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1. Inleiding  
  

In Nederland kan een groot aantal kinderen (tijdelijk) niet meer thuis wonen.  

Daarnaast zijn de plekken voor opvang van tienermoeders binnen een gezin schaars. 

Pieter en Annemarie Smaling maken zich sinds het jaar 2000 sterk voor deze doelgroep en stellen 

hun huis voor hen open. Zij vormen zo, samen met hun eigen kinderen en pleegkinderen, een gezin.  

De afgelopen jaren hebben zij meer dan 20 kinderen opgevangen. 

Zij zeggen: “Ons huis is een plek waar iedereen die er komt/woont zich thuis mag voelen. Het is een 

plek waar je mag zijn wie je bent. We bieden een thuis waarbinnen je dingen mag leren. We vormen 

een gezin waar je alles mag delen, zonder dat er een waardeoordeel over je wordt uitgesproken. Je 

wordt geaccepteerd zoals je bent. Binnen het gezin staan wij als (zorg)ouders altijd voor je klaar.” 

 Om hun passie verder inhoud te geven én uit te breiden, hebben Pieter en Annemarie in 2011 

stichting Het Huisgezin opgericht. 

 

Pieter en Annemarie hadden altijd al het verlangen om tienermoeders op te vangen. Op de nieuwe 

locatie is dat gelukkig mogelijk.  

In dit beleidsplan wordt hier verdere vorm en inhoud aan gegeven. 

In het hoofdstuk "wie zijn Pieter en Annemarie Smaling?"wordt wat meer verteld over de grondleggers 

van de stichting.  

  
Christelijke identiteit 
Alle activiteiten van Huisgezin komen voort uit het fundament van het geloof in God. 
In de statuten, artikel 2, staat de grondslag expliciet omschreven; 
De stichting heeft als uitgangspunt en grondslag, "dat Gods Woord, de Bijbel, onfeilbaar 
is", en wil al haar werkzaamheden baseren op de Liefde van God en de Genade van de Here 
Jezus Christus, om deze liefde uit genade, door de leiding van de Heilige Geest bekend te 
maken en door te geven aan allen die hiernaar hunkeren, en vanuit die bewogenheid zorg te 
dragen voor kinderen en volwassenen, die hulp nodig hebben. 
 
In de statuten, artikel 3, wordt het doel verwoord; 
De stichting stelt zich ten doel: 
a. Gestalte te geven aan het Evangelie van Jezus Christus op basis van de in artikel 2  
genoemde grondslag. 
b. De stichting tracht haar doelstelling te verwezenlijken door: 

 het vormen en in stand houden van een Christelijke leefgemeenschap waarin 'minder 
weerbare' kinderen en volwassenen (zwak begaafd, licht verstandelijk gehandicapt, 
lichamelijk-, seksueel-, geestelijk mishandeld) die in een situatie verkeren dat ze thuisopvang 
nodig hebben, ongeacht geloof en sekse, opgevangen kunnen worden om hen 'nestwarmte, 
liefde en geborgenheid' te geven, met als doel dat kinderen of volwassenen op adequate wijze 
kunnen functioneren in gezin, maatschappij ,sociale omgeving of gemeente. 

 het beheren van gebouwen met bijbehorende gronden en roerende zaken om de hiervoor 
genoemde activiteiten onder te brengen 

 
Om meer plekken te bieden heeft Stichting Het huisgezin in september 2016 een nieuwe locatie 
aangekocht. 
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2. Wie zijn Pieter en Annemarie Smaling? 
 
Wij zijn Pieter en Annemarie, 48 en 44 jaar jong, ruim 23 jaar 
getrouwd en hebben twee eigen kinderen in de leeftijd van 20 en 18 
jaar. Daarnaast hebben wij momenteel 5 pleegkinderen in de leeftijd 
van 6, twee keer 10, 11 en 13 jaar oud.  
De afgelopen jaren hebben we circa 27 kinderen opgevangen. 
Verschillende waren kort woonachtig binnen ons gezin en anderen 
bleven langer. Het leven van ons is volledig ingericht om er voor 
deze kinderen te zijn. Dit betekent dat wij fulltime opvoeders zijn.  

