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Coach/ontwikkelaar FLINQ - opdracht en profiel 
 
 
 
 

‘Bij FLINQ zoeken we iemand die past bij onze beweg ing!’ 
 
Ten behoeve van de opdracht en het profiel van de coach/ontwikkelaar is in bijlage 1 de visie van FLINQ 
opgenomen. In bijlage 2 is de ontwikkeling van FLINQ in de afgelopen jaren beschreven. Deze informatie is 
van belang omdat het profiel en de opdracht van de coach/ontwikkelaar hierop voortborduurt. 
 
1. Wat kenmerkt FLINQ? 
FLINQ-jongeren 
FLINQ is er voor jongeren en hun ouders/netwerk in de leeftijd van 8 tot 25 jaar met een licht verstandelijke 
beperking en bijkomende problematiek (LVB+). De bijkomende problematiek doet zich voor op gebieden als 
alcohol en drugs, geweld, criminaliteit, gedragsproblemen, seksualiteit en relaties, en het leven op straat. 
FLINQ is gestart vanuit de ervaring dat LVB-jongeren met deze problematiek geen plek (willen) vinden bij 
reguliere instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. FLINQ werkt aanvullend op dat wat De 
Zijlen en Vanboeijen bieden. FLINQ biedt zorg en ondersteuning die door verschillende zorgdomeinen en 
financieringsstromen heen gaat (zoals Wlz, jeugdzorg, Wmo, Wmo beschermd wonen en 
Zorgverzekeringswet), daar waar nodig in samenwerking met andere zorgaanbieders. Op deze manier is 
FLINQ in staat om aan te sluiten bij LVB+ jongeren en hun ondersteuningsvragen zo goed en zo snel 
mogelijk te beantwoorden.  
 
Respect, leren, samen doen en doorgaan 
Respect, leren, samen doen en doorgaan zijn de woorden die FLINQ in haar essentie beschrijft. In het 
werken en leven met jongeren staan de volgende leidende principes centraal:  

- Onvoorwaardelijk naast iemand staan: jezelf mogen zijn, met alles wat er is. We blijven bij je, wat er 
ook gebeurt. Je bent welkom. We richten ons op de mens, en niet op de problemen of indicatie. 

- Bieden van perspectief: ‘kan niet’ is geen optie. Het kan altijd. Ons antwoord op een vraag is dus 
altijd: ‘ja, tenzij’. We pionieren en we ondernemen. We werken met de jongere vanuit perspectief. 

- Samen leven: we vieren feest. We delen verdriet. We maken samen het leven mee. We organiseren 
op relatie. De jongere leert bij ons ‘een normaal leven’ te leven. 

- Gelijkwaardig in de relatie bewegen: de relatie tussen de jongere en de medewerker van FLINQ 
staat centraal. Beiden hebben hun opgaven in het leven en steun nodig. Beiden hebben perspectief. 
Onze medewerkers zijn allereerst mens, en daarna professional. We leiden onze medewerkers zelf 
(aanvullend) op en zorgen voor coaching bij de ontwikkeling van mens-zijn. 

- Blijvend zoeken en leren: we weten het niet (altijd) en willen ontwikkelen en verbeteren. We 
puzzelen steeds opnieuw om tot goede (tijdelijke) oplossingen te komen. 

- Doen wat nodig is: we doen wat nodig is, ook als we daarmee soms risico lopen. 
 
Anders organiseren 
Vanuit deze leidende principes ontwikkelt FLINQ een unieke werkwijze die zich als volgt kenmerkt:  
 

• Duurzaam organiseren en bieden van perspectief 
De interne organisatie is zo ingericht dat daadwerkelijk perspectief wordt geboden voor mensen. Dit kunnen 
zowel medewerkers, jongeren, als andere betrokkenen zijn. Hierbij wordt georganiseerd op relatie; iedereen 
is zelf verantwoordelijk voor het onderhouden van een goede (werk- en/of ondersteunings)relatie. Het 
financiële aspect is hierbij een essentiële randvoorwaarde, namelijk hoe kan deze manier van werken 
plaatsvinden binnen het gegeven budget?  
 

