zijn altijd afgestemd op wat het kind en/of de jongere 
nodig heeft. We bieden dus altijd maatwerk. Dit doen we zowel voor kinderen en jongeren die het 
moeilijk hebben op school als ook voor kinderen en jongeren die al thuis zitten en/of geen 
onderwijsplek meer hebben. 

Onze rol is verbindend, faciliterend en richtinggevend. Onze rol is visueel gemaakt in bron 2. 
Belangrijk daarbij zijn de uitgangspunten dat: 
 

 Er continuïteit in begeleiding wordt geboden over verschillende domeinen zorg en onderwijs 
heen 

 Er omstandigheden kunnen zijn waarbij in de ontwikkeling soms een stapje terug nodig kan zijn 
om een sprong vooruit te maken. Dit om ervoor te zorgen dat er geen nieuwe negatieve spiraal 
ontstaat en de positieve flow behouden blijft. Een tijdelijk stapje terug kan passen in een 
positieve flow (zie bron 2). 

 

Bron 2 
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WERKZAAMHEDEN VAN DE STICHTING 

 

De diensten en werkzaamheden van de stichting worden geboden in en rondom de leef- en 
leeromgeving van het kind of door Stichting LOEK@YOU beheerde faciliteiten. Stichting LOEK@YOU 
biedt verschillende diensten aan: 

 We bieden individuele en groepsbegeleiding voor kinderen en jongeren  

 We bieden individuele en groepsbegeleiding voor ouders 

 We bieden onze expertise op scholen aan 

De diensten zijn altijd maatwerk en afhankelijk van de behoeften. De onderstaande activiteiten 
(zonder uitputtend te willen zijn) behoren tot de mogelijkheden:  

Leerling 

 Diverse begeleidingsvormen zoals: individueel thuis, individueel op locatie of in een kleine groep, 
maar altijd in kleine stappen en op maat.  

 Persoonlijke coach: luisterend oor, motivator, docent bijvoorbeeld bij specifieke kantelsituaties 
van het kind, zoals de overgang van groep 3 naar 4, rond de cito toets, overgang primair 
onderwijs naar voortgezet onderwijs, brugklas, rond de examentijd, overgang voorgezet 
onderwijs naar middelbaar beroepsonderwijs, arbeid, etc. 

 Het helpen te ontdekken van eigen mogelijkheden, talenten en toekomstperspectief. 

 Educatieve interventies, waarbij leerling betrokken wordt en blijft in wat hij of zij wil en kan. 

 Tijdelijk traject om vaardigheden te ontwikkelen op locatie of op school, bijvoorbeeld sociale 
vaardigheden, agendagebruik, plannen en organiseren. 

 Dagbesteding op basis van natuurlijk leren, bijvoorbeeld bij schorsing van een leerling of als 
rustplek, als tussenstation…. op weg naar school, arbeid of dagbesteding. Deeltijd is bezoek 
mogelijk, niet perse vanaf 08.30 uur en tot 15.00 uur, eventueel in combinatie met school. 

 Skype-verbinding met locatie als leerling thuis zit. 

 Psycho-educatie  

 Lotgenotencontact 
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Ouders  

 Ouders ondersteunen bij hun regie in het organiseren van passende zorg voor hun kind, tenzij 
ouders coach regie prefereren 

 Gezinscoach: Luisterend oor, helpende hand, begeleiden op basis van aandacht, liefde en 
warmte, altijd op maat 

 Eventueel blijvende beschikbaarheid van coach voor ouders en kind bij het maken van de juiste 
keuzes, gesprekken enzovoort   

 Lotgenotencontact 

 Hulplijn bij moeilijke opvoedsituaties 
 

Op school 

 Signalering en begeleiding bij leerlingen die      
                moeilijkheden ondervinden of dreigen uit te  
                vallen 

 Schoolbezoek met schaduwcoach 

 Co-teaching 

 Hulp bij opstarten auti-klas 
 

 

In de omgeving (natuurlijk leren, ervaringsleren) 

 Leren in en van de natuur 

 Wandelcoaching 

 Sociale vaardigheden opdoen in de maatschappij 

 Samenwerking zorgboerderij (in toekomst certificaten behalen) 
 

EEN OVERZICHT VAN DE TOEKOMSTIGE PROJECTEN DOOR DE INSTELLING 

 

 Locatie LOEK@YOU, een prikkelarme locatie in beheer van de Stichting waar cliënten met hun 
begeleiders kunnen verblijven en werken aan Wel-Zijn en ontwikkeling. 

