Beleidsplan

“Je bent nooit groter dan wanneer je je bukt om een kind te helpen.”
(Dr. Wess Stafford , voormalig directeur van Compassion International)
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1.

Inleiding

Gods liefde voor kinderen is enorm groot. Toen Zijn discipelen de kinderen bij Jezus weg wilden
houden, berispte Hij hen en zei: “Laat de kinderen bij Mij komen en verhinder hen niet”. Hij omarmt
en zegent hen (Marcus 10:13-16). Het is Gods plan dat kinderen opgroeien in Zijn liefde: “Ik ben
gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.” (Johannes 10:10b)
De kinderjaren zijn erg belangrijk. Kinderen zijn in staat veel te leren, veel meer dan volwassenen. In
de kindertijd worden ervaringen opgedaan die een fundament vormen voor de rest van het leven. Dit
kunnen positieve, maar ook negatieve ervaringen zijn. Uit onderzoek1 blijkt dat problemen in de
jeugd een voorbode zijn voor psychische problemen bij volwassenen. Hoe eerder de problemen
ontstaan, hoe groter de gevolgen zijn.2 In de Bijbel staat: “Leer een kind van jongs af aan de juiste
weg, en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is.” (Spreuken 22:6) Ook worden in
de Bijbel twee voorbeelden genoemd van ouders die hun kind slechts tot drie- of vierjarige leeftijd
konden opvoeden: de ouders van Mozes (Exodus 2) en Samuël (1 Samuël 1). De opvoeding die zij
deze eerste jaren hebben meegegeven, heeft hun kinderen gevormd tot de mannen die ze later
werden.
Professor Riksen-Walraven3 gaf aan dat hoe jonger een kind is, hoe meer invloed hetgene dat hij
leert, heeft op de rest van zijn leven. Ze ontdekte bijvoorbeeld dat het dagelijks hebben van wat
extra speelse tijd met negen maanden oude baby’s, waarbij ouders zijn afgestemd op het gedrag van
hun kind, grote effecten heeft. De onderzochte kinderen, die gedurende korte tijd deze extra
aandacht kregen, bleken op twaalfjarige leeftijd een grotere ego-veerkracht te hebben dan kinderen
die deze extra aandacht niet hadden gehad. Ook vindt in de eerste levensjaren de hechting plaats.
Wanneer ouders goed met hun kinderen omgaan, hen een veilige basis bieden, toegankelijk en op
hen afgestemd zijn, hechten kinderen zich op een goede manier aan hun ouders. Een veilige hechting
vormt een basis van waaruit kinderen in staat zijn om zich verder te kunnen ontwikkelen. Helaas
blijkt uit onderzoek4 dat ruim een derde van de kinderen niet veilig gehecht is aan ouders. Kennelijk
is er bij veel ouders opvoedingsverlegenheid.
De gezinssituatie hoort een veilige setting te zijn, waarin kinderen met plezier kunnen opgroeien en
ontdekken hoe mooi het leven is. Ouders hebben de verantwoordelijkheid voor het welzijn en de
ontwikkeling van hun kinderen. Volgens het Internationale verdrag inzake de Rechten van het Kind 5,
is het belang van het kind, dat het kind goed en gezond kan opgroeien, de allereerste zorg van
ouders. Ook God geeft in Zijn Woord ouders de opdracht hun kinderen goed op te voeden: “Ouders,
behandel uw kinderen zo dat zij niet dwars en haatdragend worden. Voed ze zo op dat ze de Here
leren volgen en liefhebben.” (Efeziërs 6:4) Ondanks dat opvoeden een grote verantwoordelijkheid is,
mag echter iedereen er zomaar aan beginnen. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld autorijden,
waarvoor je eerst je rijbewijs moet halen. Weten we dan ‘vanzelf’ hoe we onze kinderen moeten
opvoeden? Helaas is dat lang niet altijd het geval. Alle ouders gunnen hun kinderen het beste, maar
niet iedereen weet hoe dat te geven. Uit onderzoek6 blijkt dat ruim een kwart van de ouders zich wel
eens zorgen maakt over de opvoeding, het gedrag of de ontwikkeling van hun kinderen. Bijna
zeventien procent van de ouders voelt zich incompetent als opvoeder. Bovendien is gebleken dat in
Nederland circa 70.000 kinderen structureel te weinig aandacht krijgen 7.
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Een gezond en goed lopend gezin, waarin de kinderen tot bloei kunnen komen, is niet alleen
fijn voor de kinderen, maar ook voor de ouders. Ze kunnen op die manier meer genieten van
het gezinsleven en van de tijd die ze doorbrengen met hun kinderen. Het feit dat de ouders hiervan
genieten, heeft vervolgens weer een positieve uitwerking op de kinderen. Wanneer het gezin op
deze manier in eenheid functioneert, belooft God het gezin te zegenen: “[…] Zie, hoe goed en hoe
lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen. […] daar gebiedt de HEERE de zegen en het
leven tot in eeuwigheid.” (Psalm 133:1-3) Wanneer een gezin op deze manier functioneert, kunnen
kinderen zich geliefd voelen en opgroeien tot zelfverzekerde, evenwichtige volwassenen. Stichting
Gezinsfundament wil (aanstaande) ouders helpen dit te bereiken. Dit wordt gedaan door hen toe te
rusten en te helpen een stevig fundament te leggen binnen hun gezin. Hierdoor kunnen
opvoedproblemen worden voorkomen en dat is altijd beter dan genezen!
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2.

