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1. Voorwoord 

Stichting Mijn Eigen Thuis (MET) beoogt ouders van kinderen met een beperking te ondersteunen 
wanneer zij woonruimte voor hun kinderen willen realiseren in de vorm van een ouderinitiatief.  
Dit gebeurt op drie manieren, namelijk door overdracht van kennis en expertise, door (financiering 
van) praktische ondersteuning van startende initiatieven en door het bijeen brengen van partijen. Dit 
laatste gebeurt door middel van conferenties en/of werkbijeenkomsten.  
 
Recentelijk is ook de doorstartproblematiek toegevoegd aan het aandachtsveld van de stichting. 
Immers, jongeren en hun ouder worden ouder en voor deze doelgroep is levensloopbestendigheid 
een vereiste. Dat vergt nieuwe manieren van denken en innovaties. We constateren dat het heel veel 
vergt van ouders om een ouderinitiatief te starten en vervolgens enthousiast in gang te houden. 
Soms te veel.Ouders haken af,initiatieven stranden of worden uiteindelijk overgenomen door 
professionele zorgorganisaties. 
 
Wij willen als stichting MET zoeken naar wegen om ouders in dit moeizame proces meer 
ondersteuning te bieden.Hoe zouden professionele organisaties actief in zorg,huisvesting en 
financiering ouderinitiatieven meer kunnen ondersteunen? En dat op een wijze die recht doet aan de 
eigenheid van deze initiatieven.  Eigenheid in de vorm van kleinschaligheid, nabijheid, blijvende 
betrokkenheid en behoud van regie. 
 
Om dit vorm te geven zijn we in 2018 samen met vertegenwoordigers van alle betrokken partijen actief 
op zoek gegaan om te kijken of we hieraan meer handen en voeten kunnen geven. 
 

2. Wat doet de stichting MET? 

De stichting MET ondersteunt en/of initieert ouderinitiatieven die er op gericht zijn jongeren met een 
functiebeperking eigenstandig te laten wonen in kleinschalige wooncomplexen met (mantel)zorg en 
domotica. De stichting doet dit door middel van het aanbieden van Kennis, Partners en Middelen (de 
zogenoemde KPM methode). Een breed kennisaanbod maar ook procesbewaking is nodig tijdens de 
ontwikkeling en bouwfase van een ouderinitiatiefg. Dat vergt ook professionele ondersteuning. 
 
De stichting METwerft daarom subsidies, fondsen en donateurs om die professionele ondersteuning 
financleel haalbaar te maken. Ook zoekt de stichting MET partners, zoals bouwers, 
projectontwikkelaars, woningcorporaties, 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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3. Het jaar 2018. 

Het bestuur vande stichting MET bestaat uit onbezoldigde bestuursleden die affiniteit en/of expertise 
hebben binnen het werkveld. Het bestuur vergadeerde in 2018 vijf maal. Er werd één expertmeeting 
georganiseerd. Naast de reguliere bestuurszaken is in 2018 met een visie document veel aandacht 
besteed aan te verwachten ontwikkelingen in de toekomst en hoe daar als stichting op in te spelen. 
Op 27 februari is in Soest een brainstorm georganiseerd waarbij aan diverse experts van zeer 
gemengde achtergrond is gevraagd om hun visies en meningen met elkaar te delen. Dit leidde tot een 
aantal thema’s: demografische ontwikkelingen, sociaal culturele maatschappelijke veranderingen, 
levensfase gebonden vraagstukken, niet alleen wonen maar ook welzijn, (financiële) risico’s en 
garantstelling en de spanning tussen besturen van ouderinitiatieven en professionele zorgaanbieders. 
Naar aanleiding van deze brainstorm is besloten om bij de eerstvolgende werkconferentie een goed 
samenwerkingsmodel als thema te behandelen. Ook levensloopbestendigheid blijft als belangrijk 
thema in het vizier: de doorstart binnen een ouderinitiatief wanneer de ouders zelf niet langer in staat 
zijn  om de bestuurstaken te vervullen. 

4. Aanvragen in 2018 

De stichting MET, die een Anbi status heeft, is opgericht op 4 oktober 2011. De stichting stelde zich 
destijds ten doel om binnen een periode van 10 jaar tenminste 25 nieuwe kleinschalige 
wooninitiatieven te ondersteunen die samen onderdak bieden aan 500 jongeren in de leeftijdsgroep 
van 20 tot 30 jaar. De stichting heeft vanaf de oprichting zo’n 20 nieuwe ouderinitiatieven 
ondersteund. Hiermee was ruim € 49.000,-- aan financiële ondersteuning gemoeid. Van deze 20 
hebben 11 ouderinitiatieven daadwerkelijk geleid tot de oprichting en opening van een wooncentrum 
voor jongeren met een beperking. 3 zijn ermee gestopt. De anderen zijn nog in ontwikkeling; de 
doorlooptijd tussen de eerste bijeenkomst en de daadwerkelijke opening neemt soms jaren in beslag. 
Er zijn in 2018 drie aanvragen ingediend, waarvan 2 in Almere en 1 in Huizen: Nobelhof, Flevoloft en 
Huizermaatjes. 2 daarvan zijn gehonoteerd, de derde is nog in behandeling. 
Bij een nieuwe aanvraag wordt meestal begonnen met een oriëntatie. Wanneer blijkt dat het initiatief 
echt van start gaat, wordt maatwerk ondersteuning aangeboden in de vorm van Kennis, Middelen en 
Partners (de KMD methode). Sommige initiatieven hebben een lange doorlooptijd nodig en 
veranderen ook tijdens het proces. Daarnaast worden er door ouderinitiatieven soms vragen gesteld 
waarbij doorverwijzing volstaat. De stichting MET is geen fonds dat financiële bijdragen verstrekt voor 
fysieke zaken. In dat geval wordt doorverwezen naar relevante landelijke fondsen. De stichting heeft 
ook een fondsengidsje ontwikkeld waar initiatiefnemers gebruik van kunnen maken.  
  

