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Inleiding  
Dit meerjarenbeleidsplan is onderdeel van de organisatie van Stichting 1Thuis. Stichting 1Thuis heeft als doelstelling: kinderen en jongeren, in het bijzonder 

tiener- en jonge moeders voor onbepaalde tijd een thuis te bieden door het aanbieden van opvang en begeleiding op maat. Dit doel willen we op een 

doelgerichte en strategische wijze uitvoeren.  

Termijn van een beleidsplan  

Stichting 1Thuis heeft er voor gekozen om een beleidsplan voor twee jaar te schrijven. De stichting is een jonge en groeiende organisatie die graag inspeelt op de 

actualiteiten en daarom kiezen we er voor dit termijn aan te houden. Gezien de doelstellingen zullen er in 2021 en 2022 een aantal ontwikkelingen met 

bijkomende primair processen op gang komen die we graag dan willen analyseren en regisseren.  

  

1. Missie & Visie  
Het is onze missie om de hulp(verlening) voor tiener- en jonge moeders en jonge gezinnen zo makkelijk en toegankelijk mogelijk te maken met een snel 

resultaat wat zichtbaar is in een stabiel leven voor hun kinderen. Veel te vaak gebeurt het dat om welke reden dan ook een kind een “slechte” start maakt en 

dat willen we voorkomen en zo nodig verhelpen waar mogelijk. Samen een toekomst!  

Wij geloven dat iedereen een thuis nodig heeft van waaruit hij in een gezinssituatie op een gezonde manier kan opgroeien en zijn talenten kan inzetten. Een 

thuis houdt voor ons een veilige omgeving in met liefde & aandacht, stimulans, groei en in contact met anderen. Relatie en verbondenheid zijn hierin de kern.  

  

Veilige omgeving  

Een veilige omgeving is een plek waar iemand zich op zijn gemak voelt. De ouders en het kind mogen zijn wie ze zijn. Een zeker weten dat je in vertrouwen een 
plek hebt waar je jezelf mag zijn. Met mensen om je heen die je waarderen. Praktisch gezien is dat ook een huis wat de mogelijkheid biedt voor een eigen plekje 
en rekening houdt met de veiligheid van jonge kinderen.  

  

Liefde & aandacht  

Ieder mens heeft aandacht nodig. Je mag gezien worden. Liefde is daarin onmisbaar. Op alle mogelijke manieren willen wij onze liefde 
tonen aan de moeders en de kinderen. Liefde is eindeloos creatief en dat zal ook zichtbaar zijn in ons handelen.  
  

Stimulans  

Om te ontwikkelen heeft iedereen wel eens een duwtje in de rug nodig. Bemoediging is daarin erg belangrijk. Vanuit een positieve houding zullen we de moeders 
en hun kinderen benaderen. Wij denken in mogelijkheden en grijpen de kansen die langs komen.  
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Groei  

Elk kind heeft groei nodig om zo uiteindelijk zelfstandig te kunnen functioneren in de maatschappij. Dat start al tijdens de zwangerschap. Wij streven er naar om 
de voorwaarden voor groei, zowel van ouders als kind, optimaal te realiseren zodat de groei vanzelf tot stand komt.  
  

Met anderen  

Je kunt het niet alleen. Wij zijn er om elkaar te helpen. We kijken naar het beste in de ander en willen dat naar boven halen. Samen zullen we gaan wandelen naar 

de toekomst.  

  

1.1 Doelstellingen & Strategie  

Stichting 1Thuis wil in eerste instantie een plek zijn waar alle jonge moeders in de Food Valley (de gemeenten Nijkerk, Barneveld, Ede, Scherpenzeel, Renswoude, 

Wageningen, Veenendaal en Rhenen) en regio Veluwe bij te recht kunnen voor hun zorgvragen. Hier leest u de doelstellingen die zijn geformuleerd voor 2021 en 

2022:  

1. Contracten 

Doelstelling 1. In november 2021 heeft Stichting 1Thuis de contracten met alle gemeenten in de regio FoodValley en de regio Veluwe vanuit 

de WMO waar vanuit de juiste hulpverlening actief kan worden ingezet 

2. In november 2022  heeft Stichting 1Thuis de contracten met alle gemeenten in de regio FoodValley en de regio Veluwe vanuit 

de Jeugdwet waar vanuit de juiste hulpverlening actief kan worden ingezet 

Gereed 1-11-2021 en 1-1-2022 

Acties - Contract WMO Noord Veluwe in orde maken 
- Contract Jeugd Noord Veluwe in orde maken 
- Contract gemeente Ede in orde maken 
- Contract gemeente Veenendaal in orde maken 
- Contract gemeente Amersfoort in orde maken 