Doelstelling

Het doel van Stichting Gezinsfundament is om ouders, verzorgers en aanstaande ouders te voorzien
van vernieuwende inzichten, inspiratie, praktische tips en ondersteuning op het gebied van de
ontwikkeling en opvoeding van hun kinderen, dit alles gebaseerd op Bijbelse principes en
wetenschap, om hiermee (aanstaande) ouders en verzorgers te helpen een stevig fundament te
leggen voor hun gezin van waaruit zij hun kinderen kunnen geven wat nodig is om zich goed te
kunnen ontwikkelen. Dit doel is opgenomen in artikel 2 van de statuten. Met deze doelstelling
beoogt de stichting het algemeen belang te dienen.
We dragen Gods liefde voor kinderen uit. Stichting Gezinsfundament investeert in ouders en
daarmee in hun kinderen, zodat zij positieve ervaringen op kunnen doen in hun gezin en deze
ervaringen meenemen in de rest van hun leven. De aandacht wordt grotendeels gelegd op de eerste
levensjaren, omdat kinderen hierin het meest leren, positieve veranderingen de grootste invloed
hebben en de hechting plaatsvindt. Ouders worden geholpen bij het op zich nemen van de
verantwoordelijkheid voor het welzijn en de ontwikkeling van hun kinderen. Daarnaast worden ze
geholpen om hun kinderen zo op te voeden dat zij de Here leren volgen en liefhebben. Ouders
krijgen handvatten, waarmee zorgen over de opvoeding en ontwikkeling van kinderen worden
weggenomen. Ze worden geholpen een goed lopend gezin op te bouwen waarin Gods zegen ervaren
wordt.
Stichting Gezinsfundament richt zich in basis op preventie door middel van het aanbieden van
informatie, praktische tips en vernieuwende inzichten. Hierbij geloven wij in de combinatie tussen
Bijbelse principes en wetenschap. God spreekt door Zijn Woord, Zijn Woord is scheppend en brengt
leven. In de Bijbel staat dat het belangrijk is om te bouwen op een goed fundament (Mattheüs 7:2427), want dan zijn we bestand tegen moeilijkheden. Aan de andere kant biedt de wetenschap veel
theoretische kennis die belangrijk is. Stichting Gezinsfundament wil deze theorie toepasbaar maken
voor ouders, zodat ze hun kinderen begrijpen en kunnen inspelen op de ontwikkeling. Onze droom is
dat ieder gezin een stevig fundament heeft, zodat kinderen zich op een gezonde manier kunnen
ontwikkelen!
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3.