 SVA branchegericht certificeren: http://www.kpcgroep.nl/speciaal-
onderwijs/arbeidstoeleiding/sva-branchegericht-certificeren.aspx  

 Aanschaf van een digitale methodes, zoals bijvoorbeeld Exova (gepersonaliseerd leren) en deze 
toegankelijk maken voor cliënten. Onderwijs dient in onze ogen meer aan te sluiten bij de 
capaciteiten en interesses van elk kind afzonderlijk. De leerling mag zich op eigen tempo en eigen 
niveau ontwikkelen. Deze methode sluit beter aan bij dit persoonlijk leren: http://exova.nl/ 

 Samenwerking met IVIO school:  http://www.ivioschool.nl/niet_naar_school 

 Stichting LOEK@YOU wil in de toekomst meerdere kleinschalige initiatieven voor de doelgroep 
starten.  

 

http://www.kpcgroep.nl/speciaal-onderwijs/arbeidstoeleiding/sva-branchegericht-certificeren.aspx
http://www.kpcgroep.nl/speciaal-onderwijs/arbeidstoeleiding/sva-branchegericht-certificeren.aspx
http://exova.nl/
http://www.ivioschool.nl/niet_naar_school
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DE TAAKSTELLING EN BESTUURSVERHOUDINGEN BINNEN HET BESTUUR  

 
Het bestuur van Stichting LOEK@YOU bestaat uit drie leden: 
 

 Mandy Mennings van Laarhoven, voorzitter 

 Lieke Stabel, secretaris en penningmeester 

 Jolanda van Hulst, vice-voorzitter 
 
 
De voorzitter: 
 

 is het gezicht van de organisatie, voor de stichting en de buitenwereld; 

 leidt de vergaderingen; 

 leidt het bestuur door het nemen van initiatieven, coördineert en zorgt dat 
bestuurswerkzaamheden worden uitgevoerd;  

 vertegenwoordigt de stichting bij officiële gelegenheden.  
 
De secretaris:  
 

 is de schrijver van het bestuur en daarmee van de organisatie; 

 schrijft brieven en andere stukken van de stichting; 

 bewaart de ontvangen brieven en bewaart de afschriften van verzonden brieven; 

 maakt verslagen of notulen van vergaderingen. 
 
De penningmeester: 
 

 beheert het geld (kas en bankrekeningen) van de organisatie; 

 verricht en ontvangt betalingen; 

 houdt het kas- en bankboek bij; 

 informeert het bestuur regelmatig over de financiële situatie binnen de stichting; 

 maakt het financieel jaarverslag en bewaakt de plannen van het bestuur aan de hand van de 
begroting.  

 
De vice-voorzitter: 
 

 vervangt de voorzitter tijdens de afwezigheid; 

 controleert de penningmeester en ontvangt daarom afrekeningen; 

 gaat indien mogelijk (mee) naar netwerkafspraken. 
 
Benoeming van de bestuursleden en zittingstermijnen: 
 

1. Het bestuur van de Stichting bestaat uit drie leden, het aantal bestuursleden wordt door het 
bestuur met algemene stemmen vastgesteld.  

2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuurd. Het bestuur (met 
uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit 
zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningsmeester.  

3. De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij treden af volgens een 
onmiddellijk en onbeperkt hernoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde 
bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij 
werd benoemd.  
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4. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature (s) in het bestuur, zullen de overblijvende 
bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid binnen 
twee maanden na het ontstaan van de vacature (s) daaraan voorzien door de benoeming van 
een (of meer) opvolger (s).  

5. De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht 
op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.  

 
 

DE UITVOERING VAN HET BELEID EN TOEZICHT DAAROP DOOR HET BESTUUR 

 
Stichting LOEK@YOU zet in op drie niveaus: team – kernteam – bestuur. Dit is visueel gemaakt in 
onderstaande afbeelding (bron 3). Het  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bron 3 
 
 
De Stichting heeft een bestuur, waarvan de taakstelling al eerder is beschreven. Aanvullend daarop 
geldt, dat de jaarbegroting van Stichting LOEK@YOU, jaarlijks wordt opgesteld en goedgekeurd door 
het bestuur. Voor uitgebreidere toelichting zie hoofdstuk 3: Financiën.  
 
Het kernteam ontwikkelt vanuit haar visie op de inhoud protocollen. Met behulp van deze 
protocollen kunnen samenwerkende partijen invulling geven aan maatwerk dienstverlening, die 
georganiseerd is rondom de cliënt. Het bestuur keurt de protocollen goed. Het bestuur gaat na of 
protocollen door samenwerkende partijen worden toegepast. Individuele 
handelings/begeleidingsplannen, worden door een lid van het kernteam getoetst aan het beleidsplan 
van de Stichting LOEK@YOU. 

