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Inleiding

Voor u ligt het ondernemingsplan van het Timohuis. Het Timohuis wil onderdak en
begeleiding bieden aan jonge moeders en hun kind die anders om welke reden dan
ook elders niet terecht kunnen. We zijn dankbaar dat we dit project mogen opzetten
en we hebben de jonge moeders al in ons hart gesloten. Aan de basis van dit project
ligt de droom van Diana en Judith om concreet iets te betekenen voor tienermoeders
en hun kind.
Wij omarmen
De aanleiding om dit project op te zetten was een jarenlange wens om iets voor
tienermoeders of beter jonge moeders te kunnen betekenen. We willen ze samen
met hun kind een veilige basis bieden, waarbij moeder en kind zich goed aan elkaar
kunnen hechten. Toen er zich een concrete situatie met een jonge moeder voordeed
en we een locatie voor ons project aangeboden kregen, was het voor ons duidelijk!
We voelden ons geroepen om dit te gaan doen.
Natuurlijk ging er ook tijd overheen en hebben we het project veel tijd gegeven om
goed vooronderzoek te verrichten onder andere door met diverse parijen hierover te
spreken. Daarover leest u meer in het hoofdstuk ‘voortraject’. Ieder gesprek gaf ons
weer richting, inzicht, motivatie en energie om door te gaan met ons project.
Wij begeleiden
Zoals u verderop in het ondernemingsplan kunt lezen, is het bieden van onderdak
niet het enige dat wij willen doen. Het begeleiden van de jonge moeder is eveneens
een essentieel onderdeel. Wij geloven dat begeleiding toegevoegde waarde heeft
met als doel de jonge moeder en haar kind te leren om zelfstandig te leven. Omdat
wij de jonge moeders in ons kleinschalige huis kunnen opvangen, kunnen wij hen
begeleiding op maat bieden. Hierover leest u meer in de hoofdstukken ‘doelstelling’
en ‘begeleiding’.
Het Timohuis kan niet zonder hulp en support. We hebben hulp nodig van
professionals die ons assisteren bij het opvangen / begeleiden van de jonge moeders
en hun kinderen. Daarnaast willen we nauwe contacten onderhouden met
organisaties en personen die van meerwaarde kunnen zijn voor het Timohuis.
Daarbij denken we aan verloskundigen, kraamverzorgenden, het centrum voor Jeugd
en Gezin, orthopedagogen, psychotherapeuten e.a. Ook zal het Timohuis een
beroep doen op vrijwilligers die een warm hart hebben voor deze doelgroep. Er
zullen vrijwilligers nodig zijn om te helpen bij het bereiden van maaltijden, de
verzorging van de baby’s en moeders te begeleiden alsmede voor nachtelijk toezicht.
Hoe wij dit allemaal willen organiseren leest u in het hoofdstuk ‘organisatie’.
Wij laten los
Het geven van onderdak en begeleiding is er op gericht om de jonge moeders na
hun periode in het Timohuis zelfstandig, zo nodig met ambulante begeleiding, te
kunnen laten functioneren in de maatschappij met hun kind. Dat wil zeggen: het
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wonen in een eigen woonomgeving, het oppakken/vervolgen van een studie of werk
en wat daar verder nog bij komt kijken. Dit uitgangspunt betekent direct ook iets voor
de doelgroep. De jonge moeders die wij onderdak en begeleiding zullen bieden zijn
moeders die al een bepaalde mate van zelfstandigheid hebben. Daarover leest u
meer in het hoofdstuk ‘doelgroep’.
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Voortraject