Strategie

3.1 Activiteiten
Stichting Gezinsfundament werkt vanuit twee pijlers om de doelstellingen te verwezenlijken:
1. Seminars
2. Digitaal platform
Tijdens de seminars krijgen (aanstaande) ouders en verzorgers vernieuwende inzichten en praktische
tips over de opvoeding van kinderen. Ook krijgen ze informatie over de ontwikkeling van kinderen
vanuit de ontwikkelingspsychologie en wordt dieper ingegaan op het onderwerp hechting. Hierbij
wordt tevens stilgestaan bij wat een kind hierin van zijn/haar ouders nodig heeft. Ten slotte wordt
aandacht besteed aan de geloofsopvoeding en de seksuele opvoeding van kinderen. In dit alles
worden Bijbelse principes toegepast. Doel van deze seminars is dat ouders de ontwikkeling van hun
kinderen (beter) gaan begrijpen en weten op welke manier zij hun kinderen hierin het beste kunnen
ondersteunen. Hierdoor gaan ze bewuste keuzes maken in het handelen ten aanzien van hun
kinderen. De seminars worden aangeboden in kerken en bij andere organisaties die contacten
hebben met (aanstaande) ouders en/of verzorgers. Afhankelijk van de vraag kunnen de seminars
bestaan uit één of meerdere sessies, waarin één of meerdere van bovengenoemde onderwerpen
behandeld worden.
De stichting vindt het belangrijk om ook een vervolg aan de seminars te geven. Ten eerste is het in
incidentele gevallen mogelijk dat ouders of verzorgers na het volgen van een seminar gecoacht
worden in het toepassen van de opgedane kennis. Ten tweede wordt (indien gewenst) een aantal
maanden nadat ouders of verzorgers een seminar gevolgd hebben contact met hen opgenomen.
Hierbij wordt gevraagd of het hen gelukt is de opgedane kennis toe te passen en worden eventueel
aanvullende tips gegeven. Eventueel is het mogelijk dat ouders of verzorgers naar aanleiding van dit
contact alsnog coaching ontvangen. Als in bovengenoemde gevallen blijkt dat er vergaande
ondersteuning of ondersteuning op andere gebieden dan de opvoeding nodig is, wordt
doorverwezen naar andere instanties die deze hulp kunnen bieden.
Op het digitaal platform kunnen (aanstaande) ouders, verzorgers en andere geïnteresseerden
informatie, praktische tips en nieuwe inzichten vinden. Deze zullen geplaatst worden op de website
www.gezinsfundament.nl . Tevens zal gebruik gemaakt worden van sociale media. Eventueel kunnen
vragen langs deze weg beantwoord worden. Ook hier geldt dat de stichting er waarde aan hecht om
ondersteuning te bieden bij het toepassen van de verstrekte informatie. Hiervoor wordt, wanneer
dat noodzakelijk blijkt, coaching aangeboden of wordt doorverwezen naar andere instanties die deze
hulp kunnen bieden.
3.2 Doelgroep
De doelgroep van Stichting Gezinsfundament bestaat uit ouders, verzorgers en uit mensen die een
kinderwens hebben. In Nederland wonen ruim 4,6 miljoen ouders8 en zijn er jaarlijks zo’n 160.000
aanstaande ouders9. Bij elkaar gaat het dus om ruim 4,7 miljoen mensen. Ongeveer twaalf procent
van de volwassen Nederlanders bezoekt regelmatig een christelijke kerk10. Dat komt neer op ruim
560.000 kerk bezoekende (aanstaande) ouders. Hoewel verwacht wordt dat voornamelijk zij de
seminars en het digitale platform zullen bezoeken, zijn deze toegankelijk voor iedereen.
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3.3 Werkterrein
Stichting Gezinsfundament is gevestigd te Harderwijk. Zij biedt haar diensten echter door heel
Nederland aan.
3.4 Communicatie
Om ervoor te zorgen dat de stichting te vinden is, zullen diverse activiteiten worden uitgevoerd:
 Het contact onderhouden met (aanstaande) ouders en verzorgers;
 Het contact onderhouden met kerken en andere organisaties;
 Het contact onderhouden met donateurs;
 Het opzetten en onderhouden van een website;
 Het inzetten van sociale media;
 Het maken en verspreiden van flyers en visitekaartjes;
 Het verzenden van een digitale nieuwsbrief;
 Het schrijven van blogs;
 Het plaatsen van links op externe websites;
 Het contact onderhouden met media.
Stichting Gezinsfundament hecht veel waarde aan transparantie. Onze activiteiten, contactgegevens,
en het beleidsplan zijn terug te vinden op de website www.gezinsfundament.nl.
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4.

Organisatie

4.1 Bestuur
Het bestuur van Stichting Gezinsfundament bestaat uit de volgende functies en personen:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

