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Rejoice Drunen subsidieverzoek gezinshuis in het kader van innovatie sociaal domein

Collegevoorstel
Aanleiding / voorgeschiedenis
Van Rejoice Drunen is een subsidieverzoek ontvangen voor de oprichting van een gezinshuis waarin
jongeren van 18 tot 23 jaar zich met professionele begeleiding kunnen voorbereiden op zelfstandigheid.
Feitelijke informatie
Voor de doelgroep jongeren tussen 18 en 23 jaar waarvoor zelfstandig wonen een te grote stap is en terug
naar ouders/verzorgers geen optie meer is wil Rejoice een gezinshuis oprichten waar maximaal 4 jongeren
zich kunnen voorbereiden op zelfstandigheid. Jeugdzorg eindigt als men de 18 jarige leeftijd bereikt maar
voor de doelgroep ontbreken dan nog de vaardigheden en een gezonde basis om een zelfstandig leven tot
een succes te maken. Daardoor bestaat het risico dat schulden ontstaan, eenzaamheid, criminaliteit,
verslaving etc. In een gezinshuis wonen de jongeren samen met de gezinshuisouders en hun eigen
kinderen. In een normaal huis in een gewone buurt.
In onze gemeente is hiervoor nauwelijks aanbod beschikbaar en jongeren met een dergelijke hulpvraag
worden nu geplaatst in een voorziening in Den Bosch of Tilburg buiten hun sociale netwerk.
Afweging
Het initiatief van Rejoice Drunen past binnen het ‘Beleidskader Transitie Sociaal Domein’ en draagt bij aan
de gewenste transformatie van het sociaal domein die wij voor ogen hebben. Het initiatief draagt bij aan
vergroting van de zelfredzaamheid van de doelgroep. Het gezinshuis is een innovatief zorgaanbod dat leidt
tot minder specialistische zorgkosten. Voor een specifieke jongere is berekend dat plaatsing van de
betreffende jongere in het gezinshuis een besparing van circa € 30.000 per jaar op zorgkosten kan
opleveren ten opzichte van de huidige zorgkosten. Deze jongere gaat bij Rejoice starten zodra zij open
kunnen.
.
Kosten huidige hulp
Fasehuis per dag
Activerende begeleiding
Totaal per dag
Totaal op jaarbasis



Kosten Rejoice
€ 144,00 Begeleiding

€ 90,50

€ 50,00 Leefgeld *

€ 14,00

€ 194,00 Totaal per dag
€ 70.810,00 Totaal op jaar basis

€ 104,50
€ 38.142,50

Verblijf in Rejoice bestaat uit een component zorgkosten en een component leefgeld. De hoogte van het leefgeld is
afhankelijk van de persoonlijke financiële situatie van de jongere en is verbonden aan het zelfstandig worden. Hoe meer een
jongere zelf aan inkomsten (bijbaan, studiefinanciering, zorgtoeslag e.d.) heeft hoe lager deze bijdrage.

De aansluiting van de Jeugdwet op Wmo is niet vanzelfsprekend, hierin ligt de focus op de overgang van de
ondersteuning aan jongeren die 18 worden. De jeugdhulp die aan jongeren gegeven wordt, is niet
vanzelfsprekend onderdeel van de Wmo, terwijl deze behoefte er soms wel ligt. Ook binnen de regionale
samenwerking van Hart van Brabant wordt er gevraagd om extra aandacht te besteden aan de overgang
van 18- naar 18+. In de aansluiting van jeugdhulp op de ondersteuning van de Wmo is één van de
aandachtspunten gericht op jongeren die uit de jeugdhulp komen en vanwege een hulpvraag (nog) niet
zelfstandig kunnen wonen.
Rejoice verzoekt om een eenmalige subsidie van € 32.700. Bestaande uit een bedrag van € 17.700 voor de
inrichting van het gezinshuis en € 15.000 voor kosten in de opstartfase zoals:
 tijdelijke aanstelling van een kwaliteitsfunctionaris
 het ontwikkelen van een website
 de mogelijkheid om jongeren te laten deelnemen aan sport en spel
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aanloopverliezen op te vangen als het gezinshuis in het begin nog niet met 4 jongeren bewoond wordt
activiteiten te organiseren om het netwerk rond jongeren te herstellen c.q. versterken.