Om een beeld te krijgen van de manier waarop wij met de jonge moeders en hun
kind willen omgegaan, op welke wijze wij ze willen begeleiden en op welke wijze wij
ze willen opvangen hebben we contact gelegd met verschillende organisaties. Bij
deze organisaties hebben wij werkbezoeken afgelegd. Zo heeft Chavah in Groningen
veel zaken op dezelfde manier geregeld als wij voor ogen hadden. Wij zijn hen
dankbaar voor de gegeven informatie en de openhartige gesprekken die we hebben
gevoerd.
Tijdens de gesprekken met het Babyhuis in Dordrecht en de manager van Jeugd
Zuid Holland Zuid werd het voor ons steeds meer duidelijk dat onderdak een
probleem is bij jonge moeders. Eerder zagen we al in de cijfers van het CBS dat
regio Dordrecht landelijk gezien al jaren op rij het hoogst scoort met het aantal jonge
moeders. Uit het rapport van Jeugd ZHZ blijkt dat de Drechtsteden inderdaad
landelijk gezien een hoog aantal jonge moeders heeft:
Jaarlijks komen er in de regio Zuid Holland Zuid 60 tienermoeders bij, Dordrecht
neemt een groot deel van deze moeders voor haar rekening: ruim de helft van de
tienermoeders. In de regio als geheel zijn er jaarlijks telkens tussen de 20 en 30
jonge moeders aangewezen op de professionele hulp op de leef terreinen opleiding,
woonruimte en financiën, terwijl zij die hulp nog niet krijgen.
Zowel de manager van Jeugd ZHZ als de directeur van het Babyhuis geven aan dat
er veel vraag is naar opvang en begeleiding voor jonge moeders. Hoewel Chavah in
Groningen in een heel andere omgeving is gesitueerd, was ook daar bij de start van
de stichting meer vraag dan aanbod.
Om te bepalen welke doelgroep haalbaar is en welke professionele begeleiding een
jonge moeder nodig heeft, zijn we in gesprek gegaan met Siriz. Zij hebben de
expertise in huis om specifieke begeleiding te leveren. Daarnaast zijn we in contact
getreden met Stichting Timon, Sichting de Hoop en Gezinshuis.com.
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Doelstelling

De stichting heeft als doel om aanstaande jonge moeders die nergens terecht
kunnen opvang te bieden en te begeleiden naar de bevalling. Nadat de bevalling
heeft plaatsgevonden zal de begeleiding zich richten op de zorg voor moeder en kind
en op de hechting van de moeder en het kind. Daarnaast zal de begeleiding ertoe
bijdragen dat de jonge moeder met haar kind na afloop van de opvang zelfstandig
kan functioneren in de maatschappij.
3

Ondernemingsplan Timohuis
Versie: 1.1
Het is onze intentie om de jonge moeders gedurende een periode van 12 maanden
te begeleiden met als doel om ze weer zelfstandig in de maatschappij te kunnen
laten functioneren.

3.1

Missie

Onze missie is als volgt:

Wij hebben hart voor de jonge moeder en haar kind
… Wij omarmen, omdat we vinden dat jonge moeders er niet alleen voor hoeven te
staan.
… Wij begeleiden, omdat we vinden dat jonge moeders de begeleiding verdienen
die ze nodig hebben.
… Wij laten los, zodat de jonge moeder met een gezond gehecht kind terug kan
keren naar de maatschappij.

3.2

Visie

Om onze missie te bereiken hebben wij de volgende visie:

Wij willen jonge moeders en hun kind onderdak en begeleiding
bieden
… Daarom bieden wij onderdak aan jonge moeders die de moed hebben om voor
hun ongeboren kind te gaan.
… Daarom bieden wij begeleiding om een onbedoelde zwangerschap te leiden naar
een mooie toekomst.
… Daarom bieden wij een tijdelijke, veilige plek om je leven meer op orde te krijgen
en zelfstandig terug te keren naar de maatschappij.
… Daarom willen wij jonge moeders stimuleren op weg naar zelfstandigheid met een
gezond gehecht kind.
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Doelgroep

Onze doelgroep bestaat uit zwangere tieners en jong volwassenen:
• tussen de 14 en 21 jaar;
• die behoefte hebben aan noodopvang;
• waarvan kan worden verwacht dat zij op termijn weer zelfstandig kunnen
functioneren in de maatschappij.
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Hierna volgt een toelichting van deze doelstelling1 waarbij wordt ingegaan op de
kenmerken en behoeften van de doelgroep alsmede op de contra indicaties m.b.t. de
doelgroep.

