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Hoofdlijnen Beleidsplan Stichting Leontienhuis  

 1. Inleiding  

Dit is het beleidsplan van Stichting Leontienhuis. De Stichting Leontienhuis (voorheen Stichting 
Leontien Foundation) is op 15 december 2008 opgericht door Leontien Zijlaard-van Moorsel. 

De Stichting die in Moordrecht is gevestigd wenst inzicht te geven in de doelstelling en de 
werkzaamheden van de stichting, de werving van gelden, het beheer en besteding van het vermogen 
en het functioneren van het bestuur. 

2. De doelstelling van de stichting  

De statutaire doelstellingen van deze stichting zijn:  

(a) het ondersteunen en begeleiden van mensen met Anorexia Nervosa en Boulimia Nervosa; (b) het 
geven van voorlichting en advies aan deze groep en hun naasten; (c) het werven van financiële 
middelen om de kosten die hiermee verband houden te financieren; (d) het verrichten van alle 
verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe 
bevorderlijk kunnen zijn. 

In de eerste jaren na de oprichting heeft de stichting donaties van particulieren en bedrijven besteed 
aan erkende goede doelen op het terrein van zorg voor eetstoornissen. In 2015 is het Leontienhuis 
geopend door koningin Máxima. Het Leontienhuis is een inloophuis voor mensen met een eetstoornis 
en hun naasten. Vrijwel alle fondsen, die de stichting werft, worden sindsdien besteed aan het 
Leontienhuis. 

Missie: Het Leontienhuis wil de kwaliteit van leven van mensen met een eetstoornis en hun naasten 
verbeteren. Daarnaast wil het Leontienhuis mensen met een eetstoornis motiveren richting herstel en 
(hernieuwde) deelname aan de maatschappij. Ervaringsdeskundigheid is de basis van de 
ondersteuning door vrijwilligers die zelf hersteld zijn van een eetstoornis. Kernwoorden hierbij zijn: 
begrip, erkenning, herkenning en gelijkwaardigheid. 

3. De werkzaamheden van de stichting  

De visie: 

• Het Leontienhuis wil mensen met een eetstoornis motiveren, coachen en begeleiden in de strijd 
tegen de eetstoornis. 

• Het Leontienhuis wil bijdragen aan het vergroten van kennis omtrent eetstoornissen. 
• Het Leontienhuis heeft als inloophuis een regionale functie en heeft een landelijke functie als het 

gaat om het verstrekken van informatie en ondersteuning via digitale kanalen. 
• In het Leontienhuis is de ondersteuning laagdrempelig. Elke ondersteuning wordt gegeven op 

basis van ervaringsdeskundigheid. 
• De ervaringsdeskundige vrijwilligers van het Leontienhuis kunnen ervaringskennis omtrent hun 

eigen herstel op een professionele manier inzetten en daarmee anderen motiveren in het gevecht 
met de eetstoornis. 

• Het Leontienhuis is geen behandelinhoudelijke hulpverleningsinstantie maar zal indien nodig 
motiveren voor behandeling en doorverwijzen naar gespecialiseerde hulp. 
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• Het Leontienhuis gelooft in een goede ketenzorg voor cliënten met een eetstoornis en wil daarom 
samenwerken met alle instanties die verbetering van kwaliteit van leven voor mensen met een 
eetstoornis nastreven. 

• Het Leontienhuis gelooft in de kracht van een positieve huiselijke omgeving waar het geloof in 
eigen kunnen kan worden teruggevonden. 

• Het Leontienhuis wil hernieuwde deelname aan de maatschappij bevorderen door het stimuleren 
en begeleiden van vrijwilligerswerk in de laatste fase van herstel. 

• Het Leontienhuis wil voor vrijwilligers een inspirerende omgeving zijn waar positieve werk- en 
leerervaringen eenieder versterken. 

• Omdat een eetstoornis veel invloed heeft op de naaste omgeving wil het Leontienhuis ook steun 
geven aan ouders en naasten. Ouders en naasten ontberen vaak begrip en erkenning en kunnen 
een belangrijke rol spelen in het herstel van mensen met de eetstoornis. 

Deze visie is de basis van het programma in het Leontienhuis. Er is een inloopprogramma en er zijn 
diverse bijeenkomsten, gespreksgroepen en mogelijkheden voor individuele ondersteuning. Dit 
aanbod geldt voor mensen met een eetstoornis en ook hun familie en naasten. Het aanbod wordt 
kenbaar gemaakt op de website en via facebook. 

Onze vrijwilligers worden geschoold met een basistraining en worden uitgenodigd om periodiek 
intervisies en bijscholingen te volgen. 

Om de relatief schaarse aandacht en tijd van de werknemers en het team vrijwilligers te richten zijn er 
speerpunten voor de komende jaren vastgesteld. Deze speerpunten zijn: 

- het intensiever gebruiken van de boerderij 
- ondersteuning van ouders en naasten 
- kennis verspreiden onder huisartsen  

4. De manier waarop de stichting geld werft 

De stichting bestaat sinds de oprichting helemaal van fondsenwerving. Tijdens de verbouwing van het 
inloophuis hebben veel bouw-gerelateerde bedrijven in natura gedoneerd. Er is een start gemaakt om 
de komende jaren de fondsenwerving te professionaliseren door een aparte stichting op te richten: 
stichting Vrienden van het Leontienhuis.  

Vier pijlers: 

1. Donateurs – privépersonen die het inloophuis een warm hart toedragen en (periodiek) een 
bijdrage aan het Leontienhuis doneren. 

2. Vrienden van het Leontienhuis – bedrijven die het Leontienhuis in natura (met producten of 
diensten) ondersteunen. 

3. Club van 100 – businessclub 
4. Events  
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5. Het beheer en de beheersing van het vermogen 

De ontvangen gelden worden volledig aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling 
van de stichting. De liquide middelen worden - indien aanwezig - ten dele op rentedragende 
rekeningen geplaatst. De stichting vergoedt geen vacatiegelden aan bestuursleden o.i.d.  

Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari tot 31 december) worden door de 
penningmeester de boeken afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken, bestaande uit balans, een 
staat van baten en lasten en een toelichting hierop over het betreffende boekjaar opgesteld.  

6. Het bestuur 

Het bestuur bestaat uit drie bestuursleden, te weten:  

- Voorzitter Wendy Hopmans, strategisch adviseur. 
- Penningmeester Hans Bloks, klinisch psycholoog/psychotherapeut. 
- Secretaris Jan Ambachtsheer, manager bedrijfsvoering Gemeente Oosterhout. 

Stichting Leontienhuis - Westbaan 286 - 2841 MC Moordrecht 


