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Jaarverslag 2020 stichting MET 

Inleiding 

De stichting Mijn Eigen Thuis (MET) is in 2011  opgericht met als doel ouders te helpen bij 
de realisatie van kleinschalige wooninitiatieven voor jongeren met een beperking. Dit 
gebeurde en gebeurt door middel van het geven van voorlichting, het delen van kennis en 
het bieden van praktische ondersteuning.  

Ook worden relevante partijen bijeen gebracht, bijvoorbeeld door contact te leggen met 
andere initiatieven die al gerealiseerd zijn (voorbeeldfunctie). De stichting werkt daartoe 
samen met andere organisaties en stelt financiële middelen beschikbaar voor het inkopen 
van professionele externe hulp.  

De bedoeling was ooit om binnen een periode van tien jaar 25 kleinschalige ouderinitiatieven 
te ondersteunen met een bereik van 500 jongeren. Dat doel is ondertussen gehaald. Tijden 
veranderen en nieuwe vragen komen bovendrijven. Dat bleek met de toenemende behoefte 
aan expertise bij het levensloopbestendig maken van bestaande initiatieven. Ook bleek dat 
er onder bestaande initiatieven behoefte was aan bundeling van kennis en aan 
belangenbehartiging.  

In de afgelopen jaren heeft de stichting ingespeeld op deze vragen met als gevolg dat er een 
samenwerking is ontstaan met SeSam Academie. Zij beschikken over een team aan 
specialisten op divers terrein.  

De stichting MET was ook betrokken bij de oprichting van de nieuwe Landelijke Vereniging 
van Ouderinitiatieven, de LVOI. Toen corona arriveerde kregen organisaties ineens te maken 
met de noodzaak ouderinitiatieven coronaproof te maken en met verscherpte regelgeving, 
wat extra kosten met zich mee bracht. Naast de kernactiviteiten staan deze nieuwe 
ontwikkelingen op het netvlies van de stichting MET en zullen ook in de toekomst aandacht 
blijven krijgen.  

In dit jaarverslag kunt u lezen dat wij ondanks corona in 2020 
niet hebben stilgezeten. Stichting Mijn Eigen Thuis blijft zich 
inzetten om ouders te helpen bij het realiseren van 
kleinschalige woonvormen voor jongeren met een beperking. 

  

Ton Caspers, voorzitter Stichting MET 
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Samenwerking met SeSam Academie 

De stichting MET werkt sinds 2018 samen met deskundigen van SeSam Academie. Deze 
organisatie kan beschikken over deskundigen die in hun werkende leven expertise hebben 
opgedaan op een breed gebied en die na hun pensionering deze expertise tegen een 
vrijwilligerstarief blijven inzetten voor het algemeen nut. Maatschappelijke organisaties 
kunnen een beroep op hen doen.  

Met SeSam Academie is afgesproken dat de door hen geleverde ondersteuning wordt 
vergoed door de stichting MET. Ook is door SeSam academie een training ontwikkeld om de 
expertise, nodig bij de start van ouderinitiatieven, zich eigen te maken. 

Kengetallen 

De stichting MET heeft in 2020 ondersteuning kunnen bieden aan tien ouderinitiatieven in 
Breda, Drunen, Den Haag, Driebergen, Zeist, Arnhem, Lierop, Den Bosch, Waalwijk en Olst. 
Bij de helft hiervan is ondersteuning geboden door SeSam Academie. Aan drie van de 
initiatieven is financiële ondersteuning toegezegd met een totaal van € 5.500,--. Niet alle 
toezeggingen zijn in 2020 uitgekeerd, zie de financiële paragraaf voor meer informatie. 

Welke vragen worden er gesteld? 

Een ouderinitiatief neemt, tussen start en opening, meestal zo’n zeven jaar in beslag. Het is 
dus een kwestie van lange adem. Vaak gaat het om ouders die elkaar al kennen vanuit het 
onderwijs waaraan hun kinderen deelnemen. Of het betreft een groep vrienden.  

Voor het opzetten van een succesvol ouderinitiatief is naast passie en 
doorzettingsvermogen, expertise nodig op heel veel gebieden. Het begint met de oprichting 
van een stichting en/of vereniging.  

Vaak ziet men dat binnen de groep ouders al een behoorlijk brede expertise aanwezig is, 
van juridische kennis tot aan architectuur, fondswerving en PGB kwesties. Ook maakt het 
veel uit of de betreffende gemeente bereid is te helpen of dat er een woningcorporatie 
aanwezig is in het gebied die bereid is de bouw op zich te nemen.  

Goed financieel inzicht is noodzakelijk. Corona, als onderwerp, is er nu bijgekomen en dan 
vooral bouwtechnisch. Ook willen ouders graag duurzaam (ver)bouwen en energie 
besparen. Het is een lange weg en halverwege haken ouders af en haken weer nieuwe 
ouders aan. Als dan uiteindelijk de sleutels aan de jongeren worden overhandigd is het feest.  

Over alle bovengenoemde onderwerpen worden vragen gesteld. Voor het merendeel is de 
tendens “kunt u ons in contact brengen met iemand/een organisatie die al vaker met dit bijltje 
heeft gehakt en die ons verder kan helpen”. 