4.1

Kenmerken

De (aanstaande) jonge moeders:
- beschikken niet over een geschikte woning;
- hebben een beperkt ondersteunend netwerk;
- hebben financiële problemen (schulden, geen inkomsten of
budgetteringsproblemen);
- moeten hun eigen ontwikkeling combineren met de zwangerschap en de zorg
voor een kind;
- kunnen onzeker zijn over hun opvoedvaardigheden;
- hebben veelal in hun eigen jeugd te maken gekregen met ingrijpende
levenservaringen als mishandeling, misbruik, ouders met psychiatrische of
verslavingsproblemen of huiselijk geweld;
- hebben (veelal) in verschillende (gesloten) jeugdinstellingen gewoond, zijn
vaak verhuisd en hebben te maken gekregen met wisselende opvoeders/
begeleiders;
- hebben vaak te maken (gehad) met andere vormen van hulpverlening.

4.2

Noden

De behoefte van de (aanstaande) moeders is in eerste instantie basaal en ziet op de
eerste levensbehoeften zoals eten, drinken en onderdak. Daarnaast is uit onderzoek
gebleken dat de (aanstaande) jonge moeders ook bezig willen zijn met hun eigen
ontwikkeling en ontplooiing. Echter zolang ze geen plek hebben om zich te vestigen
is het lastig om zich hierop te concentreren. Het is cruciaal dat aan de
basisbehoeften van de jonge moeders wordt voldaan zodat zij toe kunnen komen
aan ‘hogere’ behoeften zoals toekomstplanning, opvoeding en identiteitsontwikkeling.
Daarom zijn huisvesting en inkomsten absolute randvoorwaarden voor een stabiele
toekomst. Het lijkt dan ook cruciaal dat voldaan wordt aan de eerste basisbehoefte,
te weten een langdurige, stabiele thuissituatie, zodat moeder en kind zich kunnen
ontwikkelen en ontplooien. Daar wil het Timohuis graag in bijdragen.

3. Contra-indica@es
Er kunnen zich situaties voordoen waardoor een jonge moeder niet terecht kan in het
Timohuis. Wanneer deze situaties zich voordoen kan het Timohuis namelijk niet de
gewenste opvang en begeleiding bieden. Hierdoor is de jonge moeder feitelijk niet
geholpen. Deze situaties, we spreken van contra-indicaties, doen zich voor als de
jonge moeder:
- verslaafd is aan alcohol of drugs;
- niet in staat is om in groepsverband te wonen;
- een psychiatrische problematiek heeft waardoor zelfstandig leven in de
(nabije) toekomst geen reële mogelijkheid is;
- kort geleden in aanraking is geweest met politie/justitie, waarbij agressief of
gewelddadig gedrag een rol speelde;

Deze toelichting is mede gebaseerd op de uitkomsten van het onderzoek dat door JSO is uitgevoerd
in opdracht van Siriz.
1
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door iemand anders is gestuurd of verplicht wordt om begeleid te worden.

Planning

In de loop van 2020 willen we starten met de opvang van twee jonge moeders.
Mogelijk dat we in toekomst meer moeders gelijktijdig willen opvangen, maar
vooralsnog starten we met een pilot van twee opvangplaatsen.
We kiezen voor een pilot omdat:
- we op deze manier kunnen ervaren welke gevolgen / verantwoordelijkheden
de opvang van jonge moeders met zich meebrengt;
- deze opvangplaatsen met een kleine verbouwing zijn te realiseren;
- we op kleine schaal kunnen werken met vrijwilligers en om te ontdekken waar
en wanneer deze vrijwilligers het beste kunnen worden ingezet;
- we onze achterban mee kunnen nemen in het proces zodat er gewerkt kan
worden aan vertrouwen en bekendheid.
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Begeleiding