Betrokkenen Directie 

Registratie Notulen overleg, getekende contracten 

 

Indicator: Aantal contracten die moeten worden afgerond voor het bedienen van regio Food Valley en de Veluwe (aflopend tot 0) 
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 Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 

2020 > > > > > > > > > > 4 3 

2021 2            

2022             

 

2. Team 

Doelstelling In december 2021 heeft Stichting 1Thuis een stabiel team aan medewerkers die ambulant werken. 

Gereed 1-11-2021 

Strategie, wijze van realisatie - Nieuwe medewerkers werven 
- Stabiel inwerkprogramma hanteren 
- Voortgangsgesprekken voeren 
- Signalering van ziekte en uitval risico’s 

Betrokkenen Zorgcoördinator, kwaliteitsmedewerker, teamleden 

Registratie Uitvalregistratie, voortgangsgesprekken 

 

Indicator: percentage wat aan wisseling en uitval plaatsvindt op het totaal aantal cliënten (<15%) 

 Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 

2020 > > > > > > > > > > 10% 0% 

2021             

2022             

 

3. Aantal cliënten   

Doelstelling Eind december 2021 wil Stichting 1Thuis in totaal minimaal 12 aanmeldingen vanuit de WMO en 5 aanmeldingen vanuit de Jeugdwet 

hebben. 
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Gereed - 31-12-2021 

Strategie, wijze van realisatie - Netwerken binnen de gemeenten 
- Netwerken binnen de kerken 
- Relatie met WMOconsulenten opbouwen 

Betrokkenen - Directie, team, netwerk 

Registratie Beschikkingen en aanmeldformulieren 

 

Indicator: aantal beschikkingen WMO (oplopend tot 9) 

 Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 

2021 2            

2022             

 

Indicator: aantal beschikkingen Jeugdwet (oplopend tot 3) 

 Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 

2021 0            

2022             

 

4. Kwaliteit  

Doelstelling In 2021 en 2022 heeft Stichting 1Thuis nog steeds het kwaliteitscertificaat van de HKZ als keurmerk 

Gereed 31-12-2022 

Strategie, wijze van realisatie - Risico-inventarisatie registreren 
- Beheersplan beheren 
- HKZ aanvraag indienen 
- Audit en aanpassingen doorlopen 
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Betrokkenen Directie, kwaliteitsmedewerker, team 

Registratie Beheersplan, HKZ certificaat  

 

Indicator: Aantal onderwerpen die moeten worden afgerond voor behoud van het certificaat ( aflopend tot 0) 

 Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 

2020 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 

2021 0            

2022             

 

5. Steungezinnen 

Doelstelling In december 2022 heeft Stichting 1Thuis een samenwerking opgezet met 5 steungezinnen. 

Gereed 31-12-2022 

Strategie, wijze van realisatie - Kwaliteitskader steungezinnen opstellen 
- Steungezinnen benaderen 

Betrokkenen Directie, kwaliteitsmedewerker, team 

Registratie Kwaliteitskader, contracten 

 

Indicator: Aantal betrokken steungezinnen  

 Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 

2020 - - - - - - - - - - 1 2 

2021 2            

2022             
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2. Geschiedenis & Huidige situatie  
Stichting 1Thuis bestaat al vanaf november 2013. Daarvoor was het een initiatief van persoonlijk aard wat op zoek was naar meer draagvlak. Om de activiteiten 

meer handen en voeten te kunnen geven, is er gekozen om een stichting op te zetten zodat een aantal processen gefaciliteerd konden worden.  

Tot aan 2018 is Stichting 1Thuis vooral actief geweest in het opzetten van een gezinshuis waarin jonge moeders konden wonen. Dit was zorginhoudelijk en 

financieel afgerond alleen was er nog geen passende locatie waar het plan gerealiseerd kon worden. In deze periode is er een sterk netwerk van betrokken 

kerken, bedrijven en andere organisaties ontstaan.  