 

Het (uitvoerende) team bestaat uit zelfstandige professionals die de visie van Stichting LOEK@YOU 
delen. De professionals (werkzaam als ZZP-er of freelancer) voeren hun werkzaamheden ten behoeve 
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van de cliënten veelal uit op basis van een tussen hen en de cliënt gesloten overeenkomst. Ook is het 
mogelijk dat Stichting LOEK@YOU opdrachtnemer is ten opzichte van de cliënt en waarbij de 
Stichting bij uitvoering van de opdracht, op haar beurt gebruik maakt van de diensten van 
zelfstandige professionals. Stichting LOEK@YOU werkt bij opdrachtaanvaarding en 
opdrachtverstrekking, met door de belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten ‘geen 
werkgeversgezag’. 

De Stichting organiseert een maandelijkse teamvergadering. Tijdens deze maandelijkse vergadering 
wordt door middel van intervisie, geoefend om met “moeilijke situaties in de praktijk” om te gaan.   
 
Besluiten worden op alle niveaus (bestuur, kernteam, teamvergadering) genomen, door middel van 
de sociocratische kringmethode1.  
 

 

  

                                                             

1 De sociocratische kringmethode werkt als volgt: Een eerste persoon legt uit wat het dilemma is of 
waar de beslissing over genomen moet worden. Vervolgens krijgt iedereen de gelegenheid hierop te 
reageren. Dat kan een uitgebreide reactie zijn of slechts de woorden ‘geen commentaar’. In deze 
ronde is het de bedoeling dat iedereen luistert naar alle argumenten zonder hierop te reageren. Je 
mag een ander dus niet onderbreken! Als hier behoefte aan is, mag iedereen nog een ronde reageren 
op wat er tijdens de vorige ronde gezegd is. Vervolgens kan de persoon die het dilemma neergelegd 
heeft, een voorstel doen voor een oplossing of een beslissing. De voorzitter vraagt of iedereen het 
hiermee eens is. Aan de personen die zich niet in dit voorstel kunnen vinden, wordt gevraagd om een 
tegenvoorstel. De voorzitter vraagt weer of iedereen zich hierin kan vinden. 
Het voorstel waar iedereen zich in kan vinden, wordt aangenomen. Dit heet consent zijn. Als men 
consent geeft, heeft men geen overwegend bezwaar voor de keuze die gemaakt wordt. Dus: men kan 
allerlei bezwaren hebben, maar ze zijn niet overwegend, dus men kan er mee leven.  
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HOOFDSTUK 3 FINANCIËN 
 

WERVING VAN GELDEN  

 
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:  
  
1. Het stichtingskapitaal;   
2. Subsidies en donaties;   
3. Erfstellingen, legaten en schenkingen;  
4. Eventuele andere verkrijgingen en baten vanuit zorg- of onderwijsbudgetten. 
5. Baten uit dienstverlening; 
 

DE WIJZE WAAROP DE INSTELLING GELDEN WERFT 

 
Stichting LOEK@YOU streeft naar een uitgebreid netwerk met daarbinnen veel relaties die ook 
donateur zijn, met zowel privé als zakelijke relaties en samenwerkingspartners. 
 
Stichting LOEK@YOU zorgt voor naamsbekendheid en uitbreiding van haar netwerk door:  

 De website www.lerenopeigenkracht.nl  

 Het bezoeken van netwerkbijeenkomsten 

 Actief gebruik te maken van Social Media (facebook, linkedin, Instagram, Twitter, Pinterest) 

 Het benaderen van bladen, dagbladen en tijdschriften voor redactionele artikelen 
 
Het verwerven van gelden vindt plaats door: 

 Een online-donatie mogelijkheid op de website 
www.lerenopeigenkracht.nl 

 Deelname aan www.doelshoppen.nl  en alternatieven 

 Het actief benaderen van bedrijven en steunen te vragen in het kader 
van maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

 Het benaderen filantropen en Rotary clubs voor steun en donaties.   

 Het benaderen van verschillende fondsen voor financiële steun.  

 Het verspreiden folders en flyers met daarin de vraag om steun en 
een donatie.   

 

BESCHIKKEN OVER HET VERMOGEN VAN DE STICHTING 

 
De voorzitter en de penningmeester beschikken gezamenlijk over het vermogen van de stichting en 
beheren de zakelijke rekening. Bankrekeningnummer: NL93INGB0007303804 t.n.v. Stichting 
LOEK@YOU, ING bank Veldhoven.  
 
Het vermogen van stichting LOEK@YOU wordt aangehouden op een spaarrekening. Het vermogen 
van de stichting zal risicomijdend worden beheerd.  
 