De begeleiding is een belangrijk onderdeel in het Timohuis. Onze kleinschalige
opvang zorgt ervoor dat de jonge moeder zich gezien en gehoord voelt. Ook kan in
deze setting een gezinssituatie worden nagebootst waarin ruimte is voor elkaar en
waarbij ook rekening met elkaar moet worden gehouden.
In de pilot fase bieden wij een plaats voor twee jonge moeders. De jonge moeders
kunnen in deze veilige en gestructureerde omgeving wonen en leren. We bieden 24uurs toezicht. We willen de jonge moeders omarmen en begeleiden om hen
uiteindelijk weer los te laten zodat ze zelfstandig voor hun kindje kunnen zorgen.
Voor iedere jonge moeder hebben we als doel om begeleiding op maat te bieden met
als doel om de jonge moeder en haar kind op weg te helpen naar zelfstandigheid. De
begeleiding richt zich op het:
1. moeder worden, moeder zijn;
2. financieel functioneren;
3. sociaal functioneren;
4. lichamelijk functioneren;
5. psychisch functioneren;
6. maatschappelijk functioneren;
7. vinden van huisvesting, en op;
8. zingeving.
De hechting tussen moeder en kind zal veel aandacht krijgen. De nabijheid van een
moeder is het beste dat een kind kan krijgen en een stabiele hechting is de basis
voor alle relaties die het kind in zijn verdere leven zal aangaan. Deze hechting begint
al tijdens de zwangerschap. De jonge moeder zal tijdens de zwangerschap en
daarna veel informatie krijgen over hechting in de vorm van begeleiding op maat.
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Voor wat betreft de begeleidingsmethode zal worden aangesloten bij de
interventiebeschrijving met als titel ‘Krachtwerk’ die is opgesteld door Impuls, het
Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg van het Radboudumc te Nijmegen.2
Krachtwerk ondersteunt het eigen proces van herstel van mensen in de richting van
een door henzelf gewenste kwaliteit van leven waarbij zij, net als iedere burger, in de
samenleving mogen meedoen, erbij horen, ertoe doen en mogen zijn wie ze zijn. Bij
herstel gaat het om een zingevend bestaan met hoop en zicht op een goede
toekomst en leven in veiligheid.
Het krachtgerichte begeleidingstraject bestaat uit drie samenhangende delen:
focusbepaling, uitvoering en evaluatie. De zeven basistaken van het krachtgerichte
begeleidingstraject zijn: ontmoeten en aansluiten, inventariseren van krachten,
inschatten van zelfregulering, doelen stellen en een actieplan maken, ondersteunen
van herstel, evalueren en afronden. Na de evaluatie kan worden besloten tot een
vervolgtraject dat wederom bestaat uit focusbepaling, uitvoering en evaluatie. Het
methodisch werken met cliënten heeft een cyclisch karakter.
Behalve op het krachtenmodel dat in de Verenigde Staten is ontwikkeld door Rapp
en Goscha (2012) en Saleebey (2006), is Krachtwerk gebaseerd op kennis over hoe
mensen achterop en sociaal uitgesloten raken, soms ook te maken hebben met
huiselijk geweld. De interventie richt zich ook op wat mensen nodig hebben om
adequaat met de uitdagingen in het leven om te gaan en wat essentiële condities zijn
van maatschappelijke participatie en zelfregie. Krachtwerk maakt daarmee een
verbinding met een breed gezondheidsbegrip − positieve gezondheid − en met wat
bekend is over wat werkt bij gezondheidsbevordering en zelfmanagement.
Krachtwerk is gestoeld op drie pijlers: hoop op een zingevend bestaan, zelfregulering
en burgerschap. De methodiek is gebaseerd op de ‘wat werkt’ beginselen
(behoeftensensitiviteit, responsiviteit, balans (draagkracht-draaglast), integriteit,
contextualiteit, continuïteit en professionaliteit) die verwant zijn aan de
krachtprincipes van de interventie.
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Organisa@e

7.1

Rechtspersoonlijkheid / bestuur

Ons project zal worden ondergebracht in een nog op te richten stichting genaamd
Stichting Timohuis. Het doel van deze stichting stemt overeen met de doelstelling
zoals opgenomen onder hoofdstuk 3. Verder zal het bestuur worden gevormd door
individuen die niet betrokken zijn bij de dagelijkse leiding. Het is de intentie dat de
volgende personen zitting gaan nemen in het bestuur:
• Petra de Jongh, voorzitter;
• Kees den Bok, secretaris;
• Mark ten Have, penningmeester;
• Nelleke Lock, algemeen bestuurder.