In de tussentijd kwamen er al veel zorgvragen, variërend van aanvragen voor intramurale zorg tot coachingsvragen, binnen en heeft de stichting besloten om 

ambulante begeleiding te gaan bieden en om gastgezinnen te gaan werven die jonge moeders zouden willen opvangen. Dit hebben we tot 2016 gedaan. Door 

zwangerschap zijn toen alle zorgactiviteiten en ambulante trajecten over gedragen aan een collega stichting.  

Vanaf 2019 is Stichting 1Thuis na een korte rustperiode weer actief. In de rustperiode is ingezoomd op groei en professionalisering. Daaruit is voortgekomen dat 

de keuze is gemaakt om meer te focussen op de ambulante trajecten en het verstevigen van netwerk om de doelgroep jonge gezinnen heen. Binnen gemeenten is 

duidelijk dat de stimulering van zelfstandigheid van de inwoner een hoge prioriteit heeft en daar wil Stichting 1Thuis op in spelen. Juist door ambulant te 

ondersteunen kan de doelgroep op een eigen plek en vaak ook in het eigen netwerk blijven en vanuit daar de zelfstandigheid en zelfredzaamheid vergroten.  

Omdat de directie merkt dat niet alleen vanuit de WMO en of Jeugdwet zorgvragen komen, maar juist ook mensen die daar net niet te recht komen of tot het 

netwerk van de doelgroep behoren, zijn er een aantal activiteiten opgezet om het netwerk van de doelgroep te vergroten en te verstevigen. Die kunt u nalezen op 

de site. Deze zijn in 2020 van start gegaan en willen we graag verder gaan uitbreiden 

2.1 Activiteiten van de organisatie  

Op dit moment bestaan de activiteiten binnen Stichting 1Thuis vooral uit het bieden van de ambulante trajecten vanuit de WMO en het aanbieden van de 

ontmoetingsmomenten. Het kwaliteitsmanagementsysteem is het kader waar we vanuit werken en verder ontwikkelen. Daarnaast richt de stichting zich op het 

verbreden van de inzet door het aangaan van contracten met nog niet samenwerkende gemeenten. 

 

3. Toekomst  
Als we als directie en Raad van Toezicht ver vooruit kijken dan zien wij dat er in de toekomst op veel verschillende manieren flexibele zorg wordt verleend die 

aansluit bij de ontwikkelingen van nu. Daarbij zullen dan ook meerdere locaties voor wonen en begeleiden zijn door heel Nederland heen. Binnen stichting 1Thuis 

kan de zorg worden afgeschaald en daarom kan het daarin ook zelfvoorzienend zijn. Ook kijken we uit naar een stevig netwerk en een grote betrokkenheid vanuit 

bijvoorbeeld het bedrijfsleven en de kerken. Verder geloven we dat gezinnen het fundament van de samenleving zijn en willen daar op verschillende manieren in 

investeren en daarin samenwerken met andere organisaties die deze visie delen. 
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4. Organisatie  
  

4.1  Organisatiegegevens   
Adres: Voorthuizerweg 5  

Postcode: 3862 PZ   

Plaats: Nijkerk  

Telefoonnummer: 06-41891697   

  

Kamer van Koophandel: 60338814  

RSIN: 853865061  

E-mail: info@1thuis  

Website: www.1thuis.nl  

Stichting 1Thuis heeft de ANBI-status  

4.2  Bestuur & Werknemers  

Stichting 1Thuis kent een professioneel bestuursmodel wat bestaat uit de Raad van Bestuur:  

- Marien Folkers  

- Anneke Folkers  (deze ontvangt vergoeding voor het verrichten van de aangegeven werkzaamheden)  

  

en een Raad van Toezicht:   

- Wilrik Sinia  

- Frans van der Stigchel  

- Vacant  

  

Er zijn geen werknemers in dienst. De stichting werkt met ZZP-ers die verschillende functies inkleden 

Financiën  
De inkomsten van Stichting 1Thuis bestaan uit zorggelden en giften. De jaarrekening wordt elk jaar gepubliceerd op de site. Stichting 1Thuis is gewend bij nieuwe 

projecten fondswerving of andere gerelateerde activiteiten in te zetten. Stichting 1Thuis is niet voornemend vermogen op te bouwen, maar gericht op het 

realiseren van een gezinshuis of eventuele andere projecten bouwt de stichting wel een buffer op om deze te kunnen financieren.   