• Kaders mét speelruimte 
Werken en sturen met duidelijke kaders die resulteren in een gezamenlijk verlangen. Met daarbinnen ruimte 
om te experimenteren, vernieuwen, fouten te maken en te leren, en successen te behalen. Evenwicht tussen 
strakke indicatoren, wet- en regelgeving en andere ‘hard controls’ enerzijds, en anderzijds ruimte voor 
zelfregie, zelfontplooiing en een wereld van mogelijkheden. 
 

• Vakmanschap 
Medewerkers van FLINQ weten goed aan te sluiten bij LVB+ jongeren en hebben expertise opgebouwd. 
Deze expertise is opgedaan in de dagelijks praktijk en de gezamenlijk reflectie hierop. Het dialogisch werken 
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is het fundament van waaruit gewerkt wordt. Daarnaast wordt het professionele kader gevormd door o.a. 
oplossingsgericht werken, de presentietheorie van Andries Baart en Triple-C. 
 

• Persoonlijk leiderschap 
Medewerkers van FLINQ verbinden zich met hart en ziel aan hun werk en aan de jongeren van FLINQ. 
Medewerkers zijn zich bewust van hun eigen plek en toegevoegde waarde in het zorgproces. Voorwaardelijk 
hierbij is een proces waarin mensen zichzelf leren kennen, accepteren, lief hebben en zichzelf geliefd weten. 
Dit stimuleert persoonlijk leiderschap en zelforganisatie. Goede ondersteuning en reflectie voor 
medewerkers van FLINQ is van belang om ervoor te zorgen dat ze geen fouten maken die ten kosten 
zouden kunnen gaan van de jongeren of hun collega’s. 
 

• Ruimte zoeken en organiseren 
Vanuit FLINQ worden vragen gesteld bij processen, structuren, interacties, gedrag en systemen die niet 
bijdragen aan de jongeren en het doel van FLINQ. Regelmatig wordt gesproken over: ‘Op welke vraag is dit 
een antwoord?’. Binnen FLINQ wordt het bewustzijn en de alertheid hierop vergroot, en zichtbaar gemaakt 
aan anderen. Medewerkers van FLINQ verleiden mensen tot ander gedrag en andere wegen, vanuit het 
gezamenlijke verlangen om te doen wat nodig is voor de jongeren van FLINQ.  
 

• Openheid en vertrouwen 
Medewerkers van FLINQ werken in openheid en vertrouwen met de jongeren en onderling met elkaar. 
Hierbij hoort ook het afleggen van verantwoording. Aan de jongere, en de ouders/vertegenwoordigers en 
elkaar. Maar ook aan collega’s, ketenpartners en de samenleving.  
 
2. Waar staat FLINQ nu? 
FLINQ heeft zich ontwikkeld tot een goede plek voor de LVB+ jongeren om perspectief te ontwikkelen. 
Medewerkers van FLINQ gaan met plezier en enthousiasme naar hun werk en de financiële situatie van 
FLINQ is positief. De mensen bij FLINQ zijn klaar voor de volgende stap. Leidinggevenden1 zijn zich bewust 
dat de volgende stap is om verantwoordelijkheden en bevoegdheden in de teams te leggen. Vanuit een 
coachende rol begeleiden ze de teams om hieraan invulling te geven. De ingeslagen weg brengt hen veel en 
het verlangen is groot om door te groeien naar zelfstandigheid, juist vanwege de resultaten die ze bereiken 
met de jongeren. 
 
3. Opdracht coach/ontwikkelaar 
Gegeven het karakter van FLINQ, en de ontwikkelingsfase waarin FLINQ zich nu bevindt, is er behoefte aan 
een coach/ontwikkelaar voor de volgende fase. De opdracht voor de coach/ontwikkelaar is in hoofdlijnen:  

1. Begeleiden, ondersteunen en stimuleren van (de medewerkers van) FLINQ bij hun ontwikkeling en 
het anders organiseren (zoals hierboven beschreven).  

2. Bijdragen aan de beweging van doorontwikkeling van FLINQ ten behoeve van vragen van LVB+ 
jongeren, waaronder het preventief werken. 

3. Ontwikkelen van een juridische en organisatorische structuur voor FLINQ vanuit het 
samenwerkingsverband van Vanboeijen en De Zijlen. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van het 
voorwerk dat hierin al is gedaan (o.a. onderzoek onder begeleiding van Strange). 

