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Inleiding 
De Johanniter Opvang heeft de volgende mogelijkheden voor opvang, begeleiding en ondersteuning: 
 

- De Johanniter Crisisopvang voorziet in tijdelijke individuele crisisopvang, huisvesting en 
ondersteuning en begeleiding voor mensen in noodsituaties. Wij hebben momenteel 6 één- 
gezinswoningen en 4 éénkamerappartementen die gemeubileerd en ingericht zijn. 

- Soloplus bestaat uit 24 appartementen voor alleenstaanden met een ontmoetingsruimte voor 
sociale contacten. 

 
De Johanniter Opvang biedt een ambulante vorm van opvang: individuele crisisopvang per cliënt/gezin 
in een woning in de wijk. Deze individueel gerichte aanpak maakt dat cliënten in een zo normaal 
mogelijke leefsituatie kunnen stabiliseren en gaan werken aan herstel van hun situatie.  
 
De ambulante opvang en begeleiding van de Johanniter Opvang  past bij deze tijd en alle 
ontwikkelingen. Dat is met name gericht om cliënten (en met name de gezinnen met kinderen) zo veel 
mogelijk uit de instellingen, zo gewoon mogelijk en zo zelfstandig mogelijk wonend in de wijk te 
begeleiden. De organisatie beschikt over een HKZ-certificaat, werkt volgens de landelijke 
kwaliteitseisen voor (kinderen in de) maatschappelijke opvang en de medewerkers zijn opgeleid in het 
werken met de specialistische methodieken zoals Veerkracht. 
 
 
Termijn van dit beleidsplan 
Dit plan is geldig voor de jaren 2021, 2022 en 2023 
 
 
Onze missie 
‘Mensen op weg helpen naar een zo zelfstandig mogelijk en menswaardig bestaan’ 
 
“De Johanniter Opvang biedt huisvesting en begeleiding aan sociaal kwetsbare mensen met als doel 
het bevorderen van de zelfredzaamheid binnen de mogelijkheden die een ieder heeft. Wij doen actief 
een appèl op de eigen verantwoordelijkheid van onze cliënten. Daarin vinden wij aanknopingspunten 
voor begeleiding op maat, terug naar een passende plaats in de samenleving. Wij accepteren mensen 
zoals zij met ons in contact komen, ongeacht geloof, etniciteit of geaardheid. Wij baseren onze 
dienstverlening op de bijbelse opdracht om betrokken en respectvol hulp te bieden aan onze 
medemens”. 
 
 
Onze visie 
‘De Johanniter Opvang biedt haar cliënten huisvesting en begeleiding waar dit nodig is. De vraag van 
de cliënt staat hierbij centraal. Mensen die niet in staat zijn zelfstandig aan de samenleving deel te 
nemen in wonen, werken, relaties onderhouden en het gebruik maken van voorzieningen, hebben 
behoefte aan hulp. Ook de samenleving is gebaat bij een goede integratie van deze mensen. De 
Johanniter Opvang versterkt met haar aanpak de eigen autonomie en vrijheid van haar cliënten, zodat 
zij zoveel mogelijk zelf de regie over hun leven kunnen voeren’. 
 
De Johanniter Opvang zorgt voor deskundige beroepskrachten die deze begeleiding op maat kunnen 
bieden. Zij zorgt ook voor betrokken vrijwilligers om haar cliënten informeel te ondersteunen. Hierbij 
houdt zij rekening met de diversiteit van haar medewerkers en cliënten. De Johanniter Opvang werkt  
 
samen met andere organisaties om gezamenlijk een signaal- en vangnetfunctie te vervullen, zodat 
niemand buiten de boot valt en iedereen bemiddeld kan worden naar gespecialiseerde hulpverlening 
als dit nodig is. 



 

 3 

 
De kernactiviteiten  
De Johanniter Opvang biedt de volgende mogelijkheden voor opvang, huisvesting, ondersteuning en 
begeleiding: 
 
1. Crisisopvang: voorziet in tijdelijke opvang, huisvesting en ambulante crisisbegeleiding voor 
mensen in noodsituaties; 
2. Soloplus: bestaat uit geclusterde appartementen voor alleenstaanden met een 
ontmoetingsruimte waar sociale contacten en begeleide activiteiten plaatsvinden. 
 
De Crisisopvang voorziet in tijdelijke individuele crisisopvang, huisvesting en ambulante ondersteuning 
en begeleiding van volwassenen en kinderen in een bedreigende of acute crisissituatie waardoor 
dakloosheid bestaat of dreigt. Bij de cliënten is sprake van meervoudige problematiek.  
Het doel van deze ondersteuning en begeleiding is dat cliënten binnen drie maanden de stap kunnen 
maken naar zelfstandige woonruimte zodat ze weer volwaardig kunnen deelnemen aan de 
samenleving en het ‘normale leven’. Het vergroten van zelfredzaamheid,  het opbouwen c.q. 
versterken van het sociale netwerk en (het vinden van) passende dagbesteding zijn dan ook belangrijke 
uitgangspunten in de begeleiding. Hierbij wordt ondersteuning van maatjes ingezet die kunnen helpen 
met praktische zaken of gewoon voor gezelligheid.  
Het uiteindelijke doel is dat cliënten geen maatschappelijke opvang meer nodig hebben en zo snel 
mogelijk verder kunnen met steun vanuit hun eigen omgeving en met gebruikmaking van regulier 
beschikbare (gemeentelijke) basisvoorzieningen. 
 
