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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 en werkt met 

hen nauw samen bij het ondersteunen van Ouderinitiatieven.  

Nu de stichting 10 jaar bestaat is het tijd voor een actualisatie van beleid en visie. In grote 

lijnen is deze gelijk aan ons vorige document. Ons doel staat immers nog steeds overeind. 
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1. Wie zijn wij 
 

Stichting MET (Mijn Eigen Thuis) is in 2011 opgericht door enkele mensen, die nauw 

betrokken waren bij de realisatie van het project WoonMere in Almere. WoonMere is een 

appartementencomplex met 16 wooneenheden met domotica en (mantel)zorg, waar 

jongeren met een functiebeperking eigenstandig kunnen wonen. WoonMere is ontstaan 

doordat de ouders van jongeren daartoe het initiatief hebben genomen. Om andere 

ouderinitiatieven op dit gebied te ondersteunen is stichting MET in het leven geroepen. 

 

De stichting bestaat uit een aantal bestuursleden 

met specifieke expertise op het gebied van 

ouderinitiatieven, domotica, bouwen en wonen, 

welzijn en zorg.  

 

Zij willen hun kennis en ervaring graag inzetten 

om andere ouderinitiatieven te ondersteunen. 

Daarnaast willen ze fondsen werven om 

ouderinitiatieven ook professioneel te laten 

begeleiden. 

 

De bestuursleden werken onbezoldigd. 
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2. Jongeren 
 

Iedereen tussen de 15 en 20 jaar oud valt onder de categorie 

jongeren. Juist op deze leeftijd ontwikkelen mensen zich over het 

algemeen het snelst. Niet alleen op het gebied van kennis en 

kunde, maar vooral ook op sociaal vlak. Sociale contacten 

opgedaan op deze leeftijd zijn vaak bepalend voor het verdere 

leven. Het jong kunnen zijn met alle facetten die daarbij horen is 

dus een uitermate belangrijke periode in iemands leven. Feitelijk 

een periode waarin “de persoon” zoveel mogelijk ruimte moet 

krijgen en hebben om zich verder te kunnen ontwikkelen en vormen. 

Jongeren met een beperking hebben over het algemeen echter meer moeite om zichzelf te 

ontwikkelen. Dit komt niet altijd alleen ‘door’ de beperking maar veelal eerder ‘vanwege’ de 

beperking. Onze samenleving is er namelijk niet op ingericht om mensen met een beperking 

volwaardig te laten deelnemen aan de maatschappij. Dat is bijzonder jammer, want juist 

hierdoor lopen mensen met een beperking veel van de voor ‘ons’ vanzelfsprekende prikkels 

die tot ontwikkeling leiden mis. 

Voor jongeren met een verstandelijke 

beperking wordt mede om die redenen een 

bredere definitie gehanteerd van “jongere”.  

De Stichting Mijn Eigen Thuis is van 

mening dat veel jongeren met een 

beperking prima in staat zijn om zelfstandig 

te kunnen wonen, mits professioneel 

ondersteund door mens en techniek. Mijn 

Eigen Thuis ziet dat zelfstandige jongeren 

met een beperking zich sneller en beter 

ontwikkelen, gelukkiger zijn, een veel groter 

sociaal netwerk opbouwen en veel meer  

worden opgenomen en geaccepteerd  

in onze samenleving. 

Ouders/verzorgers van jongeren met een beperking zijn zich steeds meer bewust van het 

belang voor deze jongeren om regie te kunnen voeren over “het eigen leven”, in eerste 

instantie vaak door ouders zelf, echter later zo veel mogelijk door jongeren zelf en 

mantelzorgers. In het verleden was de focus gericht op veiligheid en geborgenheid. 