 
Condities waarmee de coach/ontwikkelaar werkt zijn:  

- De functie van coach/ontwikkelaar is tijdelijk en gerelateerd aan de opdracht. Vooralsnog wordt 
gedacht aan een periode van 1 jaar, met mogelijkheid tot uitloop met enkele maanden tot een jaar. 
De inzet van de coach/ontwikkelaar wordt ingeschat op 2-3 dagen per week, tegen een passende 
beloning. Startdatum: zo snel mogelijk. 

- De teams op de locaties zijn verantwoordelijk voor de zorg en bedrijfsvoering. Hierin opereren zij 
zelfstandig, met ondersteuning van de leidinggevenden. 

- De leidinggevenden hebben FLINQ-brede onderwerpen en portefeuilles onderling verdeeld, 
waaronder kwaliteit van zorg (goed leven), medewerkers (mooi werk) en financiën (financieel 
gezond). Op die portefeuilles zijn ze aanspreekpunt voor de teams en lopen er lijnen naar De Zijlen 
en Vanboeijen. Zij zijn tevens verantwoordelijk voor een goede communicatie met 
diensten/medewerkers van de moederorganisaties. 

- Eén van de leidinggevenden FLINQ is het aanspreekpunt voor de stuurgroep FLINQ als het gaat om 
zorg en bedrijfsvoering. Na een jaar wordt geëvalueerd en mogelijk wordt na een jaar een andere 
leidinggevende van FLINQ het aanspreekpunt voor de stuurgroep.  

                                                      
1 Op dit moment spreken we nog van leidinggevenden. Passend bij de ontwikkeling van zelforganisatie kan deze 
functie/term  op den duur anders worden ingevuld. 



   
 14-12-2016 Pagina 3 van 7 
 

- De coach/ontwikkelaar neemt geen hiërarchische positie in maar kan mensen wel functioneel 
aanspreken. Hij/zij is verantwoordelijk voor de zaken die onder de reikwijdte van de opdracht vallen. 

- De bestuurders van De Zijlen en Vanboeijen vormen de stuurgroep FLINQ. De stuurgroep volgt, 
faciliteert en stimuleert de ontwikkeling van FLINQ. Enerzijds voor wat betreft de opdracht van de 
coach/ontwikkelaar. Anderzijds m.b.t. de verantwoordelijkheden voor zorg en bedrijfsvoering. Zowel 
de coach/ontwikkelaar als de leidinggevende die aanspreekpunt is voor FLINQ nemen deel aan de 
gesprekken met de stuurgroep. 

- FLINQ heeft de status van ‘groene weide’ binnen Vanboeijen en De Zijlen waardoor FLINQ kan en 
mag afwijken van standaarden en procedures, mits dit in goed overleg en afstemming met de 
moederorganisaties gebeurd. Dit moet nader uitgewerkt worden en vergt tactisch opereren en in 
verbinding blijven. Op deze manier kunnen De Zijlen en Vanboeijen ook leren van de werkwijze en 
manier van organiseren van FLINQ. 

 
4. Profiel coach/ontwikkelaar 
Wat is het profiel van degene die past bij de beweging van FLINQ (in willekeurige volgorde)? 

- Creatief, denkt buiten gebaande paden om het doel te bereiken. Organiseert persoonsvolgend en 
vanuit de leefwereld van LVB+ jongeren. Stimuleert medewerkers om buiten de kaders van de 
bestaande zorgmodellen te denken, zowel op inhoud als bedrijfsvoering. 

- Perspectief van organische ontwikkeling: iets dat groeit op een eigen en spontane manier waarbij 
het initiatief ligt bij de wensen of behoefte van de jongeren en de medewerkers.  

- Eigenwijs en vasthoudend ten aanzien van het proces en flexibel, service- en klantgericht m.b.t. de 
inhoud. 

- Kan heel goed samenwerken op basis van wederzijds vertrouwen in plaats van een formele 
machtspositie.  

- Vermogen om te schakelen op verschillende niveaus en dit over te dragen aan anderen. Zowel 
kaders aangeven en gelijktijdig weten hoe ze in de praktijk uitwerken (of uitgewerkt moeten worden). 

- Ervaring met en kennis van LVB+ jongeren en hun leefwereld. 
- Ver ontwikkeld en reflectief op het proces waarin een mens zichzelf leert kennen, accepteert, lief 

heeft en zichzelf geliefd weet. 
- Inspirator, begeleider en coach voor de medewerkers van FLINQ. Onderzoeken, vragen stellen, 

oordeel uitstellen, waarderen, interveniëren. 
- Opleidingsniveau: HBO+/WO. 

