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Voorwoord
Voor u ligt het bestuursverslag dat is opgesteld bij het
verschijnen van de jaarrekening.
In juli 2012 is de stichting Choice 4 Life opgericht. De stichting
heeft zich tot doel gesteld om jonge moeders op te vangen
gedurende de zwangerschap en de eerste twee jaar na de
bevalling.
De stichting is ontstaan na ruim anderhalf jaar gezamenlijke
zoektocht met een denktank. Deze denktank bestond uit
betrokken persoonlijke relaties die vanuit professioneel opzicht
de nodige werkvelden besloegen. Uit deze periode en de
deelnemers aan de denktank is de Raad van Toezicht gevormd.
De eerste jaren kenmerken zich door pionieren, vallen en weer
opstaan:
- een worsteling van “doorgaan of afhaken”
- een verkenning “wat komt er nog meer op ons af?”
- verbazing “wat is er toch veel te doen voor deze doelgroep”
- bevestiging “wat is het toch nodig om dit te doen”
- erkenning “wat bijzonder dat jullie dit op deze manier doen”
- ontwikkeling “groeien de eigen kinderen mee met de activiteiten en doelstellingen”
De realisatie van een roeping is niet met één stap of sprong gedaan. Stapje voor stapje
krijgen de activiteiten vorm en worden dromen werkelijkheid. De activiteiten in 2012 en 2013
zijn voornamelijk in deeltijd uitgevoerd, naast de betaalde werkzaamheden in loondienst, als
gastouder en sinds medio 2013 als zelfstandigen. De start is mogelijk gemaakt door een
aantal giften, de eerste ontwikkelingen en begeleidingstrajecten door investering van tijd en
energie vanuit het eerste (en eigen) gastgezin.
In december 2013 zijn de eerste aanmeldingen gedaan vanuit jongerenwerk in Arnhem en
via het consultatiebureau Bellestein te Ede. Deze aanmeldingen hebben geleid tot de eerste
geïndiceerde trajecten voor de stichting, waarmee een aantal ontwikkelingen in een
stroomversnelling is gekomen.
Deze ontwikkelingen, alsmede de ambities voor de komende jaren, komen aan bod in dit
verslag.
We hopen dat dit jaarverslag een beeld geeft voor zowel onze partners als de achterban.
De continuïteit kan immers niet anders worden gerealiseerd dan door toekomstige
overeenkomsten met indicatieverstrekkers zoals zorgaanbieders en gemeentes.
Maatschappelijke ondernemingen als Choice 4 Life kunnen niet zonder een betrokken
achterban: voor geestelijke en mentale ondersteuning, voor werk door vrijwilligers en door
materiële ondersteuning.
We danken u bij voorbaat voor de getoonde interesse en ontvangen graag uw
terugkoppeling om onze roeping nog beter te kunnen verwezenlijken.
Ede, 24 april 2015
Pieter & Mirjam van Dijk
Manoah, Eljakim, Tirsa
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Doelstelling
De stichting heeft als doel om tijdelijke opvang te bieden voor
tieners, jongeren en (jong)volwassenen die door plotselinge
situaties in het leven voor een bepaalde tijd niet in hun eigen
leefomgeving kunnen verblijven en die een huiselijke omgeving
nodig hebben om zich te hervinden, keuzes te maken waarna zij
zich kunnen aanpassen aan hun nieuwe situatie, daarmee leren
omgaan en realistisch perspectief hebben voor een zelfstandig
vervolg.
Dit doel wordt concreet ingevuld door de opvang en begeleiding
van jonge moeders en vaders die er voor kiezen om hun kind
(samen) te houden.
Visie
Wij geloven dat ieder mens uniek is.
Wij geloven dat iedereen nieuwe kansen verdient
Wij geloven dat mensen eigen keuzes kunnen maken.
Wij geloven dat het leven in vrijheid bepaald wordt door grenzen.
Op basis van deze vier uitgangspunten vinden wij dat het ongeboren leven beschermd moet
worden, dat jonge ouders de ruimte verdienen om zelf te kiezen om het nieuwe leven
geboren te laten worden en dat die keuze ook nieuwe ruimte, nieuwe grenzen nodig heeft.
Het ontvangen van het nieuwe leven brengt een stormachtige periode op gang waarbinnen
nieuwe beslissingen weer leiden tot nieuwe situaties. Daarin is begeleiding en ondersteuning
vanuit coachend opzicht een belangrijke factor voor succes.
Het opvoeden en liefhebben van kinderen is niet bepaald een eenvoudige taak die je “even
doet zoals je zelf ervaren of geleerd hebt”. Elk kind is uniek en in die zin de opvoeding
daarvan ook. Het opvoeden van elk kind zou dus in principe een unieke ervaring moeten
zijn. Het is in elk geval een verantwoordelijke opdracht om het zo passend en goed mogelijk
te doen, naar vermogen, met de beste inzet.
Op jonge leeftijd komt daar echter ook nog bij de vormende fase van de eigen identiteit,
bijstellen van verwachtingen, ambities en perspectief, maken van eigen keuzes. Daar hebben
de jonge ouders een extra ondersteuning nodig.
Missie
Met het motto ‘laat het normale leven zegevieren’ willen wij uitdrukken op welke manier
uitvoering van activiteiten en de realisatie van de doelstellingen wordt gegeven.
Hiervoor wordt een ondersteunend netwerk gevormd van vrijwilligers en dienstverleners die
elkaar overlappend aanvullen en gezamenlijk de doelstellingen in een individueel zorgplan
onderschrijven.
Hiervoor wordt het gewone gezinsleven als uitgangspunt genomen om de begeleiding
inhoud te geven.
“Het normale leven” wordt ons inziens gedefinieerd in de Bijbel, waar Choice 4 Life haar
grondslag op heeft gebaseerd.
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Activiteiten