Intramurale instellingen konden dit prima bieden. Betrokkenen werden letterlijk opgevangen 

achter het hek of slagboom in bosrijke gebieden, ver van de gevaren van de hectische 

maatschappij. Voor sommigen, veelal mensen met een zeer laag ontwikkelingsniveau, kan 

intramurale opvang nog steeds een adequate oplossing zijn. Daarentegen richten ouders en 

zorgprofessionals zich steeds vaker op het verder ontwikkelen van de jongeren. De 

uitdagingen richten zich daarbij op het in “eigen regie” nemen met inzet op maximale 

zelfredzaamheid. De grote belangstelling voor het Persoonsgebonden Budget PGB is 

hiervan een duidelijk bewijs.  

http://www.medicalfacts.nl/2009/04/30/cdv-kiest-voor-wachtlijsten-in-de-gehandicaptensector-belgie/gehandicapten-zorg/
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3. Ouders 
 

Ouders/verzorgers zoeken voor woonvormen 

steeds meer naar kleinschalige opvang, liefst 

dichtbij en midden in de maatschappij. De 

combinatie van professionele zorg en 

ondersteunende gebouw-gebonden en individuele 

ICT toepassingen vergroot de gewenste 

zelfredzaamheid in hoge mate. Hierdoor is het veel 

minder vanzelfsprekend dat gekozen wordt voor 

intramurale opvang. Een verzorgingsopvang vorm 

die ook, gezien de nadruk welke VWS legt op het 

starten van kleinschalige extramurale woonvormen,  

niet meer past bij de maatschappelijke 

vraag en behoefte op dit gebied.  

Het zelf starten van ouderinitiatieven om dergelijke extramurale ontwikkelingen in gang te 

zetten past wel in het “nieuwe denken” en levert uiteindelijk voor alle betrokken het meeste 

resultaat en dito voldoening op. Tegelijkertijd zijn de ervaringen op dit gebied nog niet 

uitputtend en zullen ouders geholpen moeten worden bij het omzeilen van de vele 

knelpunten die zich op “de weg” naar zelfredzaamheid voor hun kinderen zullen gaan 

voordoen.  

Zonder volledig te zijn, doen de belangrijkste problemen zich voor op de expertise gebieden  

zorg, bouw, ICT, en financiering. Daarnaast is het -in meer algemene zin- een echte kunst 

om de aansturing van de veelal complexe samenwerkingsvormen optimaal te laten verlopen.  
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4. Waarom ouderinitiatieven 
 

Het ondersteunen van  ouderinitiatieven op het gebied van het ontwikkelen van kleinschalige 

wooncomplexen voor jongeren met een functiebeperking levert verschillende voordelen op 

namelijk: 

o Ouders wordt de zorg weggenomen, dat zij door ouderdom de zorg van hun 

jongere niet meer kunnen blijven doen of dat de jongere dat plotsklaps moet 

ontberen. Voor zover in hun vermogen kunnen ouders nu blijvend mantelzorg 

bieden. 

o De zelfredzaamheid van de jongeren neemt aanzienlijk toe, onder andere 

door middel van praktische domotica toepassingen en leidt automatisch tot 

een mindere zorgvraag. Zelf de was kunnen doen bijvoorbeeld geeft jongeren 

een groter gevoel van eigenwaarde maar bespaart tegelijkertijd zorgkosten. 

o De jongere krijgt een veel rijker sociaal leven met leeftijdsgenoten als naaste 

vriend of “buur” en leert vanuit een dergelijke sociale context ook vaak anders 

te denken en te handelen. Zelfstandigheid wordt dan vaker een 

vanzelfsprekendheid. 

o Door ondersteuning, samenwerking en integrale bouwaanpak worden 

besparingen in de bouwkosten gerealiseerd. 

o Een dergelijk ouderinitiatief voorkomt opname in intramurale zorg waardoor 

enorme kostenbesparingen in de zorg gerealiseerd kunnen worden (geschat 

wordt 40 % besparing). Met name verlaging van professionele zorg door 

domotica en eigen kracht leidt tot deze besparing. Met andere woorden: Het 

leven van jongeren met een functiebeperking en hun ouders worden dus 

verrijkt en de samenleving wordt tegelijkertijd minder (financieel) belast. Dat 

noemen we een win-win situatie.   

Ouderinitiatieven passen in het overheidsbeleid waarin meer regie voor zorgvragers wordt 

nagestreefd. 
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5. Ambities van MET 
 

Stichting MET ondersteunt en/of initieert ouderinitiatieven, die erop gericht zijn jongeren met 

een functiebeperking eigenstandig te laten wonen in kleinschalige wooncomplexen met 

(mantel)zorg en domotica.  

De stichting is 10 jaar geleden gestart met de ambitie om in 10 jaar tijd 25 van dergelijke 

initiatieven te ondersteunen waardoor uiteindelijk zo’n 500 jongeren meer zelfredzaam en 

met meer eigen regie over hun woon en zorgsituatie hun leven kunnen leven. 

