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Raadsvragen   
van de raadsleden Claassen en N. Rennenberg (OAE) over 
de Stichting Michaelson 
 
Vragen aan het college van B&W inzake Stichting Michaelson. 
 
Zoals u weet is per ingang van januari 2016 de Stichting Michaelson gestopt met haar 
werkzaamheden. In de desbetreffende nieuwsbrief van de Stichting lezen we: 
 
'Eindhoven, 18 januari 2016 STICHTING MICHAELSON WORDT OPGEHEVEN 
Stichting Michaelson uit Eindhoven heeft besloten om te stoppen met haar activiteiten. 
De organisatie is in korte tijd uitgegroeid tot een behoorlijke omvang en niveau van 
dienstverlening. Dat is enerzijds prijzenswaardig, maar bleek anderzijds net een tandje 
te snel om qua organisatie en beleid te kunnen blijven voldoen aan de eisen die 
Michaelson aan zichzelf stelde. De inloophuiskamer is daarom per direct gesloten en 
bestaande begeleidingstrajecten worden zorgvuldig afgerond of overgedragen op een 
andere organisatie. Op dit moment wordt bekeken of het gedachtengoed van Michaelson 
in een andere vorm kan worden voortgezet. Ook voor het project Let it be wordt 
passende continuïteit gezocht. 
Michaelson heeft in de afgelopen jaren een paar honderd mensen succesvol kunnen 
helpen, hulp die geboden werd door enthousiaste mensen die zich met hart en ziel 
inzetten voor dit doel. Het initiatief heeft ruime aandacht gekregen in de pers en heeft 
een goede respons gekregen op haar fondsenwerving. Voor dit alles is de stichting zeer 
erkentelijk. Niemand twijfelt aan de noodzakelijkheid van een initiatief als Michaelson. 
Een veilige, rustige en vrij toegankelijke plek voor jongeren die het spoor zijn bijster 
geraakt en met hun ziel onder de arm lopen. Een warme 'huiskamer' waar ze welkom 
zijn, op adem kunnen komen en hun verhaal kunnen doen (als ze dat willen). Een vaste 
stek waar naar hen geluisterd wordt en actief met hen wordt meegedacht om hun kracht, 
motivatie en focus in hun leven te helpen terugvinden. Om dit goed te kunnen 
waarborgen, bleek echter meer nodig dan in de huidige vorm mogelijk was.' 
 
Naar aanleiding van deze informatie hebben wij de volgende vragen voor u: 
1. Is het u bekend dat de Stichting Michaelson per 1 januari gestopt is en zo ja 
welke activiteiten hebt u in gang gezet om de cliëntele van de stichting elders onder te 
brengen? 
2. Hoeveel cliënten van de Stichting Michaelson hebt u inmiddels waar 
ondergebracht en hoeveel cliënten wachten nog op de juiste begeleiding c.q. opvang? 
3. Welke rol speelt WIJeindhoven in opvang en begeleiding van cliënten van de 
Stichting Michaelson? 
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4. Welke instanties komen er volgens u in aanmerking om de werkzaamheden van 
de Stichting Michaelson op te vangen c.q. voort te zetten? 
5. Op welke termijn denkt u alle cliënten van de Stichting Michaelson elders 
ondergebracht te hebben waar ze de juiste begeleiding krijgen? 
 
Wij zien uit naar uw antwoorden, 
 
 
Antwoord van burgemeester en wethouders 
 
Per 1 januari 2016 heeft het bestuur van Stichting Michaelson aangekondigd haar 
werkzaamheden stop te zetten. Zoals ook op de website van de stichting staat vermeld 
is de inloophuiskamer daarom per direct gesloten door het bestuur en bestaande 
begeleidingstrajecten worden zorgvuldig afgerond of doorverwezen naar andere 
organisaties. Voor het project  Let it be zoekt de stichting naar passende continuïteit voor 
de deelnemers. Het is de stichting helaas niet gelukt om de activiteiten op basis van 
vrijwillige inzet voort te zetten.    
 