Beleid
Een eerste beleidsplan voor 2012 – 2015 heeft tot doel gehad om
richting te geven aan de activiteitenagenda van het bestuur. Het
beleidsplan is tussentijds geëvalueerd en bijgesteld en een nieuw
meerjaren beleidsplan 2015-2019 is voorgelegd aan de Raad van
Toezicht.
De eerste begeleidingstrajecten in 2013-2014 hebben inhoud
gegeven aan een eigen begeleidingsprogramma, benodigde
dagroosters en planning van activiteiten.
Nieuwe aanmeldingen van jonge moeders, leiden tot plaatsing
tussen de 5de en uiterlijk 8ste maand van de zwangerschap.

Plaatsingen
In december 2013 werden 4 nieuwe aanvragen ingediend vanuit jeugdreclassering, een
voogdij instelling en consultatiebureau voor opvang en pleegzorg. Alle vragen zijn in
behandeling genomen en in 2014 heeft dat tot 2 plaatsingen geleid.
Deze plaatsingen zijn in samenwerking met de organisatie Pactum jeugd- en opvoedhulp
gerealiseerd. Pactum is in de brede regio Oost-Nederland een middelgrote aanbieder van
zorg voor jongeren en hun ouders. Met Pactum zijn afspraken gemaakt om stichting Choice
4 Life als onderaannemer te laten fungeren, speciaal op het vlak van de opvang voor jonge
moeders.
Binnen Pactum valt de samenwerking van stichting Choice 4 Life onder het project
“Zorgboerderijen”. Als zodanig werden de kwaliteitscriteria van dit project van toepassing
voor de opvang van C4L en werden de projectleiders Wim Zwiers en Henk Glastra
aanspreekpunt voor de geïndiceerde trajecten.