In de aanvullende motivatie geeft Rejoice aan dat ze inmiddels voor de inrichting van het gezinshuis
bekostiging hebben gevonden. De subsidie van € 15.000 voor de opstartfase wil Rejoice ook inzetten om al
op 1 februari aanstaande van start te kunnen met 2 jongeren. Hierdoor kunnen zij al opgevangen worden en
is er nog voor 2 andere jongeren met een vergelijkbare hulpvraag een plek beschikbaar. Er komt dus al op
korte termijn aanbod beschikbaar voor deze doelgroep en deze 2 jongeren hoeven dan niet te wachten
totdat er voldoende jongeren zijn om te starten.
Inzet van middelen
Voorgesteld wordt om Rejoice eenmalig een subsidie te verlenen van maximaal € 15.000 voor de
opstartkosten van het gezinshuis. Deze subsidie kan voor € 5.000 gedekt worden uit het innovatiebudget
sociaal domein. Voor de resterende € 10.000 kan dekking worden gevonden door de besparing op
zorgkosten die door dit initiatief worden gerealiseerd.
Er zal in 2017 minimaal elk kwartaal een gesprek zijn met Rejoice waarin gemonitord wordt hoe het gaat met
het gezinshuis, de continuïteit van zorg, de financiële situatie en de bereikte resultaten met de jongeren die
bij Rejoice wonen.
De persoonlijke resultaten die de jongeren behalen worden geëvalueerd in de gesprekken die consulenten
van Bijeen hebben met de jongeren en met Rejoice over voortgang e.d.
Risico's
Eerder zijn besluiten genomen om zorgbudgetten in te zetten voor transformatie en aanvullende subsidiëring
O3 en stichting de Schroef. Na dit besluit is het voorlopig niet meer wenselijk om nieuwe voorstellen nog ten
laste van zorgbudgetten te brengen. Op basis van de voorlopige zorgbenutting 2016 en rekening houdend
met de beschikbare budgetten 2017 lijkt binnen de budgetten geen ruimte meer aanwezig. Er is op diverse
manieren geanticipeerd op een mogelijk te realiseren besparing op zorgkosten maar of dit ook daadwerkelijk
zo is moet nog duidelijk worden. Daarnaast zijn ook andere factoren van invloed op het verloop van de
zorgkosten.
Procedure / vervolgstappen
Rejoice zal via een subsidiebeschikking worden geïnformeerd over uw besluit.
Voorgenomen besluit
Het voorstel is om bijgaand besluit vast te stellen.
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BESLUIT

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 24 januari 2017
besloten:



aan Rejoice eenmalig een subsidie te verlenen van maximaal € 15.000 voor de opstartkosten van een
gezinshuis.
een subsidie voor de inrichting van het gezinshuis af te wijzen.

namens het college van Heusden,
de secretaris,

mr. H.J.M. Timmermans

3

Subsidie aanvraag:
Naam instelling
Telefoon
Email
Correspondentie adres
Soort subsidie
Aangevraagd bedrag
Beleidsveld

: Rejoice Drunen
: 06-40938524
: nicolefranklin@planet.nl
: Chrysantenstraat 31
5151GD Drunen
: eenmalig
: € 32.700
: lokale innovatie, jongeren, zorg en wonen

Inleiding:
REJOICE is ontstaan in samenwerking met de gemeente Heusden.
Dromen, durven en doen was een eerste aanzet om met mijn droom contact te
zoeken met de gemeente. Zo kwam ik na een eerste enthousiasmerend gesprek met Chantal
Martens en Pieter Schipper terecht bij Anne-lieke Piggen. Na een aantal gesprekken met een
team van verschillende zorg professionals en gemeente medewerkers werd steeds
duidelijker dat ik deze kans om iets te mogen betekenen voor de
doelgroep moest aangrijpen.
Ook binnen onze gemeente was er al zorg om deze groep jongeren.
Deze jongeren vielen doorgaans tussen wal en schip. Jeugdzorg eindigt rondom 18 jaar,
terug naar ouders/verzorgers is vaak geen optie meer, maar zelfstandig wonen is een te
grote stap. Het beheersen van vaardigheden en een gezonde basis om het zelfstandig leven
in de maatschappij tot een succes te maken ontbreekt en resulteert makkelijk in het
ontstaan van schulden, eenzaamheid, Hopeloosheid, psychische problematiek, criminaliteit
en/of verslaving. Een passende oplossing was er nog niet, maar daar mogen we nu in gaan
voorzien door middel van ons gezinshuis REJOICE Drunen.

