
Koersvast

Het jaar 2021 was in het kader van de coronacrisis voor velen 
wederom een veelbewogen jaar en had ook zijn gevolgen voor 
De Vluchtheuvel. Het groepswerk en activiteiten voor preventie 
en toerusting kwamen (deels) stil te liggen of werden online 
voortgezet. Er zijn vele individuele hulpvragen gesteld én we 
konden velen helpen en/of begeleiding en behandeling bieden.
Halverwege het jaar trad de oud-directeur-bestuurder dhr. H. 
(Rik) van Groningen terug en kwam ondergetekende aan het 
roer te staan. Hartverwarmend is de steun die bij het inwerken 
door het Management Team en alle medewerkers ervaren 
mocht worden. Hetzelfde geldt ook voor allen die bij de 
Vluchtheuvel zijn betrokken. Bijzonder om te ervaren hoe sterk 
De Vluchtheuvel verankerd ligt in onze achterban, vele kerken, 
scholen, gemeenten, politieke partijen, con-collega’s werken 
intensief met ons samen. Allen gedreven door de bewogenheid 
met de naaste en staand voor christelijke & professionele 
hulpverlening. 
Verwonderd zijn we als we terugkijken en zien dat het jaar met 
een positief resultaat mocht afsluiten. Dit is mede mogelijk 
gemaakt door de vele giften die we in het jaar 2021 van 
particulieren, kerken en bedrijven mochten ontvangen. We 
zijn dankbaar dat we ondanks alle veranderingen de koers vast 
konden houden en dat willen we blijven doen: Samen aan de 

slag: betrokken en vertrouwd!
Onze toekomst, persoonlijk en die van De 

Vluchtheuvel ligt in Gods handen. Zijn macht 
is groot en Zijn trouw zal nooit vergaan.

M. (Marian) Ruitenberg 
directeur-bestuurder

Jaarverslag

Met uw steun kunnen wij zoveel meer doen! Geef voor christelijke psychosociale hulpverlening op NL85 INGB 0004 3255 63 t.n.v. De Vluchtheuvel. 

2021
Financiën
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Het gerealiseerde 
financiële resultaat 
(regulier exploitatiesaldo) 
over 2021 bedraagt  
€ 105.354 positief 
tegen een begroot 
exploitatiesaldo van 
€ 1.743 positief. Het 
resultaat is ten gunste 
gekomen van de 
algemene reserve.

   Nieuwe hulpvragen in 2021*: 571
   Nieuwe hulpvragen in 2020: 561
   Korte contacten (eenmalige adviesgesprekken): 278

Aantal cliënten
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   Baten: €  2.214.647
   Lasten: € 2.109.293
   Resultaat:  € 105.354 

ANBI-status: 

ja

In dienst 2021: 

55 medewerkers
(21,76 fte)

Waardering 
hulpverlener:  

8,5

Waardering  
De Vluchtheuvel: 

8,2

Er waren diverse zzp’ers werkzaam 
voor De Vluchtheuvel.



Hoofdkantoor: Beatrixlaan 15, 4461 PM  Goes
telefoon: (0113) 21 30 98 - e-mail: info@stichtingdevluchtheuvel.nl - www.stichtingdevluchtheuvel.nl

Hulpaanbod 
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62 %

waarvan huwelijksproblemen 
27 %

problemen tussen ouders
 en kinderen 

20,8 %

overige relatieproblemen 
14,3 %

Psychische problemen
18 % 

Rouw- en verliesverwerking
24 %

Seksverslaving
6 %
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  Goes      Dordrecht
  Middelharnis      Woerden

  Hoevelaken      Zwolle
  Neder-Betuwe      Kampen

  Rijssen (detachering)

Overeenkomsten kerkenraden

135

Deze kerkenraden geven een structurele 
financiële bijdrage. Hierdoor is de hulp voor leden 

uit de gemeente goedkoper en laagdrempelig 
beschikbaar. Dit voorkomt zorgmijding.  

Overeenkomsten burgerlijke gemeenten

12-15  zorgregio's

Burgerlijke gemeenten financieren zorg die valt 
onder de Wet maatschappelijke ondersteuning en 

Jeugdwet, ondersteuning kan in veel gemeenten via 
deze regeling worden gefinancierd.   

2021

Gesprekslocaties

Groeps-
werk

School
& zorg

Mannengroepen 
(en partnergroepen)  

en een vrouwengroep om te 
breken met seksverslaving, 

identiteitsgroepen en groepen 
weerbaarheidstraining: 

65 
bijeenkomsten

Schoolmaatschappelijk 
werk en het participeren  

in zorgadviesteams: 

20 medewerkers 
(3,16 fte) 

werkzaam op: 

45 scholen/
vestigingen

Gast-
opvang

        In samenwerking met andere organisaties werd 
het preventie- en toerustingswerk uitgebouwd. 

Bij  De Vluchtheuvel waren hiervoor 

Door middel 
van gastopvang biedt 

De Vluchtheuvel voor kinderen, 
jongeren en (jong)volwassenen een 

periode van time-out in een gastgezin.

aantal trajecten 
per 31-12-2021: 57
aantal beschikbare 

gastgezinnen: 
193

Activiteiten o.a.:  
•   Lancering nieuwe webpagina relaties.stichtingdevluchtheuvel.nl.  

Webpagina is 28.000 keer bezocht! 
•   In de serie ‘zorg voor elkaar’ is het boek ‘Veilig bij jou’ uitgegeven.
•   Het toerustingswerk ondervond grote hinder van de coronacrisis.  

Preventie

   Er is gezocht naar passende (digitale) alternatieven om toch 
preventie aan te bieden:
•  Bijhouden van het digitaal adviesplein gemeente & gezin. 
•  Modules voor opvoedvragen ontwikkeld.
•  Toerustingsavonden voor ouders van kerkverlaters.
•  Webinar over huiselijk geweld. 
•  Houd me Vast – cursus is digitaal aangeboden.

 •  Deelname aan Bijbels beraad m/v.
 •  Diverse activiteiten rond seksuele weerbaarheid. 

2 preventiemedewerkers in dienst 