Kwaliteitsontwikkeling
Voor de gastgezinnen en toekomstige uitbouw van het netwerk voor de opvang van jonge
moeders, is de “kleine kwaliteitskaart” van Pactum, welke van toepassing is op de
jeugdzorgboerderijen, aangepast op de situatie voor Choice 4 Life. Hiermee, naast de
keuring door de GGD op de woning aan de Hoflaan, voldoet Choice 4 Life aan de
kwaliteitscriteria die ook de inspectie op de volksgezondheid hanteert.
Met praktijk voor maatschappelijk werk Careful is gewerkt aan de opzet van een structureel
programma voor de jonge moeders. Dit programma is maandelijks aan gewerkt en eind
2014 in vergevorderd stadium. Verwachting is dat dit in de zomer 2015 afgerond is en
geschikt om in de verschillende gastgezinnen toe te passen.
Voor de begeleidingstrajecten op gebied van financiën is twee achtereenvolgende keren
gebruik gemaakt van de budgetcoaching door Opella. De inhoud van deze begeleiding is
goed en ondersteunend voor de jonge moeders. Voor de toekomst is het voornemen om hier
structurele afspraken mee te maken zodat bij aanvang van de trajecten daar meteen een
start gemaakt kan worden.
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Na de snelle start met samenwerking en de administratieve
afhandeling daarvan in het eerste kwartaal 2014 is in september
2014 door regiomanager Paul Pothoven gesteld dat het aanbod
in een behoefte voorziet. Het uitbreiden van gastgezinnen en
toewerken naar een aanbod in een bredere regio kan binnen de
afspraken tussen Pactum en Choice 4 Life verder uitgewerkt
worden.
Hiervoor worden zowel de overeenkomsten als de kwaliteitskaart
gehanteerd die in onderlinge samenwerking zijn opgesteld.
Voor de inhoudelijke begeleiding is het model van handelings
gericht werken met doelrealisatie ingevoerd.
Bij aanvang van de trajecten wordt een zorgovereenkomst
opgesteld met de jonge moeder en eventueel wettelijke
vertegenwoordigers. Onderdeel van de zorgovereenkomst is een begeleidingsplan waar de
doelen in staan beschreven die gaandeweg gehaald moeten worden. Deze doelen worden
opgesteld door de plaatser/verwijzer maar bij voorkeur de jongere zelf. De doelen beslaan
de verschillende deelgebieden ‘Persoonlijke ontwikkeling’, ‘Vrije tijd’, ‘Opleiding/werk’,
‘Wonen’, ‘Financieel’ en ‘Opvoedondersteuning’.
Deze doelen worden specifiek inzet van de begeleiding en zijn structureel onderwerp van
gesprek bij de begeleiding en (tussentijdse) evaluaties. Indien nodig worden doelen
verduidelijkt of uitgebreid, wanneer dat inhoudelijk nodig is. Per halfjaar wordt er gescoord
op de behaalde resultaten en wordt vastgesteld welke doelen gehandhaafd blijven, wat al
gerealiseerd is en wat nog beter kan. Hierbij is de jonge moeder zelf leidend inzake
prioritering, inhoudelijke richting en nauw betrokken bij de beoordeling van de realisatie.
Elke twee weken is een begeleidingsgesprek, elke drie maanden een overleg met de jonge
moeder, plaatser en begeleiding en elk halfjaar een evaluatiebespreking.

Huisvesting
De huidige woning die gebruikt wordt, biedt, naast het gezin, aan slechts 1 jonge moeder
voldoende ruimte. De aanvraag voor begeleiding houdt aan en is op bepaalde momenten
zelfs groot. In principe is opvang van jonge moeders in een eengezinswoning haalbaar en in
bepaalde opzichten juist wenselijk.
Ten aanzien van de mogelijkheden en slagvaardigheid van de organisatie is het echter
wenselijk dat er ruimere huisvesting wordt gezocht. Enerzijds om sneller in te gaan op de
hulpvragen, anderzijds om een plek te zijn waar de start mogelijk is en van waaruit verdere
begeleiding en vinden van geschikte woonplek kan worden gerealiseerd.
Er wordt op basis van een plan van eisen begin 2014 een aantal bezichtigingen uitgevoerd.
Één van de bezichtigingen leidt tot serieuze overweging voor een huur-koopscenario. Het
betreft een voormalige zorgwoning van ’s-Heerenloo te Lunteren. De berichten waren
hoopvol en een onderliggende begroting en systematiek voor de bekostiging werden in een
eerder stadium al afgestemd met een notaris en hypotheekadviseur. In juni 2014 zou dit
hebben kunnen leiden tot een onderhandeling. Deze werd echter afgewezen vanwege een
bod door een ontwikkelaar. De voorwaarden die daarin gesteld werden, leidden ertoe dat
december 2014 door de gemeenteraad van Ede de vereiste wijzigingen in het
bestemmingsplan werden goedgekeurd. Deze woning ging daarmee voorgoed van de baan.
In oktober 2014 was een bezichtiging uitgevoerd op een voormalige boerderij te Ederveen.
Vanwege de uitkomsten van de bestemmingsplanwijzigingen, wordt in 2015 ingezet op een
technische keuring van deze woning.
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Naast noodzakelijke en wenselijke ruimte om het aanbod te
realiseren, speelt ook de haalbaarheid mee van de bekostiging.
Er wordt ingezet op crowdfunding, waarbij ook een cofinanciering mogelijk is van particulieren met een
hypotheekverstrekker, bijvoorbeeld Triodosbank.
De vraag die telkens terugkomt is: moet je eerst een object
hebben om te werven of moet je weten welk draagvlak er is met
welke financiële mogelijkheden?
Er wordt ingezet om beide uit te voeren: aan de hand van het
nieuwe object wordt een informatie bijeenkomst gehouden om
de haalbaarheid van financiering te toetsen en vervolgens een
traject uit te zetten dat haalbaar is.
Een in 2013 uitgevoerde scan van vermogensfondsen wordt
gebruikt om deelprojecten van een dergelijke exercitie te dekken en daar eventueel aparte
projecten van te maken om financiering aan te vragen.
De praktijk leert dat naast het huisvesten van jonge moeders, wat op zich in een bestaand
gezin kan, met de nodige aanpassingen, er grote nood is in de regio Ede-Arnhem-Apeldoorn
voor de huisvesting van alleenstaande jongeren met kinderen. Enerzijds vanwege stevige
huurprijzen, anderzijds dat er binnen de huisvesting van studenten en jongeren gehanteerd
wordt dat baby’s en kinderen daar niet bij mogen inwonen. Dit knelpunt moet worden
meegenomen in de benadering en aanpak om de doorstroom uiteindelijk makkelijker te
maken en beter te begeleiden. Dus naast ruimte voor snelle instroom en plaatsing, ook
aandacht voor de opvolgende zelfstandige woonruimte voor de periode direct na een
gastgezin.
In 2015 wordt een meerjarenplanning gemaakt om een verbeterde doorstroom mogelijk te
maken, zonder daarbij de werkzaamheden en doelstellingen van de Choice 4 Life zélf te
beperken of te bedreigen.
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Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft een raadgevende en adviserende rol
voor het Bestuur en is daarnaast ook klankbord. De leden
houden daarbij rekening met het maatschappelijk belang van
Choice 4 Life, de cliënten en medewerkers. De Raad van Toezicht
bestond in 2014 ongewijzigd uit drie leden.

