Beleidsagenda Steunfonds Richard Hooglandstichting 2014-2018
Doelstelling van het Steunfonds
Doelstelling van het Steunfonds is het stimuleren van activiteiten op het raakvlak van
diaconaat, pastorale zorg en gezondheidszorg in het verpleeghuis en de verzorgingshuizen
die de toenmalige Richard Hoogland Stichting exploiteerde. Dit was van oorsprong een
instelling op protestants christelijke basis.
Daarnaast is de doelstelling verbreed en richt het Steunfonds zich ook op het bevorderen
van de belangen van ouderen, langdurig zieken en gehandicapten door middel van
hulpverleningsprojecten op het gebied van de ouderenzorg, verpleeghuiszorg en/of
reactivering, aanvullend op de reguliere gesubsidieerde zorg en vallend onder het
werkgebied van de regio Utrecht.

Nieuwe landelijke ontwikkelingen in de zorg
 Voor de langdurige zorg zullen steeds meer ouderen langer thuis verzorgd moeten
worden. Een beweging van intramuraal naar extramuraal.
 De instroom naar de verzorgings en verpleeghuizen zal verder beperkt gaan worden,
alleen ouderen met een ZZP indicatie van 4 of meer komen nog in aanmerking.
 Sluiting van veel huidige verpleeg en verzorgingshuizen.
 Decentralisatie van de AWBZ van het rijk naar gemeenten met een kwart minder
budget.
 Veel nieuwe aanbieders in de zorg, centale positie wijkverpleging, sociale wijkteams
en nieuwe commerciele zorgaanbieders en zorgcooperaties van particulieren.
 Veel technische en andere innovatieve ontwikkelingen in de zorg.

Ontwikkelingen rond de tehuizen van de Richard Hoogland Stichting
 De Lichtkring gaat op termijn (ca 3-4 jaar) sluiten en neemt geen nieuwe bwoners
meer aan.
 De huidige bewoners van de Lichtkring zullen zo lang mogelijk in de Lichtkring
kunnen blijven. Daarna zullen zij moeten verhuizen naar andere instellingen in
Utrecht of de regio.
 De huidige bewoners houden hun huidige rechten. Ook als ze ZZP 1 t/m 3 hebben.
Careyn heeft een herhuisvestingsplicht voor deze bewoners. De verhuiskosten voor
de bewoners worden vergoed door Careyn.
 De Tamarinde blijft wel open voor intramurale zorg. Vanuit het centrum wordt ook een
bijdrage geleverd aan de extra murale zorg voor ouderen.
Ontwikkelingen in de aanvragen van het Steunfonds
 Er komen ook aanvragen bij het Steunfonds buiten de regio Utrecht.
 De vraag van louter protestants christelijke gelabelde projecten neemt af.
 Er is meer vraag naar ondersteuning van projecten van meer algemeen christelijke
signatuur en/of humanistische achtergrond.
 Er komen aanvragen voor particuliere ondersteuning voor zorg van ouderen.
 Het aantal aanvragen is aan de lage kant en sluit soms niet goed aan bij de
doelstelling van het Steunfonds.

