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Beleidsplan 2021-2022 Stichting Steunfonds Jeugdzorg Overijssel 

Algemeen 

Stichting Steunfonds Jeugdzorg Overijssel bestaat in de huidige vorm sinds juli 2002. Het steunfonds 

is ontstaan uit een fusie tussen drie steunstichtingen. Het steunfonds is onafhankelijk ten opzichte 

van de overheid en organisaties in de jeugdzorg. Per 1 januari 2021 bestaat het bestuur uit: Johan 

Krist (voorzitter), Gerrit Brinkman (penningmeester) en Monique Visser (secretaris). Voor de periode 

2021-2022 worden geen mutaties voorzien in het bestuur. 

Stichtingen (en verenigingen) in Nederland moeten vanaf 1 juli 2021 voldoen aan de nieuwe wet 

WBTR, de wet bestuur en toezicht rechtspersonen. In de periode 2021-2022 zal het bestuur, al dan 

niet met extern advies van bijvoorbeeld een notaris, beoordelen of en zo ja, welke maatregelen er 

genomen moeten worden om te blijven voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. 

 

Doelstelling en toekenningscriteria 

Ons doel is het verlenen van financiële en niet-financiële steun aan personen of aan rechtspersonen 

ten behoeve van de jeugdzorg in de provincie Overijssel. De steun dient te leiden tot een aanwijsbaar 

positief effect op de zorg voor en/of hulp aan de betreffende kinderen en/of jongeren. De doelgroep 

wordt actief benaderd met de bedoeling om de beschikbare financiële middelen zo goed mogelijk te 

besteden. Via de website van het steunfonds en via het professionele netwerk uit het werkveld 

vinden kinderen, jongeren en hun verzorgenden hun weg voor het aanvragen van financiële steun. 

 

Het bestuur heeft geconstateerd dat er meer aanvragen in behandeling genomen kunnen worden 

dan er ingediend worden. Eind 2020 heeft het bestuur daarom besloten om de toekenningscriteria 

enigszins te verruimen, maar passend te laten zijn binnen de doelstelling van het steunfonds. Voor de 

jeugdzorg in Overijssel zijn er vanaf 2021 meer mogelijkheden om voor een financiële bijdrage van 

het steunfonds in aanmerking te komen. Die mogelijkheden zijn:  

1. Tot en met 2020 was het beleid om een aanvraag eenmalig toe te kennen (behalve in bijzondere 

situaties). Voorbeeld: een bijdrage in de contributie voor de voetbalvereniging werd toegekend 

voor een seizoen. Vanaf 2021 kan het bestuur van het steunfonds aanvragen met een niet 

eenmalig karakter wel toekennen als de betreffende aanvraag overtuigend en robuust is 

onderbouwd én niet-structureel van aard is. 

2. Het steunfonds financiert niet in de exploitatie van jeugdzorginstellingen in Overijssel. Dat blijft 

ook het uitgangspunt. Tegelijkertijd leiden de actuele ontwikkelingen in de jeugdzorg op tal van 

punten tot financieringsvraagstukken. Het steunfonds staat open voor projecten in de jeugdzorg 

van de drie grote jeugdzorginstellingen in Overijssel. Die projecten moeten voor de betreffende 

kinderen en/of jongeren tot een aanwijsbaar positief effect leiden. Voor die projecten zal 

eenmaal per jaar met de drie grote jeugdzorginstellingen in Overijssel (Jeugdbescherming 

Overijssel, Trias en Jarabee) van gedachten gewisseld worden over mogelijke aanvragen. Om de 

aanvragen voor die projecten goed en zorgvuldig te kunnen beoordelen, dient overtuigend en 

robuust onderbouwd te worden hoe en waarom de financiële bijdrage het kind ten goede komt 

en waarom de financiering buiten de reguliere exploitatie van de jeugdzorg valt. 

In 2021 en 2022 wil het bestuur beoordelen of de verruiming van de toekenningscriteria heeft geleid 

tot meer aanvragen. 
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Versterken netwerk 

Voor het vergroten van de naamsbekendheid en het versterken van het netwerk heeft het bestuur in 

de eerste helft van 2021 verder van gedachten gewisseld. In de periode 2021-2022 wil het bestuur 

onderzoeken of een ‘campagne’ rond een thema georganiseerd kan worden. Bijvoorbeeld in 2022 

een campagne om pleegouders actiever te benaderen, in 2023 een campagne rond het thema 

‘vakanties’, e.d.  

Bereikbaarheid 

De contactmogelijkheden zijn: 

Schriftelijk Stichting Steunfonds Jeugdzorg Overijssel 

Postbus 30, 7970 AA Havelte 

Email  info@steunfondsjeugdzorgoverijssel.nl 

In de periode 2021-2022 zal de website actueel gehouden worden door middel van het plaatsen van 

actuele aanvragen zodat potentiële aanvragers een goed beeld hebben van de mogelijkheden om 

een aanvraag te kunnen doen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastgesteld d.d. 21 september 2021 
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