
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jaarverslag 2021 van de 

Stichting Mijn Eigen Thuis. 



Inleiding 

De stichting Mijn Eigen Thuis (MET) is opgericht in 2011.Het doel van de stichting is om ouders 

van jongeren met een beperking te ondersteunen bij de realisatie van geschikte kleinschalige 

levensloopbestendige woonruimte voor hun kinderen, de zogenoemde “ouderinitiatieven”. 

Deze vorm van wonen voorziet in een grote behoefte en wordt steeds populairder. Het 

oorspronkelijke geformuleerde doel van de stichting (steun aan 25 ouderinitiatieven in 10 Jaar 

met een bereik van 500 jongeren) werd in 2021 gehaald. Al eerder was de stichting begonnen 

met de ontwikkeling naar een meer eigentijdse werkwijze en dit gebeurde in de vorm van 

samenwerkingsovereenkomsten en door geleidelijke vervanging van het oorspronkelijke 

bestuur. Het werk van de stichting bleek al die jaren nuttig en zal dat ook in de komende jaren 

blijven.  

In dit jaarverslag wordt een beknopte 

opsomming gegeven van de activiteiten van 

onze stichting in 2021. De bezieling van 

ouders en soms de wanhoop vanwege 

stroperigheid bij o.a. vergunningverlenende 

instanties en de trage besluitvorming, wordt 

hiermee niet zichtbaar. Toch is het velen 

gelukt om succesvol te zijn. In een bijlage bij 

dit jaarverslag is een overzicht van de 

initiatieven bijgevoegd  die Mijn Eigen Thuis 

in de afgelopen jaren heeft mogen 

ondersteunen. De lezer kan de links van de 

websites aanklikken en zo zelf ontdekken 

hoe mooi en gevarieerd deze initiatieven zijn 

en hoe veel levensvreugde wonen op maat 

met zich meebrengt voor zowel de jongeren 

als hun ouders en verzorgers. Ieder initiatief 

getuigt van een groot doorzettingsvermogen 

van betrokkenen, van energie, van liefde en 

van hoop. Het bestuur van de stichting MET 

is er trots op dat we deze initiatieven 

ondersteuning konden bieden, hoe 

kleinschalig ook. Daar doen we het voor!  

                                                                                                         Theo Klarenbeek, voorzitter Stichting Mijn Eigen Thuis 

 

Calipso, Almere  

 



Werkwijze 

De stichting MET ondersteunt ouderinitiatieven met goede raad en met advies. Dit gebeurt 

ondermeer door startende ouderinitiatieven te informeren over hoe ze één en ander kunnen 

aanpakken. Mocht specifieke expertise noodzakelijk zijn, dan kan de stichting MET helpen 

door het initiatief in contact te brengen met  deskundigen van de SeSam Academie. De kosten 

hiervan worden dan door de stichting MET vergoed. Soms hebben initiatieven zelf al een 

deskundige op het oog. Indien het bestuur van MET hiermee akkoord gaat doneert de stichting 

de benodigde bijdrage aan het ouderinitiatief. Bijdragen variëren van € 1.000,-- tot € 3.500,--. 

Alles begint met het bijeenbrengen van een aantal ouders die samen het initiatief vormen en 

die een gezamenlijke visie ontwikkelen. Daarna volgt het oprichten van een stichting. Soms 

een stichting en een vereniging. Ouders informeren zich, gaan fondsen werven, sluiten zich 

aan bij relevante organisaties (zoals het LVOI) en kijken de kunst af bij andere initiatieven. 

Ondertussen zijn er enige honderden initiatieven in Nederland. De moeilijkheid schuilt in het 

wel of niet willen meebuigen van de gemeente waar het initiatief gehuisvest zal worden. Er zijn 

meedenkende gemeenten, waar gepast wonen voor iedereen in het beleid is opgenomen en 

waar de initiatiefnemers worden geattendeerd op geschikte mogelijkheden of locaties. Er zijn 

ook afhoudende gemeentes waar men eigenlijk niet zit te wachten op burgerinitiatieven. 

Gebleken is wel dat de gemiddelde doorlooptijd van een ouderinitiatief 7 jaar is en dat ouders 

dus over doorzettingsvermogen moeten beschikken om het vol te houden. Ook corona heeft 

het er allemaal niet gemakkelijker op gemaakt.  