In bijgaand document kunt u lezen hoe we dit vorm willen gaan geven.
Anne-lieke Piggen en Tanja de Bonth zijn betrokken en enthousiast over REJOICE, omdat het
uniek is en een aanvulling binnen het bestaande zorgaanbod.
Om onze onderneming zo goed mogelijk neer te zetten hebben we wel financiële middelen
nodig. Allerlei ideeën hierover kwamen omhoog, maar concreet hebben we wel geld nodig
om het te starten.
In een ander document vind u de investeringsbegroting voor de woning om hem
bewoonbaar te maken voor 4 jongeren. Echter na overleg met Anne-lieke Piggen neem ik de
vrijmoedigheid om nog extra geld te vragen voor:

-Het tijdelijk aanstellen van een kwaliteitsfunctionaris die mee kijkt naar een passend
kwaliteitssysteem om de zorg op een kwalitatief goed niveau weg te zetten.
-Het ontwikkelen van een website om kenbaarheid te geven aan de mogelijkheid van opvang
in ons huis.
-De mogelijkheid om de jongeren te laten deelnemen aan sport en spel om zodoende
gezond te blijven, ontspanning te vinden, maar ook een sociaal netwerk te kunnen
opbouwen of versterken. Ouders/ verzorgers gaan hier doorgaans niet meer voor betalen,
en de jongeren ontbreekt doorgaans de financiële middelen.
-We zullen niet meteen met 4 jongeren startten omdat er nog geen te bezichtigen locatie is,
dus ze weten nog niet waar ze een keuze voor mogen maken. Om wel alle vaste lasten te
kunnen betalen zou wat overbruggingsreserve heel wenselijk zijn.
-Om activiteiten te organiseren waarbij het bestaande netwerk uitgenodigd kan worden om
de bestaande maar ook vaak wankele relatie te herstellen c.q versterken.
Met deze onderbouwing wil ik een aanvraag doen om naast de € 17.700 voor de inventaris
nog een aanvulling te ontvangen van € 15.000 .
Ben gaarne bereid dit verder toe te lichtten mocht de vraag hiernaar bestaan.
Met vriendelijk groet,
Nicole ’t Zand- van de Wiel.
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REJOICE DRUNEN

Inleiding
Onze onderneming heeft enkel als doel om jongeren te leren zelfstandig en goed in de maatschappij
te functioneren .
De naam” REJOICE “ is gekozen omdat we weten dat er voor sommige jongeren weinig is om
verheugd naar uit te zien. Ze willen zelfstandig leven ,maar doordat ze nog vaardigheden missen om
dit tot een succes te brengen is de realiteit dat ze problemen ontwikkelen op allerlei leefdomeinen.
Te denken valt aan opbouw van schulden, eenzaamheid, psychische problemen, criminaliteit en/of
verslaving . Ze raken volledig het overzicht kwijt. Uitzichtloosheid en hopeloosheid is hier een logisch
gevolg van. Uit persoonlijke en professionele ervaring weet ik dat ze met de juiste coaching,
nabijheid en gegeven tools weer verheugd, “rejoiced”, kunnen uitzien naar datgeen wat de
toekomst brengen gaat. Er ontstaat vertrouwen in eigen vaardigheden en talenten die ze kunnen
inzetten om hun doel zelfstandig leven in saamhorigheid met de maatschappij te behalen.

Doelstellingen:
Aanleren van vaardigheden op verschillende levensdomeinen d.m.v. trainingen en
persoonlijke gesprekken.

-

Een georganiseerd thuis creëren, waar ze veiligheid en stabiliteit ervaren om zich goed voor
te bereiden op de weg naar zelfstandigheid.

-

Voor iedere jongeren een persoonlijk zorgplan ontwikkelen waarbinnen datgeen wat nog te
ontwikkelen behoeft staat omschreven.

-

Aansluiten bij of samenwerken met een organisatie die gericht is op begeleiding /
behandeling van de doelgroep

-

Door het aanbieden van deze plaatsen een toegevoegde waarde zijn in het zorgaanbod
binnen de gemeente Heusden.

-

Doelgroep:
Jongeren van 18+ tot 23 jaar die nog onvoldoende vaardigheden hebben ontwikkeld op diverse
levensdomeinen om zich zelfstandig te kunnen handhaven in de maatschappij.
Jongeren die zelf gemotiveerd zijn om op deze manier een positieve weg te bewandelen richting
zelfstandigheid.

REJOICE DRUNEN

Diensten
Ons concept richt zich op echte betrokkenheid, professionaliteit en wederkerigheid. De jongeren
moet zelf voldoende gemotiveerd zijn om iets van het leven te maken. Wij willen hierin aansluiten en
ondersteunend zijn om dit doel te bereiken.
We bieden in een aangrenzende woning 4 plekken, een georganiseerd thuis , waarin ze zich met
professionele begeleiding , nabijheid en veiligheid kunnen voorbereiden op de zelfstandigheid.
In deze veilige setting kunnen ze de vaardigheden leren op verschillende levensdomeinen die nodig
zijn om het zelfstandig leven in de maatschappij tot een succes te brengen.
Omdat we samenwerking als belangrijk instrument zien om de zorg op een kwalitatief goed niveau te
brengen hebben we actieve samenwerking met andere zorginstellingen. Wij denken dat dit ons

sterker maakt binnen de zorgmarkt omdat we van elkaars expertise gebruik kunnen maken.
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Investeringsbegroting.