Mevrouw C. van Beek - Hardeman
Mevrouw M. Repko - Verhagen
De heer A. Wijnhorst

De bestuursleden vervullen hun functie op vrijwillige basis. Het bestuur komt ieder kwartaal bij
elkaar voor een vergadering. Eens per jaar wordt het financieel jaarverslag opgesteld door de
penningmeester en ter goedkeuring voorgelegd. Tevens wordt het beleidsplan jaarlijks
geactualiseerd en herzien. Elke nieuwe versie van een beleidsplan is van kracht op het moment dat
deze in een bestuursvergadering is goedgekeurd. Het bestuur legt verantwoording af in het
jaarverslag.
De voorzitter:
 Heeft de algemene leiding over de stichting en geeft leiding aan het bestuur;
 Is het eerste aanspreekpunt voor bestuursleden;
 Leidt de bestuursvergaderingen;
 Stelt de conceptagenda voor de vergaderingen vast;
 Ziet er op toe dat er gehandeld wordt conform de wet, de statuten en dit beleidsplan;
 Voert jaarlijks een kascontrole uit en wordt hierin gesteund door de secretaris. De voorzitter
doet waar nodig voorstellen tot correctie of verbetering van de financiële administratie en
adviseert het bestuur om de penningmeester al dan niet decharge te verlenen;
 Voert een tussentijdse kascontrole uit op het moment dat de penningmeester te kennen
geeft te willen aftreden. Adviseert ook hier tot het al dan niet verlenen van decharge.
De secretaris :
 Vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid;
 Maakt van elke bestuursvergadering een verslag waarin minimaal vermeld:
o De datum en plaats van de bestuursvergadering;
o De aanwezige en afwezige bestuursleden;
o De verleende volmachten;
o De genomen besluiten.
 Stelt het niet-financiële gedeelte van het jaarverslag op.
De penningmeester:
 Voert de financiële administratie, stelt financiële overzichten op en maakt het financiële
gedeelte van het jaarverslag;
 Waarborgt de continuïteit van de financiële administratie, met name in geval van opvolging;
 Zorgt ervoor dat de financiële administratie, de manier waarop deze administratie gevoerd
wordt en het financiële jaarverslag voldoen aan de van toepassing zijnde regelgevingen;
 Beheert de kas, de bankrekening, de spaarrekening en eventuele investeringen;
 Verricht en ontvangt betalingen;
 Begroot inkomsten en uitgaven en voert hierop financiële controle uit;
 Beslist zelfstandig over uitgaven die in de vastgestelde begroting zijn opgenomen;
 Beoordeelt of gedane uitgaven en declaraties vallen binnen de jaarbegroting, de kaders van
budgetten en/of de in bestuursvergaderingen gemaakte afspraken.
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4.2 Ontwikkelingspsycholoog
Stichting Gezinsfundament acht het noodzakelijk dat het geven van de seminars, de invulling van het
digitale platform en de eventuele coaching verricht worden door een universitair geschoolde
ontwikkelingspsycholoog. Voorwaarde is dat deze persoon een levende relatie heeft met God.
De ontwikkelingspsycholoog:
 Verricht in de opstartfase van de stichting werkzaamheden als vrijwilliger;
 Zal bij voldoende financiële middelen, werkzaamheden verrichten in dienstverband;
 Maakt geen onderdeel uit van het bestuur;
 Voert de inhoudelijke taken uit zoals beschreven in dit beleidsplan;
 Beheert de database met gegevens van donateurs en overige relaties en zorgt ervoor dat
deze actueel is, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is;
 Onderhoudt contacten met donateurs, fondsen, kerken, media en overige organisaties;
 Beheert de website en ziet erop toe dat deze actueel, volledig en bereikbaar is;
 Ontvangt alle binnenkomende post en e-mail, rechtstreeks of via andere bestuursleden;
 Neemt kennis van en behandelt de post en e-mail en schakelt waar nodig bestuursleden in;
 Archiveert alle relevante documenten;
 Is het gezicht van de stichting naar buiten toe.
4.3 Verklaring Omtrent het Gedrag
Het is iedere, al dan niet vrijwillige, medewerker van Stichting Gezinsfundament die voor de stichting
direct werkzaam is met kinderen, verplicht een Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen
alvorens deze werkzaamheden te verrichten.
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5.