5. SeSam Academie 
 
Nieuw in 2018 was de samenwerking met de SeSam Academie. Deze organistie levert experts op 
diverse terreinen die hun sporen hebben verdiend in het bedrijfs- of maatschappelijk leven en die 
bereid zijn hun kennis en expertise beschikbaar te stellen tegen een kleine vergoeding. Omdat 
ouderinitiatieven vaak worstelen met een tekort aan kennis en expertise op meerdere terreinen, 
kunnen zij een aanvraag indienen voor ondersteuning. Dat is in 2018 drie keer gebeurd. Ook gaan 
experts van de SeSam academie in 2019 een voorbeeld draaiboek samenstellen waarmee ouders 
aan de slag kunnen.  
 

6. Nieuwe website 
 
In 2018 is een begin gemaakt met de nieuwe website. Naast de algemene informatie komen aparte 
pagina’s voor ouders/initiatiefbnemers, sponsoren en voorbeelden van draaiboeken en fondswerving. 
Ook wordt een pagina FAQ toegevoegd. Het is de bedoeling dat de website meer interactief wordt met 
aanvulling van sociale media zoals een Facebookpagina en Linkedin . De nieuwe site wordt in 2019 
gelanceerd. Het uiteindelijke doel is om de reikwijdte vande stichting MET te vergroten zodat meer 
startende ouderinitiatieven een beroep doen op de expertise van de stichting, ook buiten de randstad. 
 
 
 



Jaarverslag 2018 stichting Mijn Eigen Thuis 

 
7. Andere activiteiten 

 
Bestuursleden van de stichting MET worden regelmatig uitgenodigd om voorlichting te geven of om 
deel te nemen aan activiteiten die te maken hebben met levensloopbestendig wonen voor jongeren 
met een beperking. In dat kader ius in 2018 het volgende ondernomen: 
 
‐ Voorlichting tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Almere 
‐ Info markt Wonen en Werken Aventurijn 20 maart 2018 
‐ Bijwonen van landelijke bijeenkomsten van zorg gerelateerde organisaties 
‐ Deelname aan werkgroepen en sponsoracties 
 

8. Doorsteekje naar 2019  
 
Naast de nieuwe website zal in 2019 ook weer een werkconferentie worden georganiseerd. Het thema 
daarvan zal gan over een samenwerkingsmodel tussen de diverse partijen die betrokken zijn bij een 
ouderinitiatief, zoals kenniscentra, zorginstellingen, woningcorporaties. De samenwerking met de 
SeSam academie wordt voortgezet. Bestuursleden van de stichting nemen actief zitting in regionale 
en landelijke werkgroepen.  
 

9. De stichting MET bedankt de sponsoren 
 
Al vanaf de start mag de stichtinbg MET rekenen op de gulle bijdragen van sponsoren, partners 
genoemd met een bedrag van € 19.000 per jaar. We noemen 
 
‐ Cinnovate 
‐ Zetacom 
‐ KMD 
 
Nieuw in 2018 was de samenwerking met de organisaties ASVZ en PGVZ. De stichting Mijn Eigen 
Thuis dankt organisaties hartelijk dank voor hun bijdragen en expertise! Startende ouderinitiatieven 
zullen hiervan kunnen profiteren. 
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10. Financieel jaarverslag 

      
Ontvangsten           Uitgaven    

                 

Donaties           Bankkosten   €             193,13  

Sponsoren   €     15.000,00         Kosten bestuur   €               81,00  

            Inhuur derden   €          2.792,10  

            Administratiekosten   €          1.000,00  

            Contributies/lidmaatschappen    

            aanschaf telefoon    

            mobiele telefoon   €             122,02  

            Kleine uitgaven    

            Folders, gids, Porto, papier etc.    

            Marketing / Communicatie kosten   €          2.000,00  

            Webserver / E‐mailserver   €          2.000,00  

                 

            donaties initiatieven   €             727,56  

            Resultaat tkv. reservefonds   €          6.084,19  

                 

    €     15.000,00             €        15.000,00  

  
Sponsoren 2018             

              

              

Amerpoort   Goud    €       5.000,00        

Asvz   Zilver    €       2.500,00        

DEA  Goud   €       5.000,00        

Zetacom  Brons   €       1.500,00        

vd Broek       €     ‐1.500,00      creditering 2017 

PGVZ  Zilver   €       2.500,00      2019 betaald 

              

              

       €     15.000,00        

              

Donaties 2018:             

              

catering      €          450,00        

huizermaatjes      €          277,56        

              

              

              

              

       €          727,56        

 
Rabobank    Saldo 

NL16 RABO 0313 8761 50  1‐1‐2018   €    32.617,04  

NL16 RABO 0313 8761 50  31‐12‐2018   €    39.201,23  

    
   €      6.584,19  

 