1. Is het u bekend dat de Stichting Michaelson per 1 januari gestopt is en zo ja 
welke activiteiten hebt u in gang gezet om de cliëntele van de stichting elders 
onder te brengen? 

 
Ja, dit is bekend. De stichting heeft de activiteit waarvoor zij subsidie binnen de Sociale 
Basis ontvangen (inloopkamer) zelf per 1 januari 2016 stopgezet. De stichting zelf is nog 
niet opgeheven. Zij nemen zelf verantwoordelijkheid om lopende ondersteuningsvragen 
goed af te ronden of over te dragen. Het project “Let it be” - een drietal herstelgroepen - 
is nog actief en wordt nog ondersteund door de stichting. Medewerkers vanuit het 
Sociaal Domein zijn nog in gesprek met het bestuur van stichting Michaelson over evt. 
mogelijkheden/ voortzetting rondom ondersteuning van de deelnemers aan de 
herstelherstelgroepen.  
 

2. Hoeveel cliënten van de Stichting Michaelson hebt u inmiddels waar 
ondergebracht en hoeveel cliënten wachten nog op de juiste begeleiding c.q. 
opvang? 

 
Voor wat betreft de personen die gebruik maakten van de inloopkamer heeft de stichting 
dit zelf gedaan (goede afronding of doorverwijzing). Ondersteuning door Michaelson 
vindt plaats op basis van vrijwillige inzet en vrijwillige deelname zonder indicatie. Binnen 
haar netwerk kijkt de stichting ook naar passende ondersteuning bij 
samenwerkingspartners. Gezien het stopzetten van de inloopkamer, is niet bekend hoe 
veel mensen daar nu niet terecht kunnen. De inloophuiskamer bestaat niet meer. Er 
nemen op dit moment 24 personen deel aan in totaal drie herstelgroepen.  
 

3. Welke rol speelt WIJeindhoven in opvang en begeleiding van cliënten van de 
Stichting Michaelson? 
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Stichting Michaelson noemt WIJeindhoven als één van haar samenwerkingspartners. De 
ondersteuning van stichting Michaelson valt onder de ondersteuningsmogelijkheden 
binnen de Sociale Basis. WIJeindhoven kan - indien gewenst of noodzakelijk - een rol 
spelen bij het vinden van/ of het bieden van passende ondersteuningsmogelijkheden 
voor de deelnemers van de 3 herstelgroepen van stichting Michaelson.  

 
4. Welke instanties komen er volgens u in aanmerking om de werkzaamheden 

van de Stichting Michaelson op te vangen c.q. voort te zetten? 
 
De stichting heeft de activiteit waarvoor zij subsidie ontvangen (inloopkamer op basis 
van vrijwillige inzet) zelf per 1 januari 2016 stopgezet. Met het bestuur van de stichting 
vinden nog gesprekken plaats over evt. mogelijkheden en of afronding van 
ondersteuning. Ook wordt met hen gesproken over mogelijke organisaties die - op basis 
van de subsidieafspraken die met de stichting zijn gemaakt – ondersteuning voort 
zouden kunnen zetten of daar een aanvraag voor kenbaar willen maken. In deze 
gesprekken is zeker ook aandacht voor het aantal mensen voor wie geen passende 
ondersteuning (elders) aanwezig is.   
 

5. Op welke termijn denkt u alle cliënten van de Stichting Michaelson elders 
ondergebracht te hebben waar ze de juiste begeleiding krijgen? 

 
Medio maart staat een vervolgafspraak met  het bestuur van de stichting en 
medewerkers uit het Sociaal Domein gepland en kan naar alle waarschijnlijkheid ook 
meer duidelijkheid geboden worden over uw vraag. 
 
 
Eindhoven, 15 maart  2016  