Soloplus biedt zelfstandige woonruimte en een ontmoetingsruimte voor sociale contacten aan 
alleenstaande volwassenen die door psychiatrische en psychosociale problematiek beperkingen 
hebben op het gebied van sociale zelfredzaamheid en relaties. Zij huren zelfstandig van de 
woningcorporatie, maar zijn onvoldoende  in staat zich op eigen kracht te handhaven in de 
samenleving en hebben een beperkt sociaal vangnet. Door Soloplus kunnen zij zelfstandig wonen, 
omdat ze beschikken over een veilige woonomgeving en ondersteuning bij de ontmoeting van 
anderen. Zo wordt eenzaamheid voorkomen en kan er tijdig ingegrepen worden bij toenemende 
problematiek. Soloplus beoogt daarnaast met haar ondersteuning en faciliteiten de zelfstandigheid en 
stabiliteit van de bewoners te vergroten. Vijf maal per week is er een gezamenlijke activiteit en ook 
rond de feestdagen worden er extra ontmoetingsmomenten georganiseerd. 
De combinatie van vele vrijwilligerscontacten en laagdrempelige zorg maakt Soloplus tot een  
duurzaam zorgproduct voor cliënten met complexe hulpvragen vergeleken met alternatieven voor 
deze doelgroep. 
 
 
De doelstelling van de Johanniter Opvang is dat cliënten zo snel mogelijk de stap kunnen maken naar 
zelfstandige woonruimte, of datgene wat maximaal mogelijk is. Dit betekent dat de cliënten een start 
maken op weg naar eigen woonruimte en regie over hun leven.  
 
 
Strategie 

- Bieden van crisisopvang aan alleenstaanden en gezinnen, zo kort mogelijk en zo lang als nodig. 
- Bieden van begeleiding gericht op het verminderen kwetsbaarheid en vergroten van eigen 

regie en zelfredzaamheid.  
- Bieden van begeleid wonen  

 
De concretisering en uitwerking van deze resultaten is vastgelegd in het meerjarenbeleidsoverzicht. 
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Huidige situatie 
De crisisopvang heeft 8 plekken voor gezinsopvang en 4 plekken voor alleenstaanden.  
Soloplus biedt begeleid wonen aan maximaal 24 cliënten.  
 
Organisatie  
Naam    Stichting Johanniter Opvang 
Adres    Leeghwaterstraat 7 
Postcode   6717 CX 
Plaats    EDE 
Telefoonnummer  0318 419519 
algemeen e-mailadres  info@johanniteropvang.nl 
Website   www.johanniteropvang.nl 
RSIN    81.15.775 ANBI 
identificatienummer KvK 61180564 
 
 
Bestuur 
Het bestuur bestaat uit vijf leden, waarvan twee leden vanuit de Johanniter Orde zitting nemen in het 
bestuur. De bestuursleden zijn onbezoldigd maar kunnen wel aanspraak maken op een 
onkostenvergoeding. 
 
Werknemers 
De organisatie heeft 3,5 FTE aan medewerkers in dienst om de doelstelling te bereiken. De 
medewerkers vallen onder de CAO Sociaal Werk.  
 
Vrijwilligers 
Nieuwe vrijwilligers ontvangen bij aanvang van hun vrijwilligerswerk een overeenkomst waarin 
afspraken gemaakt worden over de te verrichten werkzaamheden. Onkosten en reiskosten worden 
vergoed. De Johanniter Opvang organiseert jaarlijks een kerstbijeenkomst met een buffet en een 
kerstpakket als waardering voor de vrijwilligers en ook ontvangen zij een attentie rondom hun 
verjaardag. Vrijwilligers worden aangemeld bij Johanniter Nederland, waardoor zij onder de 
verzekeringsregeling van Johanniter Nederland vallen en het contactblad van Johanniter Nederland 
ontvangen. 
In het kader van kwaliteit en veiligheid wordt van vrijwilligers altijd een VOG gevraagd en ook tekenen 
zij de gedragscode van de Johanniter Opvang.  
 
 
Financien 
De activiteiten voor de crisisopvang worden in 2021 bekostigd uit gemeentelijke subsidie van 
kerngemeente Ede. Vanaf 1 januari 2022 verandert deze relatie in een inkooprelatie.  
De activiteiten voor Soloplus worden betaald uit de WMO. 
 
De Johanniter Opvang gebruikt ontvangen donaties voor aangemerkte projecten, kosten van 
activiteiten voor cliënten en ter verbetering van de leefsituatie van cliënten die in zorg zijn.   
  
Beheer en besteding van het vermogen 
De Johanniter Opvang heeft een algemene reserve en een continuïteitenreserve.  
Er wordt door een accountant jaarlijks een controleverklaring opgesteld over de besteding van de 
inkomsten en het vermogen. .  