Het bestuur stelt door middel van een begroting vast welke kosten voor vergoeding in aanmerking 
mogen komen en welke initiatieven gesteund worden.  
 

http://www.lerenopeigenkracht.nl/
http://www.lerenopeigenkracht.nl/
http://www.doelshoppen.nl/
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KOSTENSTRUCTUUR VAN DE INSTELLING 

 
De stichting maakt onderscheid in de kosten en uitkeringen. De kosten betreffen het in stand houden 
van de stichting en uitkeringen betreffen het aanwenden van het vermogen van de stichting ten 
gunste van de doelgroep. De stichting streeft naar minimale kosten en maximale uitkeringen. Het 
bestuur ziet daarop toe. 
 
De kostenstructuur van de Stichting bestaat uit:   
 

 Eenmalige kosten oprichting stichting 

 Kamer van koophandel 

 Website 

 Advieskosten (accountant) 

 Verzekeringen 

 Telefoonkosten 

 Vergoedingen (onkostenvergoedingen, vrijwilligersvergoedingen, reiskosten)  

 Administratieve kosten (postzegels, A4 papier, printer inkt, enveloppen, pennen, mappen) 

 PR-materialen (visitekaartjes, folders, flyers, bedankjes) 

 Netwerkkosten (congressen en symposia) 
 
Uitkeringen zijn afhankelijk van de gekozen initiatieven en projecten en kunnen bestaan uit: 
 

 Huur, inrichting, materialen en licenties van methoden ten behoeve van het ter beschikking 
stellen van faciliteiten aan de doelgroep. 

 Specifieke te verstrekken opdrachten tot dienstverlening ten gunste van de doelgroep.  

 Kennisdeling en professionalisering in de domeinen zorg en onderwijs. 

 Evenementen en activiteiten ten bate van de doelgroep. 
 
 

BESCHRIJVING VAN HET UITKERINGEN BELEID VAN DE INSTELLING 

 
Stichting LOEK@YOU is een stichting zonder winstoogmerk. De mensen die voor stichting LOEK@YOU 
werken zijn gepassioneerde mensen, die allemaal “hart” voor de doelgroep hebben. Er is een 
verbinding.  

Het bestuur voert de bestuurswerkzaamheden vrijwillig uit en kan daarom alleen in aanmerking 
komen voor onkostenvergoedingen.  

Leden van het kernteam werken binnen het kernteam ook vrijwillig en komen alleen in aanmerking 
voor vrijwilligers vergoeding (naar ratio), waarvan de hoogte door het bestuur wordt vastgesteld en 
alleen wanneer het vermogen van de stichting dat toelaat.  

Vooralsnog werkt iedereen vrijwillig voor Stichting LOEK@YOU.  

Tijdens de bestuursvergaderingen van de stichting, worden nieuwe projecten voor Stichting 
LOEK@YOU gekozen. Zowel de cliënten, hun ouders, het team, kernteam en het bestuur van 
Stichting LOEK@YOU, kunnen nieuwe onderwerpen inbrengen. Deze projecten moeten voldoen aan 
de doelstellingen van Stichting LOEK@YOU en kunnen alleen worden gehonoreerd als die ten goede 
komen aan de kinderen en jongeren van Stichting LOEK@YOU. De penningmeester en voorzitter 
besluiten alleen gezamenlijk welke deel van het vermogen wordt aangewend voor welke initiatieven.  
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VERANTWOORDING 

 
Na de afloop van een (afgesloten) boekjaar, 
worden door de penningmeester van Stichting 
LOEK@YOU de jaarstukken opgemaakt. De 
jaarstukken bestaande uit: de balans, de staat 
van baten en lasten en toelichting met 
onderbouwing van de vermogensopbouw van 
de stichting, wordt jaarlijks en uiterlijk binnen 
zes maanden na afloop van het boekjaar 
opgesteld en goedgekeurd door het bestuur. 
 
Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 
december van ieder kalenderjaar.  
 
Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking 
hebben. Opbrengsten, niet betrekking hebbende op dienstverlening, zoals schenkingen, worden als 
opbrengst verantwoord in het boekjaar waarin zij door de stichting worden ontvangen. 

 

BESCHRIJVING ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE  

 
Alle Financiële werkzaamheden voor Stichting LOEK@YOU worden uitgevoerd, gecoördineerd en/of 
gecontroleerd door de penningmeester stichting LOEK@YOU. 

De financiële werkzaamheden van Stichting LOEK@YOU omvatten o.a.:  

 alle voorkomende werkzaamheden t.b.v. het voeren van de financiële administratie  

 het onderhouden van contacten met een accountantskantoor indien van toepassing 

 het onderhouden en beheren van bankrekeningen (samen met de voorzitter)  

 Het onderhouden van contacten met de bank (en). 

 het onderhouden van contacten met financiële instellingen (o.a. belastingdienst)  

 het samenstellen van de jaarrekening  

 het opstellen van de jaarstukken 

De penningmeester Stichting LOEK@YOU legt over de Financiële werkzaamheden verantwoording af 
aan het bestuur van Stichting LOEK@YOU. 