4 slaapkamers
Badkamer
Sloten slaapkamer deuren
Hal
Woonkamer
Keuken
Garage
Airco
Tuin
Brand en Ehbo
Raambekleding en laminaat 2 kamers

€

Totaal:

€ 17.700

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

4.400
200
200
400
3.500
1.500
2.800
2.000
1.500
500
1.700
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Exploitatie begroting.
Vaste lasten per jaar
Personeelskosten & inkoop
deskundigheid*
Verzorgingskosten
Huisvesting**
Huishoudelijke ondersteuning
Rente & afschrijving (10 jaar)
Administratiekosten
Verzekering/onderhoud
Energie

€ 17.000
€ 12.000
€
6.000
€
1600
€ 10.000
€ 1.000
€ 4.800

Totaal

€ 127.600

€ 75.200

*Personeelskosten , begeleiding en inkoop van gedragswetenschapper , ambulant begeleider of
jobcoach, om de zorg voor deze doelgroep zo goed mogelijk neer te zetten.
**Huisvesting is wel begroot, maar word niet meegenomen in dagtarief van de jongere.
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Offerte Arrangement Rejoice
REJOICE
Chrysantenstraat 31
5151 GD Drunen

Drunen, 22 november 2016

Betreft: offerte arrangement REJOICE ten behoeve van Gemeente Heusden

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de offerte van REJOICE inzake huisbegeleiding in de doelgroep 18 - 23 jaar voor de
Gemeente Heusden.

We werken met een all-inclusive prijs van EUR 90,50 per jongere per dag voor een looptijd van een
jaar.

Met vriendelijke groet,
N. ’t Zand –van de Wiel

Drunen, 11-01-2017

Betreft: Motivatie brief inzake subsidie aanvraag REJOICE DRUNEN.

Geachte Wethouders ,
Middels deze brief wil ik graag mijn aanvraag rondom de subsidie toe lichtten ter aanvulling op de
andere bescheiden die al in jullie bezit zijn.
We starten per 1 februari al met een geheel nieuw zorg initiatief voor 4 jongeren. Daar het nog in
opbouw is voorzien we al dat we nog niet met een volledige bezetting zullen draaien omdat de
jongeren iets moeten zien om er vervolgens een keuze voor te kunnen maken. We startten nu met
twee jongeren wat niet kostendekkend is, maar hopelijk snel is aangevuld tot een volledige
bezetting.
Ook de zorgvuldigheid van aannames en kennismakingsprocedure van nieuwe jongeren kost tijd. Die
tijd willen we gebruiken om deze procedure goed neer te zetten. We willen maatwerk leveren voor
iedere jongere met zijn specifieke zorgvraag. Zeker in het begin zal dit nog een pionieren zijn , en
zullen daar mogelijk nog onvoorziene zorgkosten bij kunnen komen. Dat daar dan ruimte voor is door
middel van een opstart subsidie is wenselijk.
In onze organisatie zullen er ook mogelijkheden moeten zijn opdat ze zich kunnen ontladen door
ontspanning of juist inspanning. We willen dit neerzetten door verschillende spel en sport vormen
aan te bieden. Denk daarbij aan dart, boksen, basketballen, voetballen, gamen en bordspelen. Door
de diversiteit en belangstelling van de verschillende jongeren willen we een breed aanbod aanbieden
opdat ze zich niet vervelen of zich teveel en makkelijk terug trekken op hun eigen kamer. Het positief
omgaan met anderen is vaak een belangrijk leerdoel.
Ik begreep dat de gemeente ook achteraf factureert . Mede om een gat in de begroting op te vullen
willen we graag een overbrugging opdat we zorgeloos van start kunnen gaan en een goed
zorgproduct neer kunnen zetten .
Omdat we zelf een volledige inboedel bekostigen is er geen ruimte meer voor andere zaken zoals ons
zorgaanbod goed op de kaart zetten. Daar zullen PR kosten bijkomen. Willen we zo snel mogelijk een
vol huis hebben is het belangrijk daar goed vorm aan te geven.
Dit zijn zomaar wat extra kosten posten waarvoor we denken een beroep te mogen doen op bijstand
vanuit de gemeente omdat we er samen bij gebaat zijn om de nieuwe zorgvorm goed en
professioneel neer te zetten.
Met vriendelijke groet,
Nicole ’t zand
Rejoice drunen.