2

www.impuls-onderzoekscentrum.nl
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7.2

Dagelijkse leiding

De dagelijkse leiding is in handen van Judith Vermoen en Diana Blokland, zie hierna.
Zij zullen zorg dragen voor de opvang en begeleiding van de jonge moeders. Tevens
onderhouden zij contact met de organisatie die verantwoordelijk is voor de plaatsing
van de moeders bij het Timohuis. Daarnaast sturen zij de vrijwilligers aan, houden zij
de administratie bij etc. Tenslotte, leggen zij verantwoording af aan het bestuur.
7.2.1 Judith Vermoen
Mijn naam is Judith Vermoen, getrouwd met Gerben en moeder van 4 lieve kinderen.
Ruim 10 jaar geleden las ik een artikel over de opvang van tienermoeders en dat
kwam bij mij binnen. Hoewel ik nog niet in contact
was met tienermoeders, droeg ik hen vanaf dat
moment een warm hart toe. Jaren later kwam daar
het contact met Gijs en Diana Blokland, als goede
buren, bij en waren we verwonderd dat we
dezelfde missie delen.
In mijn hart is liefde en ruimte voor tienermoeders
die de moed hebben om voor hun ongeboren
kindje te gaan. Dat is geen gemakkelijke beslissing
en ze weten ongetwijfeld ook niet wat hen allemaal
nog te wachten staan. Onderdak is één van de
grootste problemen onder tienermoeders. Door
onderdak te bieden wil ik hen graag een veilig thuis
geven. Geen hotel, maar een plaats waar samen
geleefd, gelachen, gesproken en geleerd wordt. Ik ervaar mijn leven als rijk
gezegend en wil graag daarvan uitdelen aan deze jonge moeders.
Een andere doelgroep waar veel ruimte en liefde voor in mijn hart is zijn baby’s.
Deze kwetsbare kleine kinderen die uniek en waardevol zijn en gemaakt door hun
Schepper. Deze kinderen staan aan het begin van hun leven. Juist voor hen is die
start zo belangrijk. Het is mijn verlangen om de moeders te leren wat hechting is en
hoe ze dat bij/met hun kindje kunnen doen. Om het kindje lief te hebben, te knuffelen
en liefdevol te verzorgen. Om zo een basis te leggen voor een gezonde ontwikkeling.
Het is mijn droom om deze jonge moeder samen met het kind een plaats (terug) te
geven in de maatschappij waar ze zelfstandig kunnen functioneren in het zorgen
voor hun kind, maar ook in het volgen van een opleiding of op het oppakken/starten
van werk. Ik wil hen graag meegeven dat er liefde is, waarvan God de bron is. Ik wil
hen leren dat een veilige haven het allerbelangrijkste is voor een kind om veilig en
stabiel groot te kunnen worden en dat daarbij de liefde en verantwoordelijkheid van
de jonge moeder van groot belang is.
7.2.2 Diana Blokland
Mijn naam is Diana Blokland en ik ben getrouwd met Gijs. Wij hebben samen 4
kinderen en zijn inmiddels ook al zeer trotse Opa en Oma. Wij wonen als gezin naast
het Timohuis en zijn samen met onze buren Gerben en Judith Vermoen de
initiatiefnemers van dit project, ik kijk uit naar de dag dat we de eerste tienermoeders
kunnen verwelkomen. Mijn ervaring ligt vooral op het vlak van Jeugdwerk, pastoraat,
counseling en coaching. Momenteel ben ik nog werkzaam als persoonlijk begeleider
en woonbegeleider in de psychiatrie.
Door middel van het opstarten van het Timohuis zou ik graag zorg willen dragen
voor jonge moeders en hun kind. Helpen hun leven weer op te pakken, helpen hun
8
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mogelijke vergissingen om te buigen naar
kansen. Bijdragen aan een goed gehechte
moeder- en kindrelatie. Door liefdevolle niet
veroordelende begeleiding het ongeboren
leven een eerlijke kans geven en zo
meebouwen aan de toekomst van de jonge
moeder en kind.
Hiermee zou ik ook graag iets laten zien van
de liefde van Jezus die in mijn persoonlijke
leven centraal staat. Een veilige plaats
bieden, gedragen door veel harten en
handen, een thuis voor hen die dat echt
nodig hebben.
Waar dit verlangen vandaan komt;
Ik denk dat God “zorgen” al jong in mijn hart
gelegd heeft. Toen ik wat ouder werd is de moederlijke zorgzaamheid steeds sterker
geworden, in het bijzonder ook voor jonge mensen. Ik vind ze oprecht leuk,
ondersteun ze graag bij hun worstelingen en heb respect voor hen en leef met hen
mee. ik zie dat staande blijven in deze maatschappij niet eenvoudig is, er komt zo
enorm veel op hen af.
Ik merk dat er in de basis bij veel jongeren iets mis is gegaan. Zeker als we kijken
naar de hechting, veel kinderen hebben geen kans gekregen goed te hechten en
veilig op te groeien. Hier voel ik veel compassie bij/voor en zou hier heel graag
positief aan bijdragen. Verder vind ik baby’s gewoon erg lief en leuk, Dat komt ook
goed uit ;-)
Samengevat denk ik dat dit een passie is van mij, door God gegeven.