Profiel Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht werkt voor het bepalen van zijn
samenstelling met een profielschets. De Raad van Toezicht heeft
deze profielschets in 2013 vastgesteld en in 2014 bij de
overleggingen gehanteerd.
Portefeuilles
Binnen de Raad van Toezicht is de portefeuille zorg en kwaliteit belegd. Deze portefeuille
wordt beheerd door de voorzitter, de heer A.C. van der Horst.
Rooster van aftreden
Leden van de Raad van Toezicht worden voor vier jaren benoemd en zijn eenmaal
herbenoembaar voor vier jaren. De Raad van Toezicht heeft een rooster van aftreden
vastgesteld .
Naam:

Functie/
aandachtsgebied:

De heer A.C. van der Horst

Voorzitter/ zorg en
kwaliteit
Penningmeester/
financiën

De heer M. de Jong

De heer E.T. Morren

Lid

Functie en relevante
nevenfuncties:

Datum
aantreden:
05-07-2012

Ondernemer/ financieel
manager en adviseur;
Penningmeester diverse
stichtingen;

05-07-2012

05-07-2012

Toezichthoudende activiteiten
De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar 2014 toezicht gehouden op het beleid van het
Bestuur, strategische ontwikkelingen, de financiële continuïteit van Choice 4 Life, de kwaliteit
van de zorg- en dienstverlening aan cliënten en op de algemene gang van zaken van Choice
4 Life. De Raad van Toezicht heeft een raadgevende en adviserende rol voor het Bestuur en
is tevens klankbord. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het
maatschappelijk belang van de organisatie, haar cliënten en medewerkers.
Overleg externe accountant
De externe accountant van Choice 4 Life is van Ree Accountants. Bij gelegenheid van het
vaststellen van de jaarrekening 2014 heeft de Raad van Toezicht kennis genomen van de
rapportage en accountantsverklaring bij de jaarrekening.
De Raad van Toezicht gaat akkoord met de verslaglegging met betrekking tot het jaarverslag
2014 van de stichting.
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Geen tegenstrijdig belang
In 2014 hebben zich geen transacties voorgedaan met een
tegenstrijdig belang zoals bedoeld in de statuten en de
reglementen van het Bestuur en van de Raad van Toezicht.
Onafhankelijkheid
In het reglement Raad van Toezicht is vastgelegd dat het
functioneren van een lid van de Raad van Toezicht dient te
worden gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke
opstelling. Leden nemen zonder last of ruggespraak zitting in de
Raad van Toezicht. Het oplossen van zaken waarbij een
belangenverstrengeling aan de orde kan zijn bij leden van de
Raad van Toezicht, het Bestuur en bij de externe accountant in
relatie tot de stichting behoort expliciet tot het takenpakket van
de Raad van Toezicht.
Vergaderingen
De Raad van Toezicht heeft in formele zin in het boekjaar één maal vergaderd, in informele
zin zijn er vele overleggingen en raadplegingen geweest, waarbij thema’s als zorg, financiën,
huisvesting en de praktische gang van zaken werden besproken.
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