 
2.1 Het gezin 

Voor ons is het gezin de hoeksteen van de samenleving en de basis waar vanuit  deze kinderen zich 
kunnen ontwikkelen en tot bloei kunnen komen met als doel om volledig zelfstandig in de 
maatschappij te kunnen functioneren. 
In het gezin bieden we de kinderen: 

 Geborgenheid / liefde; 

 Een gezinssituatie; 

 Dat beide ‘ ouders’ er zijn voor hen; 

 Professionele opvoeddeskundigheid; 

 Een stabiele omgeving; 

 Rust, reinheid en regelmaat; 

 Acceptatie zoals ze zijn; 

 Een plek waar ze veilig kunnen spelen en leren; 

 Kortom, een schuilplaats.  
 
Onze doelgroep willen we omschrijven als  basisschool kinderen tot jong volwassenen, die (tijdelijk) 
niet meer thuis kunnen wonen en extra zorg nodig hebben.  Onder deze doelgroep vallen ook 
tienermoeders. 
 
2.2 Tienermoeders 

De afgelopen jaren is er nog geen fysieke ruimte geweest om tienermoeders op te vangen. Wel 
hebben we geregeld de vraag gekregen om een tienermoeder op te vangen.  
We willen ons richten op tienermoeders in de leeftijd van 13 tot 20 jaar. Opvang is dan vanaf 3 
maanden zwangerschap tot uiterlijk 1 jaar na bevalling. 
Naast de geborgenheid en de kenmerken van het gezin, die we de tienermoeders willen bieden, willen 
we ze ondersteunen bij de volgende onderwerpen; 

 Moeder worden 

 Met hun eigen financiën leren omgaan. 

 Inrichten van sociaal netwerk. 

 Stap naar zelfstandigheid 

 Geestelijke groei 

 Kortom, alles waar opgroeien in een gezin op gericht is. 
  
Net als bij kinderen, zijn er voor tienermoeders natuurlijk wel een aantal huisregels waar ze zich aan 
moeten houden, te denken valt aan; 

 Ze accepteert de setting van Het Huisgezin 

 Ze is bereidt om aan haar toekomst en dat van haar kind te werken 

 Ze wil met ons samenwerken 

 Ze heeft het in haar om in de toekomst zelfstandig haar leven op te bouwen 
 
Bij het verwezenlijken van deze doelen zullen we de samenwerking zoeken met de hulpverlenende 
instanties. 
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2.3 Identiteit  

Vanuit een christelijke identiteit en een passie voor de kwetsbaren in de samenleving hebben wij 
ervoor gekozen om ons leven volledig in te zetten voor deze groep kinderen. Wij hebben een 
christelijke identiteit. Onze waarden en normen zijn hier van afgeleid. Ons geloof in God is de basis 
waar vanuit wij leven en handelen. Wij maken ons geloof, onder andere, praktisch door deze kinderen 
een plek in ons gezin te geven. Vanuit dit perspectief zijn ook kinderen met een andere of geen 
religieuze achtergrond bij ons welkom.  
De visie, die we van God hebben gekregen is de volgende; 
Er is geen betere plek voor opgroeiende kinderen en tienermoeders, dan het gezin. Ook voor kinderen 
die kwetsbaar zijn, gedragsproblematieken hebben of uit een problematische gezinssituatie komen. 
Het gezin is de hoeksteen van de samenleving.  
 

 Binnen het gezin proberen we ons geloof handen en voeten te geven door 

 bidden en danken tijdens het eten. 

 De kinderen hebben allemaal een eigen Bijbels dagboekje. 

 We gaan zondags naar de kerk. 

 Kinderen kunnen naar een kinderclub. 

 Kinderen kunnen naar een zomerkamp. 

 Liefdevol tegen de kinderen zijn. 

 Vergevingsgezind. 

 Jaarlijks naar Opwekkingconferentie in Biddinghuizen. 

 ... 
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3. Doelstelling  
  

3.1  Visie/missie  

  

Visie  

Voor kinderen en tienermoeders, die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen, moet opvang zijn in 

zorggezinnen.  

  

Missie  

Stichting Het Huisgezin ondersteunt gezinnen waarin (kwetsbare) kinderen en/of tienermoeders, die 

(tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen, worden opgevangen met het doel ze liefde, geborgenheid en 

stabiliteit te geven vanuit een christelijke levensvisie.  