Financiën

5.1 Werving van gelden
Stichting Gezinsfundament werft donateurs en fondsen. Hiertoe zullen vanaf oprichting organisaties
en individuele personen benaderd worden. Daarnaast zal aansluiting gezocht worden bij organisaties
die een deel van hun omzet schenken aan goede doelen. Ten slotte zullen organisaties en personen
die gebruik maken van de diensten van de stichting, gevraagd worden een vrijwillige donatie te doen.
De kosten van de wervende acties worden tot een minimum beperkt, zodat zo veel mogelijk
inkomsten ten goede komen aan de doelstelling zoals beschreven in de statuten.
Bij dit alles gelden de volgende uitgangspunten:
 Donaties, meerjarige schenkingen en schenkingen bij testament kunnen in overleg
plaatsvinden via een notaris;
 Meerjarige schenkingen kunnen in overleg plaatsvinden via een overeenkomst;
 Schenkingen via de notaris en/of meerjarige donaties via een overeenkomst worden, indien
de donateur daaraan hecht, besteed aan een door de donateur beoogd doel;
 Eenmalige of periodieke donaties worden gestort op de bankrekening van de stichting;
 Contant ontvangen schenkingen aan de stichting worden bij eerste gelegenheid aan de
penningmeester gemeld en zo spoedig mogelijk op de bankrekening gestort.
5.2 Beheer van vermogen
De penningmeester voert de administratie en stelt de jaarrekening op. De inkomsten worden voor
minimaal 90% besteed aan de doelstellingen van de stichting en hiermee dient de stichting het
algemeen belang. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de
voortzetting van de werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling. Indien vermogen wordt
aangehouden, zal in de jaarrekening gemotiveerd worden wat het doel hiervan is. Vermogen kan
worden aangehouden indien door een schenker of erflater een bestedingsbeperking is opgelegd,
indien dit noodzakelijk is voor (voorziene) werkzaamheden van de stichting of indien dit
gereserveerd is voor aanschaf van activa voor (voorziene) werkzaamheden.
5.3 Beschikken over het vermogen
Op grond van artikel 5 van de statuten heeft geen enkele persoon doorslaggevende zeggenschap
binnen de stichting. Daarom kan geen enkele persoon beschikken over het vermogen van de
stichting als zijnde eigen vermogen.
5.4 Afwezigheid winstoogmerk
Stichting Gezinsfundament beoogt geen winst te maken. De opbrengsten zullen volledig ten goede
komen aan de doelstellingen van de stichting of zaken die de doelstellingen van de stichting
ondersteunen.
5.5 Bestemming liquidatiesaldo
Zoals vermeld in artikel 12.5 van de statuten, zal bij eventuele opheffing van Stichting
Gezinsfundament een batig liquidatiesaldo worden besteed ten bate van een algemeen nut
beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die
uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling
heeft.
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5.6 Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden, conform artikel 3.5
van de statuten. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie mogen
worden gedeclareerd. Voor de werkzaamheden die de ontwikkelingspsycholoog verricht in dienst
van de stichting, wordt een salaris toegekend. Het beloningsbeleid is er op gericht haar personeel te
belonen volgens maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn.
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Bronvermelding

De geciteerde Bijbelgedeelten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling, de Nieuwe
Bijbelvertaling en Het Boek. Overige bronnen zijn:
1.

Hofstra, M.B., Ende, J. van der, & Verhulst, F.C. Child and adolescent problems predict DSM-IV
disorders in adulthood: A 14-year follow-up of a Dutch epidemiological sample. J Am Acad Child
Adolesc Psychiatry, 2002; 41: 182-189.

2.

Land, H. van 't, & Ruiter, C. de. Nationale Monitor Geestelijke Gezondheid 2006 (NMG). Utrecht:
Trimbos-instituut, 2006.

3.

Riksen-Walraven, M. (2002). Wie het kleine niet eert …. . Over de grote invloed van vroege
sociale ervaringen. Oratie, Katholieke Universiteit Nijmegen.

4.

IJzendoorn, M.H. van, Schuengel, C. & Bakermans-Kranenburg, M.J. (1999). Disorganized
attachment in early childhood: Meta-analysis of precursors, concomitants, and sequelae.
Development and Psychopathology, 11, 225-249.

5.

Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK); New York, 20 november 1989.
Artikel 18.

6.

Bot, S., Roos, S. de, Sadiraj, K., Keuzenkamp, S. Broek, A. van den & Kleijnen, E. (2013). Terecht in
de jeugdzorg. Voorspellers van kind- en opvoedingsproblematiek en jeugdzorggebruik. Den
Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

7.

Alink, L., IJzendoorn, R. van, Bakermans-Kranenburg, M.J., Pannebakker, F., Vogels, T., & Euser,
S. (2011). Kindermishandeling in Nederland Anno 2010: De Tweede Nationale Prevalentiestudie
mishandeling van kinderen en jeugdigen (NPM-2010). Leiden: Casimir.

8.

CBS StatLine. Particuliere huishoudens naar samenstelling en grootte. Den Haag/Heerlen:
Centraal Bureau voor de Statistiek, 2014.

9.

CBS StatLine. Geboorte naar diverse kenmerken. Den Haag/Heerlen: Centraal Bureau voor de
Statistiek, 2014.

10. CBS StatLine. Kerkelijke gezindte en kerkbezoek; vanaf 1849; 18 jaar of ouder. Den
Haag/Heerlen: Centraal Bureau voor de Statistiek, 2014.

Beleidsplan Stichting Gezinsfundament – vastgesteld op 30 juni 2015

Pagina 11 van 11