 
 
Solliciteren op de vacature coach/ontwikkelaar FLINQ kan via www.dezijlen.nl, onder Vacatures.  
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Bijlage 1 – Visie van FLIQ 
 
Voor wie? 
FLINQ is er voor jongeren en hun ouders/netwerk in de leeftijd van 8 tot 25 jaar met een licht verstandelijke 
beperking en bijkomende problematiek (LVB+). 
 
Wat vinden wij belangrijk? 
1. Iedereen is waardevol 
Wij vinden het belangrijk dat jij je welkom voelt bij FLINQ. Je mag zijn wie je bent. We vinden het belangrijk 
dat jij je eigen keuzes mag maken en dat je hiervoor verantwoordelijkheid leert dragen. We delen de zorg en 
aandacht voor jou met je netwerk. Je kunt rekenen op een goede vertaling van je verhaal naar een vraag die 
aansluit bij jouw wensen en mogelijkheden. Bij het zoeken naar een antwoord op jouw vraag vinden we het 
belangrijk dat we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. 
 
2. We streven naar succes 
Wij luisteren naar jouw unieke verhaal en jouw perspectief voor de toekomst. Samen zoeken we naar een 
oplossing. FLINQ richt zich vooral op jouw mogelijkheden. Elke jongere heeft krachten, wensen en dromen 
die kunnen leiden tot succes. Daarbij aansluiten is ons streven.  
 
3. We houden het eenvoudig 
We willen het eenvoudig en simpel houden. FLINQ is laagdrempelig en toegankelijk. In begrijpelijke taal, met 
weinig woorden, aansluiten bij de doelgroep waar we mee werken. Onze communicatie is eenvoudig, helder 
en duidelijk.  
 
Wat betekent dat? 
1. Iedereen is waardevol 

• Opbouwen en onderhouden van sociale contacten en vriendschappen 
Wij vinden het belangrijk dat jij een sociaal netwerk op kan bouwen en onderhouden en willen je daarbij de 
ondersteuning geven die je hierbij nodig hebt. Samen onderzoeken wij hoe jij dit kan doen. De personen uit 
jouw netwerk zijn dan ook welkom bij FLINQ.  

• Seksualiteit en Relaties 
Seksualiteit en relaties zijn onderwerpen waar we met alle jongeren over praten, omdat het heel mooi kan 
zijn en tegelijk ook erg ingewikkeld. 

• Familie 
Je woont bij FLINQ en je bent onderdeel van je familie, daarom werken we niet alleen samen met jou, maar 
ook met je netwerk. 

• Veiligheid 
Wij vinden het belangrijk dat jij je veilig voelt bij FLINQ. Dit betekent dat wij niet alleen aandacht hebben voor 
gevaarlijke situaties maar ook streven naar een cultuur van vertrouwen, waar je jezelf mag zijn, fouten mag 
maken en mag leren. 

• Vrijheidsbeperking 
Vrijheidsbeperking wordt bij FLINQ alleen dan gebruikt wanneer het echt niet anders kan. Vrijheidsbeperking 
betekent dat anderen keuzes voor jou maken, ook als je het daar niet mee eens bent. Bijvoorbeeld dat er 
deuren op slot zijn zodat je ’s nachts niet naar buiten kan. Vaak lukt het goed om samen afspraken te maken 
waar iedereen achter kan staan.  
 
2. We streven naar succes 

• Invulling van vrije tijd 
De invulling van je vrije tijd is altijd onderwerp van gesprek. Samen kijken we naar jouw interesses en 
mogelijkheden en zoeken een vrijetijdsinvulling die hierbij past.  

• School en Werk 
Als je bij FLINQ woont, ga je naar school of heb je werk. Wanneer het even niet lukt, zoeken we met jou 
naar een oplossing. 
 
3. We houden het eenvoudig 

• Autoriteit en Instanties 
Elke jongere krijgt te maken met allerlei zakelijke dingen die geregeld moeten worden. Bijvoorbeeld 
indicaties, werk/ school, uitkering en andere financiële zaken. 
Je regelt het zoveel mogelijk zelfstandig. Wij ondersteunen in het begrijpelijk maken van die informatie. 
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• Privacy 

Privé is privé, dat betekent dat jij recht hebt op je eigen persoonlijke omgeving/ ruimte en dat je recht hebt op 
je eigen persoonlijke informatie.  
Je begeleiders zijn in grote lijnen op de hoogte. Jij weet welke informatie uit een persoonlijk gesprek gedeeld 
wordt met anderen. 

