
Met hart en ziel

Terugkijken naar 2019 doen we met de kennis van nu, na 
enkele maanden coronacrisis en alle gevolgen daarvan. 
Ook voor De Vluchtheuvel. Het stelt ons voor geweldige 
uitdagingen. Vanuit dat perspectief zou je bijna denken dat 
2019 een relatief rustig jaar was. Toch was het dat zeker niet. 
Dit jaarverslag geeft daar een korte indruk van.

Na een jarenlange transitie is er bij De Vluchtheuvel veel 
veranderd. Maar ten diepste gaat het nog steeds om het 
bieden van christelijke en professionele hulpverlening. Aan 
al die hulpvragers met hun vaak ingrijpende problemen. 
Op het terrein van huwelijk en relaties. Met psychische 
problemen of vastgelopen in verslaving. Dat werk 
mogen we al ruim veertig jaar doen. Tijdens een mooie 
jubileumbijeenkomst stonden we daarbij stil. 

Het was niet altijd eenvoudig. Maar de Heere gaf wat nodig 
was, iedere dag weer. Daarom konden we het doen, met 
hart en ziel. In 2019 met een nieuwe bestuursmodel: een 
Raad van Toezicht, die vooral let op identiteit, kwaliteit 
en continuïteit. Met een betrokken Raad van Advies. 
Vooral met een team van enthousiaste en deskundige 
medewerkers. 

Zo gaan we verder. Biddend om Gods 
onmisbare leiding en zorg. Ook in 2020!

H. van Groningen 
directeur-bestuurder

Jaarverslag

Door de coronacrisis mist De Vluchtheuvel in 2020 inkomsten, terwijl er juist nu veel nood is. 
Steun ons werk met uw gift op rekeningnummer NL85 INGB 0004 3255 63 t.n.v. De Vluchtheuvel. Met uw bijdrage kunnen wij nog meer mensen helpen!
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Financiën
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Het gerealiseerde finan-
ciële resultaat (regulier 
exploitatiesaldo) over 
2019 is € 84.656 negatief 
tegen een begroot 
resultaat van € 6.447 
positief. Dit is grotendeels 
veroorzaakt door hogere 
personeelskosten als 
gevolg van ziekte en 
zwangerschapsverlof.

   Nieuwe hulpvragen in 2019: 642
   Nieuwe hulpvragen in 2018: 555
   Korte contacten*: 383

Aantal cliënten
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*eenmalige adviesgesprekken

   Baten: € 1.864.089
   Lasten: € 1.948.745
   Resultaat: - € 84.656

ANBI-status: 

ja

In dienst 2019: 

55 medewerkers
(22,92 fte)

Waardering 
hulpverlener:  

8,4

Waardering  
De Vluchtheuvel: 

8,0

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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j: Relatieproblemen
61 %

waarvan huwelijksproblemen 
45 %

problemen tussen ouders
 en kinderen 

25 %

overige relatieproblemen 
16 %

Psychische problemen
35 % 

Rouw- en verliesverwerking
9 %

Seksverslaving
8 %

Ideniteitsvragen bij 
jongeren en

 (jong)volwassenen
24 %* 
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  Goes      Dordrecht

  Middelharnis      Woerden

  Amersfoort      Zwolle

  Neder-Betuwe      Lelystad

  Rijssen (detachering)

Overeenkomsten kerkenraden

ongeveer 
130

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

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

2019

Gesprekslocaties

Groeps-
werk

School
& zorg

Mannengroepen 
(en partnergroepen)  

en een vrouwengroep om te 
breken met seksverslaving, 

identiteitsgroepen en groepen 
weerbaarheidstraining: 

70 
bijeenkomsten

Schoolmaatschappelijk 
werk en het participeren  

in zorgadviesteams: 

ongeveer 15 medewerkers 
(3,16 fte) 

werkzaam op: 

45 scholen/
vestigingen

Gast-
opvang

In samen-
werking met 

andere organi- 
saties werd het preventie-  

en toerustingswerk uitgebouwd.
 Bij  De Vluchtheuvel waren hiervoor 

2 preventie-
medewerkers in dienst 

Door middel 
van gastopvang biedt 

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

periode van time-out in een gastgezin.

aantal trajecten 
per 31-12-2019: 56
aantal beschikbare 

gastgezinnen: 
175

Activiteiten o.a.:  •  digitaal adviesplein binnen de Gereformeerde Gemeenten en 
deelname in nieuw Gezinsplatform.nl  •  aanbod voor ‘Veilig Jeugdwerk’

cursus ‘Houd me vast’ voor echtparen  •  onderzoek onder singles binnen de 
kerkelijke gemeente  •  cursusaanbod voor onderlinge zorg in de kerkelijke 

gemeente  •  toerustingsmateriaal over seksuele diversiteit binnen de kerkelijke 
gemeente  •  huwelijkstoerusting en andere toerustingsactiviteiten

Preventie