Bestuurlijke informatie 

Het bestuur van de stichting MET bestaat uit Ton Caspers, Paul Offerman, Sietse Dugour en 
Theo Klarenbeek. De stichting wordt ondersteund door Ym de Roos. Het bestuur vergadert 
normaliter vier keer per jaar. In 2020 ging dat via Teams. 
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Landelijke Vereniging Van Ouderinitiatieven 

Een belangrijk onderwerp in 2020 was de oprichting van de nieuwe landelijke vereniging 
voor ouderinitiatieven, de LVOI. De aanloop naar de oprichting was een symposium eind 
2019 dat was georganiseerd door WoondroomZorg.  

Ter plekke stelde een groep deelnemende ouders voor om een vereniging voor 
belangenbehartiging van ouderinitiatieven op te richten, de latere LVOI. Er werd een 
werkgroep samengesteld.  

Paul Offerman, bestuurslid van de stichting MET, maakte vanaf het begin deel uit van deze 
werkgroep en is nu bestuurslid van de vereniging. De vereniging LVOI werd op 28 november 
2020 opgericht d.m.v. een Zoom video vergadering met 135 deelnemers.  

Bij de oprichting hadden 58 ouderinitiatieven zich al als lid aangemeld. Jaarlijks zullen 
meerdere thema bijeenkomsten worden georganiseerd. In coronatijd gebeurt dat via Zoom. 

Stichting MET heeft in totaal € 4.000,00 bijgedragen t.b.v. de oprichting van de LVOI. 

Sponsoren 

De stichting MET ontvangt geen overheidssubsidie en de bestuursleden werken 
onbezoldigd. Om bijdragen aan nieuwe initiatieven te kunnen blijven geven, zijn donaties 
nodig. Trouwe sponsoren, partners genoemd, zijn Amerpoort, Cinnovate, ASVZ, PGVZ en 
Zetacom. Het bestuur dankt hen hartelijk namens de ondersteunde ouderinitiatieven en is  

Een blik in de toekomst 

De stichting MET bestaat om ouderinitiatieven te ondersteunen. Bij de oprichting is 
afgesproken dat periodiek zou worden geëvalueerd of dat doel wordt bereikt en of de 
stichting ook in de toekomst het beste instrument is om dat doel te bereiken. 

Wij constateren dat er nog steeds veel ouders de wens hebben om een initiatief op te 
starten. Door Covid-19 is dat hier en daar vertraagd, maar de vraag blijft onverminderd hoog. 

Wel zien we dat naast de vraag vanuit opstartende initiatieven, er ook steeds meer vraag 
komt vanuit bestaande initiatieven. Die vraagt omvat tal van vragen die betrekking hebben 
op het behoud van de continuïteit. 

Er is dus voldoende vraag naar een goede doelen organisatie als de stichting MET ter 
ondersteuning van ouderinitiatieven. Wel zijn we aan het onderzoeken of intensievere 
vormen van samenwerking met anderen de continuïteit beter zou kunnen borgen. 

In dat kader is de afgelopen periode gesproken met Per Saldo. Na een aantal verkennende 
gesprekken is gebleken dat verdergaande samenwerking niet tot de mogelijkheden behoort. 

In 2021 zullen gesprekken worden gestart met de nieuw gevormde LVOI. De doelstellingen 
van stichting MET en de LVOI liggen immers in elkaars verlengde. Wij zullen de komende 
periode onderzoeken of verdergaande samenwerking meerwaarde oplevert voor de 
realisatie van onze doelstellingen. 
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Financieel verslag 

Hieronder treft u een overzicht van de inkomsten en de uitgaven van 2020. 

Ontvangsten   Uitgaven   
      
Donaties   Bankkosten  € -198,94   
Sponsoren  € 16.500,00   Kosten bestuur  € -231,80   
   Inhuur derden  € -5.278,94   

   
    Sesam Academie t.b.v.      
    ondersteuning   

       Adviseurs t.b.v. ondersteuning.   

   Administratiekosten € -1.000,00  
   Contributies/lidmaatschappen  € -196,63   
   mobiele telefoon  € -120,32   
   Kleine uitgaven  € -300,00   
   Folders, gids, Porto, papier etc.   
   Marketing / Communicatie kosten  € -13.484,90   

   
    Social media campagne 
    Pubmarket     

   Webserver / E-mailserver € -2.000,00  
   Donaties initiatieven  € -6.500,00   
     € -29.311,53   
      
   Resultaat tlv. reservefonds  € -12.811,53   
      
  € 16.500,00     € 16.500,00   

 

Sponsoren 2020   
Amerpoort Goud  € 5.000,00  
Asvz Zilver  € 2.500,00  
DEA Goud  € 5.000,00  
Zetacom Brons  € 1.500,00  
PGVZ Zilver  € 2.500,00  

   € 16.500,00  
 

Uitgekeerde donaties 2020:   
Landelijke vereniging Ouderinitiatief   € 4.000,00  
Stichting Liever in Lierop   € 2.500,00  

   € 6.500,00  
 

 

Banksaldo 01-01-2020: € 41.658,46 

Banksaldo 31-01-2020: € 26.726,52 