Een nieuwe beleidagenda voor het Steunfonds
De hoofdprioriteiten voor de periode 2014-2018 zijn:
I.
Oorspronkelijke tehuizen
De zorg voor de bewoners van de Lichtkring
Het duurt nog ca 3-4 jaar voordat de Lichtlkring definitief gesloten zal worden. In die
periode dient de leefbaarheid van de huidige bewoners zo optimaal mogelijk te blijven.
Dit is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van Careyn. Door een goed contact te
onderhouden met Careyn, de vrijwlligers in de Lichtkring, de bewoners en de
cliëntenraad kan het Steunfonds een bijdrage leveren aan de leefbaarheid voor zover dit
op haar werkterrein ligt. Hierbij kan ook de overgang van bewoners naar een ander
tehuis een aandachtspunt zijn in de ondersteuning.
De intramurale zorg die er nog vanuit de Tamarinde wordt gegeven
Vanuit Tamarinde blijft de intramurale zorg gehandhaafd. Initiatieven die niet tot de
reguliere exploitatieverantwoordelijkheid van Careyn of andere profesionele
zorgaanbieders behoren kunnen vanuit het Steunfonds ondersteund worden. Ook hier is
goed overleg met de betrokken partijen van groot belang.
II.
Andere instellingen en tehuizen binnen de regio Utrecht
Zorg voor oorspronkelijke doelgroep in andere tehuizen
De oorspronkelijke doelgroep van het Steunfonds zal noodgedwongen meer en meer ook
gehuisvest worden in andere tehuizen in de stad Utrecht en de regio. Dat zal betekenen
dat er steeds minder typische PC georiënteerde tehuizen zullen zijn. De voor die
doelgroep belangrijke activiteiten (bijvoorbeeld zondagse vieringen etc.) kunnen wel
plaatsinden in algemenere tehuizen en zo nodig ondersteund worden.
III.
De extramurale zorg in Utrecht e.o.
Extramurale projecten voor de oorspronkelijke doelgroep
Nu we in een onzekere periode van transitie komen van intramurale naar extramurale
zorg zal de focus van het Steunfonds zich in het bijzonder moeten richten op allerlei
initiatieven die de langdurige zorg van ouderen die langer thuis moeten blijven helpen
verlichten. Er zal in contact met kerken, diaconieën of andere kerkelijke instanties
gekeken moeten worden wat de specifieke hulpvraag is voor de extramurale
ondersteuning van onze oorspronkleijke doelgroep die niet meer in de tehuizen zorg
krijgt.
Extramurale ondersteuning meer algemene initaitieven/projecten
Ook andere initiatieven/projecten op het gebied van de ouderenzorg, verpleeghuiszorg
en/of reactivering, aanvullend op de reguliere gesubsidieerde zorg en vallend onder het
werkgebied van de regio Utrecht kunnen door het Steunfonfs gesubsidieerd worden
IV.
Meer bekendheid aan activiteiten Steunfonds
Het Steunfonds wil een meer actieve bijdrage leveren aan het ondersteunen van
initiatieven op het terrein van de langdurige ouderenzorg, die binnen haar doelstelling en
werkingssfeer vallen. Dat betekent dat er meer publiciteit en promotie gemaakt moet
worden voor het werk van het Steunfonds. Dit kan zowel door het versterken van het
netwerk van het Steunfonds als het verbeteren van de voorlichting.

Geen subsidie voor particulieren/individuele aanvragen
Het Steunfonds verleent uitdrukkelijk alleen subsidie aan rechtspersonen/instellingen die zich
richten op het algemeen belang van ouderen, binnen de doelstelling. Er worden geen
particuliere en/of individuele aanvragen behandeld.
Bestuurssamenstelling
De bestuurssamenstelling van het Steunfonds dient in meerderheid te bestaan uit leden die
een directe binding hebben met kerken/instanties van de PKN in de regio Utrecht. Dit is van
belang vanwege de specifieke identiteitsgebonden oorsprong van het fonds. Een verbreding
van het bestuur met leden die deze grondslag respecteren is dan ook mogelijk.
Financieel beleid
Het Fonds hoeft zich niet op fondsenwerving te storten. Er is voldoende vermogen aanwezig
dat rendeert. Fondsenwerving onder fondsen betekent alleen met geld slepen. Voor werving
onder particulieren (legaten, giften) zijn de kansen niet groot omdat de zichtbaarheid van het
Fonds gering is, en de betrokkenheid van het Fonds bij de instellingen afneemt.
Instandhouding en groei van het vermogen zijn belangrijk zolang het Fonds
subsidiemogelijkheden ziet. De groei moet komen uit het rendement op het vermogen, niet
uit fondsenwerving.