• Financiën 
Zorg kost geld. Daarvoor betaal je, als je boven de 18 bent een eigen bijdrage. Sommige dingen op de 
woning kosten extra geld, bijvoorbeeld wassen. FLINQ heeft deze kosten per woning op een rij gezet, zodat 
je weet wat geld kost en waarvoor je kiest. 
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Bijlage 2 - De ontwikkeling van FLINQ 
 
Wat is FLINQ? 
FLINQ is ontstaan uit een samenwerking tussen Vanboeijen, De Zijlen en Phusis, alle drie organisaties voor 
mensen met een verstandelijke beperking. FLINQ biedt LVB+ jongeren ondersteuning bij wonen, school, 
werk en vrije tijd. Het gaat om jongeren met een licht verstandelijke beperking en bijkomende problematiek 
in de leeftijd van 8 tot 25 jaar. FLINQ heeft op dit moment ongeveer 100 woonplekken voor jongeren.  
 
Gekozen is voor een naam die past bij de kinderen en jongeren: FLINQ. Vanuit zorgzaamheid, 
verbondenheid, respect en vertrouwen richten medewerkers van FLINQ zich met de kinderen en jongeren 
op de toekomst. Meedoen in de samenleving is daarbij het uitgangspunt. FLINQ is een betrouwbare partner 
voor de jongeren en hun ouders en trekken zoveel mogelijk samen op. Ook als het een keertje niet lukt, 
blijven medewerkers van FLINQ met de jongere in gesprek en geven ze niet zo maar op. 
Zie voor meer informatie: www.flinq-jeugd.nl. 
 
Onderscheidend label 
De Zijlen en Vanboeijen zijn in 2011 gestart met de voorbereidingen tot samenwerking op het gebied van 
LVB+ jeugd. In een businesscase (november 2012) zijn de grote lijnen van de samenwerking verder 
uitgezet, en aanzetten gegeven voor de nadere uitwerking. Gekozen is om de ontwikkeling van FLINQ 
gefaseerd tot stand te laten komen, waarbij toegewerkt wordt naar een gezamenlijk jeugdcluster met eigen 
naam en label. Hiermee worden de relatief kleine volumes van LVB+ jeugd van beide organisaties bij elkaar 
gebracht, waardoor kennis en ontwikkeling beter gefaciliteerd kunnen worden, en de instroom, doorstroom 
en uitstroom soepel verloopt. Daarnaast is het mogelijk om samen een onderscheidend label in de markt te 
zetten, met een breed en aansluitend aanbod, waarin de LVB+ jongere zich herkent.  
 
Van start, in samenwerking met Phusis  
In 2013 is FLINQ van start gegaan. Om verder te kunnen werken aan de ontwikkeling van FLINQ, hebben 
de bestuurders van De Zijlen en Vanboeijen in februari 2013 een aantal werkafspraken gemaakt. Deze 
werkafspraken hebben ruimte gegeven aan de ontwikkeling van FLINQ. In juni 2013 is Bart de Bruin, tevens 
bestuurder van Phusis, aangesteld als (interim)manager van FLINQ. Daarmee werd Phusis een derde partij 
in het samenwerkingsverband. De samenwerking met Phusis heeft een positieve invloed op de in- en 
doorstroom van cliënten tussen de drie organisaties. Daarnaast levert Phusis, o.a. in de persoon van Bart, 
een belangrijke inhoudelijke bijdrage aan de ontwikkeling van FLINQ. Hierbij gaat het enerzijds om de 
zorgvisie en werkwijze die succesvol is bij LVB+ jongeren: iedereen is waardevol, bieden van perspectief en 
het eenvoudig houden. Anderzijds gaat het om de ontwikkeling van de medewerkers van FLINQ, waarin o.a. 
vertrouwen, verantwoordelijkheid, zelforganisatie, en doen wat nodig is, een rol speelt.  
 