  

  

3.2  Kerntaken  

  

Stichting Het Huisgezin richt zich op de volgende kerntaken:  

• Verantwoord beheer en besteding van PGB-gelden en giften  

• Dienstverbanden sluiten met beroepskrachten en vrijwilligers ter ondersteuning van 

zorggezinnen  

• Mede zorg dragen voor voldoende-  en verantwoorde leefruimte voor zorggezinnen  

• Het beheer van eigendommen. 

  

  

3.3  Werkwijze  

   

De werkwijze van stichting Het Huisgezin kenmerkt zich door het volgende:  

• Stichting Het Huisgezin richt zich primair op ondersteuning van aangesloten zorggezinnen op 

het gebied van financiën, arbeidsovereenkomsten en fysieke leefruimte.   

• Donaties worden voor minimaal 95% aan de aangesloten zorggezinnen besteed.   

• Er is regelmatig contact tussen bestuursleden en zorgouders.   

• Zorgouders zetten zich gepassioneerd in om minder weerbare kinderen, die (tijdelijk) niet 

meer thuis kunnen wonen, liefde, geborgenheid en stabiliteit te geven vanuit een christelijke 

levensvisie.   

• Zorgouders volgen cursussen die in het belang zijn van de (pleeg)kinderen.   

• Zorgouders werken volledig mee wanneer externe hulp voor (pleeg)kinderen noodzakelijk is.  

• Zorgouders zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van beroepskrachten en vrijwilligers.   

• Zorgouders zijn verantwoordelijk voor overleg met beroepskrachten  en vrijwilligers.    

• Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitgave van de nieuwsbrief, het actualiseren van de 

website en het mede organiseren van een uitje voor zorggezinnen en een vrijwilligersavond.   

• Stichting Het Huisgezin valt onder de ANBI erkenning van de belastingdienst.   
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4.  Taken  
  

4.1  Financieel beheer en besteding van het vermogen van de stichting  

  

• Het bestuur zorgt ervoor dat minimaal 95% van de giften/donaties wordt besteed aan de bij de 

stichting aangesloten zorggezinnen.  

• Het bestuur zorgt ervoor dat de gelden vanuit de zorgovereenkomsten maximaal worden 

besteed aan de kinderen.  

• Jaarlijks legt het bestuur in een jaarverslag verantwoording af over de besteding van de 

middelen. Dit jaarverslag ligt, voor belanghebbenden, ter inzage bij het secretariaat en wordt 

gepubliceerd op de website.  

   

  

4.2  Werving van gelden  

   

Het bestuur zet zich ervoor in om zowel structureel als projectmatig geld te genereren voor de 

zorggezinnen.  

   

  

4.3  Activiteiten  

  

• Jaarrekening opmaken  

• Jaarverslag schrijven  

• Website actualiseren  

• Nieuwsbrieven uitgeven (april, september, december)  

• Donateurs/sponsoren werven  

• Uitje voor zorggezin organiseren  

• Ontmoetingsavond voor vrijwilligers organiseren  

• Mede zorg dragen voor voldoende- en verantwoorde leefruimte voor zorggezin Smaling  

• Nieuw zorggezin verwelkomen  

• Presentaties/spreekbeurten geven gerelateerd aan de missie van de stichting  
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5. Organisatie  
  

5.1  Zorggezin  

  

De werkzaamheden binnen een zorggezin worden uitgevoerd door een ouderpaar ondersteund door 

beroepskrachten en vrijwilligers.   

  

Zorggezin Smaling  

   Ouderpaar  

Pieter en Annemarie Smaling  

  

  Pedagogische medewerkers  

 Myrna Ploegh-van der Zee  

Hannie Hoek-Vaartjes  

  

  

5.2  Bestuur  

  

Stichting Het Huisgezin heeft momenteel een bestuur bestaande uit: een voorzitter, een secretaris, 

penningmeester en een algemeen bestuurslid. Het bestuur is verantwoordelijk voor beleid, financieel 

beheer en interne- en externe communicatie van stichting Het Huisgezin. Nieuwe bestuursleden 

worden benoemd door het bestuur voor bepaalde tijd.  

 

Voor de actuele bezetting van het bestuur verwijzen wij u naar de website, www.hethuisgezin.nl 

 

5.3  Gedragscode  

  

Voor het bestuur staat integriteit in de meest brede zin hoog in het vaandel. Voor hun inzet ontvangen 

zij geen beloning.  