Wij zien dat er nog steeds een behoefte is bij ouders en hun kinderen om dergelijke 

initiatieven te starten. Dit sluit ook aan op overheidsbeleid gericht op kleinschalige zorg en 

meer eigen regie. Wij spreken de ambitie uit om in de komende jaren weer eenzelfde aantal 

initiatieven te ondersteunen. 

Daarnaast zijn wij een toenemende vraag van ouders in bestaande initiatieven voor 

ondersteuning. Opvolging van ouder wordende ouders, veranderingen in het initiatief zelf 

(bijvoorbeeld door verhuizing of overlijden van bewoners) en tal van andere oorzaken liggen 

aan die vraag ten grondslag. Mede in dat kader heeft de stichting ondersteuning geboden 

aan de totstandkoming van de landelijke vereniging van ouderinitiatieven (LVOI). Maar ook 

stichting MET kan met haar middelen een bijdrage leveren aan ouders en andere 

betrokkenen bij bestaande initiatieven in soms moeilijke fases in het bestaan van een 

ouderinitiatief. 

De stichting MET (Mijn Eigen Thuis) biedt ondersteuning door het aanbieden van Kennis, 

Middelen en Partners (de zogenoemde KMP methode). Een breed kennisaanbod maar ook 

procesbewaking is nodig tijdens de ontwikkeling en bouwfase van een ouderinitiatief. Dat 

vergt ook professionele ondersteuning. Stichting MET werft daarom subsidies, fondsen en 

donateurs om die professionele ondersteuning financieel haalbaar te maken. Voorts zoekt 

stichting MET partners zoals bouwers,  projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties, zorg- 

en welzijnsinstellingen, ICT en domotica bedrijven die vanuit hun optiek het doel van de 

stichting materieel,  financieel of inhoudelijk willen steunen. 
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6. Ontwikkelingen in de zorgvraag 
 

In 2020 bracht de Nederlandse Zorgautoriteit de eerste monitor gehandicaptenzorg uit. Uit 

deze monitor blijkt dat jongeren in toenemende mate gebruik maken van PGB om 

bijvoorbeeld hun eigen zorgaanbieder te kunnen kiezen. Niet alleen de wens tot eigen regie, 

maar ook de constatering dat bestaande zorgaanbieders niet altijd voorzien in de behoefte 

die jongeren hebben. 

De stichting MET speelt in op de behoefte door ouders en hun kinderen te ondersteunen bij 

het in de praktijk brengen van deze behoeft. 

Onderstaand treft u een samenvatting van de monitor zoals deze is geplaatst op de website 

van de NZA. 

Bron: website NZA 

De Nederlandse Zorgautoriteit constateert in de eerste monitor gehandicaptenzorg dat het 

zorggebruik in deze sector de laatste jaren verandert. De veranderingen zijn nog niet heel 

groot, maar ze kunnen wel duiden op een veranderende zorgbehoefte van cliënten. Zo wordt 

het persoonsgebonden budget vooral bij jongeren populairder. Daarnaast zien we ook een 

flinke groei in de uitgaven aan meerzorg. 

©isk 

Uiteenlopende cliëntgroepen zijn aangewezen op de gehandicaptenzorg. Het gaat om jonge 

en oudere mensen met een verstandelijke, lichamelijke en/of zintuigelijke handicap die 

permanent zorg of toezicht nodig hebben. In deze eerste monitor over de gehandicaptenzorg 

brengen we de ontwikkelingen in kaart. De monitor dient als een nulmeting om het 

zorggebruik de komende tijd te blijven volgen. Daarmee sluiten we aan bij het programma 

Volwaardig Leven dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in het 

najaar van 2018 lanceerde. Met als hoofddoel om 'de zorg beter passend en 

toekomstbestendig (te) maken voor mensen met een beperking'. 

  

https://magazines.nza.nl/nza-specials/2020/03/gehandicaptenzorg-koerst-voorzichtig-naar-verandering
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Pgb 

De afgelopen jaren zijn persoonsgebonden budgetten (pgb’s) in populariteit erg toegenomen, 

vooral onder jongeren. Uit gesprekken met partijen blijkt dat een deel van de jongeren 

bewust kiezen voor een pgb. Voor hen speelt vaak mee dat ze dan zelf een zorgverlener 

kunnen kiezen. Ze hebben daarnaast behoefte om zelf structuur te geven aan de invulling 

van de dag. 