7.3

Huisves@ng

Het Timohuis is gevestigd in Sliedrecht en bevindt zich op het (naastgelegen) erf van
de hoofdbegeleiders. Dit heeft als voordeel dat de begeleiding zich ophoudt in de
nabijheid van de (aanstaande) moeders, terwijl de moeders wel zelfstandig kunnen
wonen. Deze situatie komt het meest in de buurt van een gastgezin of gezinshuis,
waarbij er nog wel een mate van zelfstandigheid blijft bestaan. Hierdoor wordt
aangesloten bij de behoeften van jonge moeders zoals geformuleerd door het
Expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding, te weten:
- zo groot mogelijke zelfstandigheid, liefst gerealiseerd in een afzonderlijke
woonruimte
- respect voor privacy
- geen betutteling
- aandacht voor nazorg
Het betreffende pand, in feite een oude boerderij, voldoet aan de volgende eisen:
• Het pand is bereikbaar per fiets of openbaar vervoer. De jonge moeders die
we opvangen hebben over het algemeen geen auto.
• Het pand biedt de mogelijkheid om voor elke jonge moeder (4-6) een eigen
voordeur te realiseren. Zodat indien nodig huurtoeslag kan worden verkregen.
• Op het omliggende terrein is ruim voldoende parkeergelegenheid voor
bezoekers en medewerkers.
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Aan de binnenzijde van het pand worden vooralsnog twee appartementen van
ongeveer 40m² gerealiseerd. Het sanitair, de keuken, de wasruimte met wasmachine
en droger zijn voor gezamenlijk gebruik. Dit geldt ook voor de opbergruimte.

7.4

Vrijwilligers

T.b.v. de begeleiding van de jonge moeders en hun kind, alsmede ter ondersteuning
van de dagelijkse leiding zal een beroep worden gedaan op vrijwilligers. Voor wat
betreft de bijdrage die zal worden geleverd door deze vrijwilligers valt te denken aan:
• Het bereiden van maaltijden;
• Nachtelijk toezicht.
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Financiën

Om de financiële haalbaarheid van het Timohuis te bepalen is onderzoek gedaan
naar de jaarlijkse exploitatiekosten. Hieronder zijn de verwachte inkomsten en
uitgaven over de periode van één jaar in een exploitatieoverzicht weergegeven. Dit
overzicht betreft een begroting waarbij wordt uitgegaan van een bezetting van 75%.
OPBRENGSTEN
Vergoeding zorgkosten
Giften
Totale opbrengsten
KOSTEN
Huurkosten
Franchise fee
Begeleiding SKJ geregistreerde
Kosten begeleiding
Maaltijden
Energielasten
Onderhoud
Overig
Totale kosten
Resultaat

€ 51.465
€ 26.800
€ 78.265
€ 14.400
€ 16.617
€
0
€ 35.532
€ 7.800
€ 2.700
€
600
€ 6.000
€ 83.649
€ -/-5.384
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