  

  

5.4  Vergadercyclus  

  

Het bestuur vergadert minimaal vijf keer per jaar en verder zo vaak als twee bestuursleden dit 

wenselijk achten. Tijdens de vergadering dient het beleidsplan als uitgangspunt om de voortgang te 

toetsen. Elk bestuurslid kan daarnaast onderwerpen aandragen voor de vergadering.  

 

5.5  ANBI   

  

Stichting Het Huisgezin heeft de zogenaamde ANBI-status. Dat wil zeggen dat de stichting door de 

Belastingdienst erkend is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het voordeel daarvan is dat 

giften geheel of gedeeltelijk aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen.   

Fiscaalnummer: 8508 99 655 
  

  

5.6  Jaarrekening  

  

Het bestuur legt middels een jaarrekening verantwoording af van het door haar gevoerde beleid over 

een kalenderjaar. Gestreefd wordt om de jaarrekening jaarlijks vóór 1 juni gereed te hebben. De 

jaarrekening en samenstellingsverklaring van de accountant zijn volledig openbaar en te vinden op de 

website.  
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6. Communicatie  
  

Stichting Het Huisgezin hecht er grote waarde aan om op een heldere en transparante manier 

informatie aan te bieden en zo iedereen te betrekken bij haar werk. Niet alleen over de financiële 

positie van stichting Het Huisgezin, maar ook over nieuwe plannen of teleurstellingen.  

  

6.1  Website  

  

De website www.hethuisgezin.nl is het belangrijkste communicatiekanaal voor donateurs/sponsoren 

en belangstellenden. De website wordt voortdurend geactualiseerd en verbeterd.  

  

  

6.2  Jaarverslag  

  

Het bestuur legt middels een jaarverslag verantwoording af van het door haar gevoerde beleid over 

een kalenderjaar. Gestreefd wordt om het jaarverslag jaarlijks vóór 1 juni gereed te hebben. Het 

jaarverslag is volledig openbaar en te vinden op de website.  

  

  

6.3  Nieuwsbrief  

  

Drie keer per jaar verschijnt een nieuwsbrief die aan alle partners, donateurs/sponsoren en 

belangstellenden wordt verstuurd. De nieuwsbrieven worden tevens op de website geplaatst.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.hethuisgezin.nl/
http://www.hethuisgezin.nl/
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 7.  Samenwerking  
  

7.1 Instanties 

Er wordt op dit moment samengewerkt met verschillende instanties, zoals Regiecentrum Bescherming 
en Veiligheid (voorheen Bureau Jeugdzorg), Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering, 
TIMON (voorheen SGJ pleegzorg) en Fier. 
De plaatsingen van kinderen wordt gecoördineerd via Jeugdhulp Friesland. 
  

7.2  Nieuwe gezinnen 

De komende tijd gaan we ons ook er op richten om meerdere gezinnen onder de vlag van Stichting te 
laten werken. Het doel is om te gaan samenwerken en krachten te bundelen om de christelijke opvang 
in Nederland op de kaart te zetten.  
We willen graag de huidige 'formule' uitdragen. 
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8. Financiën  
  

8.1  Donaties  

  

De activiteiten van stichting Het Huisgezin worden gefinancierd vanuit incidentele/periodieke donaties, 

zowel geldelijk als ook in natura.  

Daarnaast worden er *renteloze) leningen verstrekt door particulieren, bedrijven en kerken. 

  

 

8.2  Kosten  

  

Stichting Het Huisgezin besteedt haar financiële middelen aan de bij hen aangesloten zorggezinnen. 

Daarnaast wordt een bedrag besteed aan stichtingskosten (administratie, accountant etc.). In de  

jaarrekening wordt een uitsplitsing gemaakt van de diverse bestedingen.   

  

  

8.3  Beloningsbeleid   

  

• Zorgouders ontvangen een pleegzorgvergoeding voor de door hen gegeven 24-uurs zorg.  

• Beroepskrachten ontvangen voor de door hen uitgevoerde werkzaamheden een salaris. De 

CAO voor Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening is daarbij een richtlijn. Deze salarissen 

worden gefinancierd vanuit Persoons Gebonden Budgetten (PGB’s).  

• Bestuur en vrijwilligers/stagiaires ondersteunen de missie en visie van stichting Het Huisgezin 

en vinden het daarom vanzelfsprekend zich hier enthousiast voor in te zetten, zonder een 

beloning te ontvangen.   


