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Historie en context 

Het Studiefonds Woodbrookers is in januari 2017 ontstaan uit het voormalig Philips van der Willigen 
Fonds. Dit fonds was van oorsprong bedoeld voor kinderen van Philips medewerkers die, door het 
ontbreken van financiële middelen, niet of in mindere mate instaat waren een studie te volgen. In de 
huidige maatschappij is de noodzaak van een dergelijk fonds minder vanzelfsprekend. Om een deel 
van de nog resterende middelen van het Van der Willigen Fonds een duurzame bestemming te geven 
is in januari 2017 Stichting Studiefonds Woodbrookers opgericht. De stichting heeft bij de start een 
eenmalige donatie uit het Philips van der Willigen Fonds ontvangen. 

Doelstelling 

Het verlenen van financiële ondersteuning aan individuele jongeren uit het Behandelcentrum 
Woodbrookers locatie Kortehemmen ten behoeve van de verwerving van studie of opleiding 
gerelateerde middelen in de ruimste zin. Deze middelen kunnen niet vanuit de reguliere 
onderwijsbekostiging worden gesubsidieerd aan onderwijsinstellingen, zonder welke financiële 
ondersteuning die individuele jongeren tijdens of na hun gesloten of residentiële behandeling bij 
gebrek aan incidentele middelen niet in staat zouden zijn een (vervolg)opleidingstraject te volgen. 

De stichting tracht haar doel te bereiken door enerzijds fondsen te werven en anderzijds individuele 
jongeren uit de doelgroep in de gelegenheid te stellen zelfstandig financiële ondersteuning aan te 
vragen door middel van een door het bestuur vastgestelde aanvraagprocedure bij de door het 
bestuur daartoe in te stellen commissie. 

Doelgroep 

Jongeren die vanwege hun behandeling/schoolgang geplaatst worden bij Behandelcentrum 
Woodbrookers en die vanwege een tekort aan incidentele middelen niet in staat zijn een 
opleidingstraject te volgen na hun gesloten of residentiele behandeling. 

Bestuur 

De stichting heeft een bestuur met daarin drie bestuursleden. 

• Felix Ernens,   Voorzitter namens het (voormalig) Philips-Van der Willigen fonds 

• Tom Wiersma,   Secretaris voormalig notaris te Drachten 

• Joop van der Vlugt,  Penningmeester voormalig bestuurder Elker-Het Poortje 
 
Het bestuur komt 2 tot 3 keer per jaar bijeen om de algemene voortgang  te bespreken. 
Bestuursvergaderingen vinden in principe plaats op locatie bij het Behandelcentrum Woodbrookers. 
 
Commissie van toewijzing 
 
Onder het bestuur is een commissie gevormd die de toewijzing van middelen operationeel gaat 
vormgeven. Deze commissie legt verantwoording af aan het bestuur van het studiefonds. 
 
De commissie bestaat uit: 
 

• Teamleider Portalis Kortehemmen 

• Manager Behandelcentrum Woodbrookers 

• Bestuurslid van de stichting 
 
 



De commissie brengt advies uit aan het bestuur. Bij toekenning door het bestuur van de gevraagde 
ondersteuning is het uitgangspunt dat de betreffende jongere zelf de beschikking krijgt over het 
toegekende bedrag en vervolgens zelf verantwoordelijk is voor de aanschaf van en, voor zover van 
toepassing, het beheer over de middelen waarvoor de ondersteuning is aangevraagd. De commissie 
kan bij het uitbrengen van haar advies nadere voorwaarden voorstellen. Het bestuur beslist 
uiteindelijk over de toekenning en de daaraan eventueel nader te verbinden voorwaarden. 

Communicatie 

De stichting maakt voor haar communicatie gebruik van de website van Jeugdhulp Friesland. Via deze 
website wordt informatie over de stichting en de aanvraagprocedure gepubliceerd. De stichting 
publiceert via deze website jaarlijks haar jaarverslag. 

Aanvraag en Toewijzing middelen 

Een jongere is zelf actief verantwoordelijk voor de aanvraag en de onderbouwing van de noodzaak 
van de aangevraagde middelen.  Een aanvraag wordt gedaan door een op de website van de stichting 
gepubliceerde procedure  bij een onder het stichtingsbestuur resorterende commissie die het 
mandaat heeft om binnen van te voren vastgestelde kaders middelen aan jongeren toe te wijzen. 

Jongeren krijgen zelf de beschikking over de toegewezen middelen en zijn zelf verantwoordelijk voor 
de aanschaf van de gevraagde materialen. Van jongeren wordt gevraagd een aankoopnota te 
overleggen als verantwoording voor de besteding van de toegekende middelen. 

Bijlage 

Voorbeeldlijst met mogelijk te faciliteren materialen; 

Leermiddelen 

- Studieboeken; 
- Laptop / tablet; 
- Gereedschap; 
- Sportkleding; 
- Werkkleding; 
- Grafische rekenmachine. 
 
Vervoersmiddelen 
- Fiets; 
- Bus/treinkaart; 
- Rijbewijs (vb. brommer, theorie, auto, vrachtwagen, heftruck). 
 
Werkmateriaal 
- Werkkleding (vb. schoenen, overal); 
- Gereedschap/messenset; 
- Telefoon i.v.m. bereikbaarheid. 
 
 