Wij horen ook dat pgb soms een minder bewuste keuze is. Ouders kunnen namelijk voor hun 

kinderen niet altijd een passende plek vinden bij een zorgaanbieder. Dat vinden we zorgelijk. 

Wij verwachten dat deze groep jongeren met een pgb op termijn instroomt op een 

verblijfsplek bij een reguliere aanbieder zodra de complexiteit van de zorg toeneemt. Op 

langere termijn moeten aanbieders en zorgkantoren zich samen voorbereiden om deze 

cliënten passende plekken te bieden of deze zorg op basis van een pgb te blijven 

financieren.  

In het coalitieakkoord van Rutte 4 staat ook expliciet vermeld dat PGB een goede wijze van 

zorgfinanciering is.  

Citaat: Mensen met een beperking hebben een ongekend potentieel voor de samenleving en 

hebben daarbij soms praktische ondersteuning nodig. We blijven investeren in de 

gehandicaptenzorg en gaan door met de goede initiatieven uit het programma Onbeperkt 

Meedoen. Het persoonsgebonden budget (PGB) blijft een geschikt middel voor eigen regie, 

waarbij passende zorg centraal moet staan. 
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7. Onze rol en aanpak 
 

De Stichting MET is een maatschappelijke non-profit organisatie die zich inzet voor ouders 

van jongeren met een beperking bij het realiseren van zelfstandige woonvormen. De 

Stichting MET doet dit door middel van het inzetten van de zogenaamde KMP methode. 

Deze methode houdt in dat Stichting MET ouders ondersteunt doormiddel van Kennis, 

Middelen en Partners. 

Kennis 

Binnen de Stichting MET is veel kennis voorhanden op het gebied van zelfstandige 

woonvormen voor mensen met een beperking. Het bestuur is qua kennis breed opgezet 

Hierbij valt te denken aan kennis met betrekking tot bouwkunde, techniek, financiering, 

welzijn en zorg. Het belangrijkste daarbij is dat binnen het bestuur ook de ouders zelf 

vertegenwoordigd zijn. Verder streven wij er naar kennis te delen via onze website, social 

media kanalen en door congressen te organiseren of daar een bijdrage aan te leveren. 

Middelen 

De Stichting Mijn Eigen Thuis is een maatschappelijke non-profit organisatie. Dit betekent 

dat alle inkomsten die worden gegenereerd (door sponsorbijdragen), na aftrek van basale 

kosten, direct aangewend kunnen worden om de groepen ouders ook op financieel gebied te 

ondersteunen. De stichting MET is zelf geen opdrachtgever en draagt geen eigen 

verantwoordelijkheid met betrekking tot het bouwproces. Wel stelt de stichting MET 

voorwaarden aan eventuele financiële ondersteuning aan ouders om een succesvol 

ontwikkeltraject te bewerkstelligen.  

Partners 

De Stichting MET werkt met professionele partners.  

Een belangrijke partner in dat kader is de Sesamacademie. De sesamacademie kan (vaak) 

gepensioneerde mensen ter beschikking stellen om ouderinitiatieven te helpen bij het 

nadenken over de stappen die moeten worden doorlopen en bijvoorbeeld het uitwerken van 

een beleidsplan. Een en ander vindt plaats via een vrijwilligersvergoeding. Door de 

structurele samenwerking tussen MET en Sesamacademie zijn wij in staat geweest een 

aantal betrokkenen van de Sesamacademie te scholen in het soort vraagstukken waar 

ouderinitiatieven tegen aan lopen zodat er ook daadwerkelijke professionele ondersteuning 

tegen een zeer lage prijs kan worden geboden. De Sesamacademie vervult daarnaast vaak 

de intakefunctie waarbij ouderinitiatieven worden ondersteund bij het formuleren en toetsen 

van hun ondersteunings-vraag. 

Ook de landelijke vereniging van ouderinitiatieven in een belangrijke partner. 

Verder zijn er tal van adviseurs die kunnen worden ingezet bij ouderinitiatieven 

(makelfunctie). Maar het staat ouderinitiatieven vrij om de hen ter beschikking gestelde 

middelen aan eigen adviseurs te besteden. 

 