Het uitgangspunt van de samenwerking is dat locaties organisatorisch onderdeel blijven van de eigen 
organisaties, evenals de arbeidsovereenkomsten van betrokken medewerkers. Samenwerking en het 
verlenen van diensten tussen De Zijlen, Vanboeijen en Phusis vindt plaats met gesloten beurzen. Deze, en 
andere uitgangspunten in de samenwerking tussen De Zijlen, Vanboeijen en Phusis worden vastgelegd in 
werkafspraken en een samenwerkingsovereenkomst, die in 2015 wordt getekend.  
 
De locaties van De Zijlen en van Vanboeijen werken zeer nauw samen, delen de inhoud van het werken met 
deze groep jongeren steeds meer en werken deze uit in een consistente en consequente werkwijze. Hierbij 
gaan ze uit van een voortdurende sturing bij de jongeren op ontwikkeling en perspectief in hun leven in 
dialoog met hen. FLINQ krijgt van de bestuurders de ruimte om zich te ontwikkelen in een ‘groene weide’. Dit 
betekent dat FLINQ kan en mag afwijken van standaarden en procedures als dit beter is voor de jongeren, 
en mits dit in goed overleg en afstemming met de moederorganisaties gebeurd. Op deze manier kunnen De 
Zijlen en Vanboeijen ook leren van de werkwijze en manier van organiseren van FLINQ. 
 
Onderzoek naar ‘FLINQ op kamers’ 
In de zomer van 2014 gaven de locaties aan ‘op kamers te willen gaan’. Hiermee bedoelden zij dat zij hun 
werkwijze nog meer zouden willen uitwerken. Daarbij merken ze op dat ze, werkend vanuit de inhoud van 
zorg en het bieden van kansen en perspectief aan jongeren, vaak tegen de gebaande paden van en 
verschillen tussen De Zijlen en Vanboeijen oplopen. De bestuurders van De Zijlen, Vanboeijen en Phusis 
hebben besloten FLINQ te helpen zich verder te ontwikkelen. Daarbij hebben ze ‘het verschil’ als vertrek- en 
leerpunt genomen: verschillen tussen locaties, verschillen tussen de organisaties. Onderzocht wordt hoe die 
verschillen, vanuit gedeelde visie, in meerwaarde kunnen worden omgezet. In juni 2015 is het onderzoek 
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naar ‘op kamers gaan’ van FLINQ gestart, onder begeleiding van Shirine Moerkerken en Barry Koperbergen 
van Strange (Strategy & Change). 
 
Er is sprake van een gezamenlijk vertrekpunt van Vanboeijen en De Zijlen: verder gaan met FLINQ, op zoek 
naar gezamenlijke kracht op basis van gedeelde waarden, middelen, mensen en ervaring. De functie 
uitbouwen, voorzien van een passende jas en eigen sleutels. Een passende, juridische structuur die een 
veilige schil (jas) is voor o.a. fiscale en arbeidsrechtelijke aspecten. Het uitbouwen vanuit de inhoud van 
FLINQ kan ook leereffecten opleveren naar andere onderdelen van beide organisaties, die beiden in 
ontwikkeling zijn en zoeken naar nieuwe (werk-)vormen. In ieder geval zou voorkomen moeten worden dat 
er (ongewenste) scheidingen gaan ontstaan in de organisaties. FLINQ moet dus verbonden blijven met 
Vanboeijen en De Zijlen. Onderzocht wordt waar en op welke wijze Phusis toegevoegde waarde kan 
leveren. 
 
Resultaat van het onderzoek zou moeten zijn:  

1. Welke elementen de kern van het werken binnen FLINQ vormen; 
2. Waaruit de toegevoegde waarde bestaat van De Zijlen, Vanboeijen en Phusis; 
3. Waar de verschillen zichtbaar zijn en moeten blijven omdat ze waarde toevoegen; 
4. Risicoanalyse op financieel, juridisch en organisatorisch en de oplossing(en) ervan; 
5. Beargumenteerde keuze van vorm voor FLINQ; 
6. Ingericht proces voor de implementatie. 

 
Het geformuleerde doel van het onderzoekstraject om eind 2015 de vormgeving en juridische status helder 
te hebben is niet gehaald. De voortgang van FLINQ m.b.t. de juridische en organisatorische vormgeving 
heeft vertraging opgelopen door de bestuurswisselingen bij Vanboeijen en de ziekte van de bestuurder van 
De Zijlen. Met de nieuwe bestuurder van Vanboeijen zijn de gesprekken over FLINQ in de zomer van 2016 
gestart. 


