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1  Lengte en geldigheidsduur  
Vanaf de oprichting in 2015 heeft de Stichting Zwerfjongeren Apeldoorn diverse activiteiten 
georganiseerd voor de doelgroep.  
Inmiddels is de stichting al weer toe aan haar derde tweejarige beleidsplan met ambities en de 
plannen van de Stichting voor de kalenderjaren 2021 en 2022.  
 
2  Visie en missie 
De visie en de missie van de Stichting zijn onveranderd: 
 
De visie van de stichting is het ondersteunen van personen en organisaties bij de opvang en 
begeleiding van zwerfjongeren, jongeren die als vluchteling in Nederland zijn gekomen, asielzoekende 
jongeren, tienermoeders en andere risicojongeren. 
 
De missie is om fondsen, subsidies, sponsorgelden, giften en vergoedingen te werven om deze aan te 
wenden voor door de stichting georganiseerde activiteiten of andere initiatieven voor zover deze 
bijdragen aan het doel van de stichting.  
 

 
 
3  Ambities 
De ambities groeien, waarbij de eerdere ambities onverminderd van toepassing blijven. 
Want ook voor de jaren 2021 en 2022 willen we waar kan de financiële ondersteuning bieden. 
De kerngebieden zijn en blijven: 

- Voorzien in de kosten van het aanmelden van de doelgroep bij Woonkeus Stedendriehoek. 
Deze aanmelding is in de eerste plaats nodig om in aanmerking te komen voor een sociale 
huurwoning. Daarnaast doen zij dan automatisch mee bij de door de Woonkeus 
georganiseerde loting van een zogenaamde lootwoning.  

- Ingeval jongeren een woning toegewezen krijgen, zullen we waar nodig, een financiële 
bijdrage leveren om van de woning een thuis te maken. 

- We blijven ook, net als voorgaande jaren, zowel groepsactiviteiten als individuele activiteiten 
organiseren voor de doelgroep.  

- Verlenen van incidentele financiële of materiële hulp, bijvoorbeeld door het uitgeven van 
cadeaubonnen (boodschappen, kleding, verzorging).  

- Als gevolg van de corona zijn we integraal aan de gehele doelgroep cadeaubonnen gaan 
uitreiken. Dit willen we incidenteel blijven continueren. 

- Bijdragen in de kosten voor onderwijs (zowel beroeps-gerelateerd als vrijetijd).  Dit was 
afgelopen beleidsperiode een proef en is positief ontvangen.   

Ten aanzien van het verwerven van gelden is het doel om ook in deze beleidsperiode weer op actieve 
en minder actieve wijze aandacht te vragen voor de doelgroep.  

 



4  Sterkten en zwakten 
De sterkte van de Stichting is gelegen in de voorzitter van de Stichting, Marco Betman. Met zijn groot 
hart en met zijn jarenlange ervaring als outreachend medewerker, zet hij zich waar het maar kan in, 
om ook buiten zijn werk iets te kunnen betekenen voor de doelgroep in Apeldoorn. 
Dat is dan ook gelijk de zwakte van de stichting. De stichting is erg afhankelijk van de gedrevenheid van 
de voorzitter voor het bereiken van doelgroep.  
 
5 Versterking van het bestuur van de Stichting 
Minimaal tweemaal per jaar (maar meestal vaker) vindt een Stichtingsvergadering plaats waarin de 
financiën, de activiteiten en ontwikkelingen worden besproken en de koers wordt bepaald. Deze 
vergadering vindt plaats met, naast het bestuur, minimaal twee (eveneens vrijwillige) adviseurs. 
 
6  De doelstellingen voor de 2021 en 2022 
Via mensen uit het domein zwerfjongeren zullen jaarlijks de daarvoor in aanmerking komende 
jongeren eenmalig financieel worden ondersteund door de kosten van de aanmelding bij Woonkeus 
Stedendriehoek over te nemen. 
 
Indien reguliere instanties niet of onvoldoende bijdragen in de kosten voor het inrichten van de 
woning zal de Stichting iedere jongere die dat nodig heeft ondersteunen om de toegewezen woning 
tot een thuis te maken. 
 
Zodra het, na de corona-periode, weer mogelijk is zullen jaarlijks twee activiteiten in groepsverband 
georganiseerd worden, onder begeleiding van professionals/vrijwilligers. Indien de activiteiten niet 
ontstaan vanuit de praktijksituatie dan zal rond de zomer een brainstorm worden georganiseerd door 
de voorzitter om met aantal ondersteuners/donateurs een activiteit te bedenken. 
 
Ieder jaar zullen een aantal (minimaal 20) jongeren individueel (financieel) worden ondersteund voor 
het kunnen realiseren van een persoonlijke activiteit. Denk aan een keer een avondje naar de film of 
naar het theater, een keer uit eten, etc. 
 
Naast het verstrekken van cadeaubonnen aan jongeren voor individuele situaties blijven we jaarlijks 
minimaal één keer per jaar, een ‘actie’ organiseren waarbij de gehele doelgroep een cadeaubon (ten 
behoeve van boodschappen, kleding of verzorging) ontvangt.  
 
De jongeren zullen (o.a. door mensen uit het domein zwerfjongeren) actief worden gestimuleerd tot 
het gaan volgen van opleidingen (voor beroep en vrije tijd). De stichting zal deze kosten voor haar 
rekening nemen. 
 
Wat betreft zichtbaarheid van de stichting blijven de activiteiten op de website 
http://stichtingzwerfjongerenapeldoorn.nl en op twitter/facebook Stichting zwerfjongeren Apeldoorn 
gepubliceerd worden.  
 
Het verkrijgen van fondsen behoeft deze beleidsperiode geen bijzondere aandacht. De reserves zijn 
voldoende om ook unieke kansen financieel te kunnen ondersteunen. 
 

 

http://stichtingzwerfjongerenapeldoorn.nl/