Ondersteunde initiatieven 2021 

In 2021 heeft de stichting MET zeven ouderinitiatieven met advies ondersteund en wel in 

Venlo, Zoetermeer, Zevenaar, Elst, Schalkwijk, Hengelo en Utrecht. Vaak volstond het geven 

van een aantal tips en doorverwijzing naar bijvoorbeeld geschikte fondsen. Financiële hulp in 

de vorm van een donatie is geboden aan een initiatief in Venlo (1.500) en een initiatief in Elst 

(1.900). ( zie voor het totale overzicht vanaf onze oprichting de bijlage van dit jaarverslag). 

Sponsoren 

De stichting MET beschikt niet over eigen middelen en is financieel gezien volledig afhankelijk 

van de goede gaven van sponsoren. Om bijdragen aan nieuwe initiatieven te kunnen blijven 

geven, zijn donaties nodig. Trouwe sponsoren, partners genoemd, zijn Amerpoort, ASVZ, 

DEA, Zetacom, Cinnovate en PGVZ. Het bestuur dankt hen hartelijk namens de ondersteunde 

ouderinitiatieven en is hen bijzonder erkentelijk.  

 

Happy Home, Eemnes 



Samenwerking met SeSam academie 

De stichting MET werkt sinds 2018 samen met deskundigen van de SeSam Academie. Deze 

organisatie beschikt 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 de SeSam academie is een training ontwikkeld om de expertise, nodig bij de 

start van ouderinitiatieven, zich eigen te maken. Wanneer een aanvraag binnenkomt bij de 

stichting MET worden ouders meteen attent gemaakt op deze mogelijkheid en vergoedt de 

stichting MET de onkosten. 

Samenwerking met LVOI 

In juni 2021 is de samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Landelijke Vereniging voor 

Ouderinitiatieven LVOI. De stichting MET bestond toen al tien jaar, de vereniging LVOI is in 

2020 opgericht en heeft ondertussen 96 ouderinitiatieven als lid (peil maart 2022). De 

doelgroep van beide organisaties komt overeen. Door kennis te bundelen en zowel bestuurlijk 

als in het secretariaat samen te werken, bereiken beide organisaties hun doelgroep beter en 

kunnen ze samen mee ouderinitiatieven ondersteunen, zowel met eigen ervaring als met een 

budget om professionals in te schakelen. Voor de stichting MET is deze samenwerking een 

manier om een doorstart te maken en een grotere bekendheid te krijgen bij de doelgroep. De 

LVOI organiseert ondermeer thema bijeenkomsten over voor ouders relevante onderwerpen. 

Vooralsnog gebeurt dit digitaal via video vergaderingen, na corona zullen ook fysieke 

bijeenkomsten worden georganiseerd.  

 

 

De Zuidplas, Moordrecht 

 



Bestuurlijke informatie 

Op 1 januari 2021 bestond het bestuur van de stichting MET uit: 

Ton Caspers, voorzitter 
Sietse Dugour, penningmeester 
Paul Offerman, secretaris 
Theo Klarenbeek, bestuurslid 
  

Op de laatste bestuursvergadering van het jaar, in december 2021, zijn Ton Caspers en Sietse 

Dugour afgetreden en is Theo Klarenbeek voorzitter geworden. Het bestuur wordt tot aan de 

transitie ondersteund door Ym de Roos. 

Het jaar 2021 stond in het teken van bestuurlijke vernieuwing. Vooral de samenwerking met 

de LVOI heeft veel bestuurstijd opgeslokt, en ook het mede organiseren van digitale 

bijeenkomsten. Om de samenwerking met de LVOI gestalte te kunnen geven, zijn de statuten 

van de stichting MET gewijzigd op 10 november 2021. Ondertussen zijn twee nieuwe 

bestuursleden aangetreden, namelijk Saskia Hoogwoud (als penningmeester) en Frans Esser 

(als bestuurslid). 

Terugblik en kijkje in de toekomst 

Wanneer een stichting wordt opgericht, is het natuurlijk de bedoeling dat de gestelde doelen 

worden gehaald. Achteraf is het fijn om anno 2022 te kunnen concluderen dat dit is gebeurd. 

Er heeft in de afgelopen 10 jaar een enorme verschuiving plaatsgevonden op het gebied van 

zorg en wonen. Er is grote schaarste aan betaalbare en passende woonruimte. Dit geldt niet 

alleen voor jongeren met een beperking maar ook voor senioren en andere doelgroepen. 

Wonen is één van de pijlers van de nieuwe regering en er zijn grote plannen. Echter 

verandering gaat niet van de ene op de andere dag. Veel ouders hebben dit ervaren wanneer 

zij begonnen met een ouderinitiatief. Het is te hopen dat ook in de nieuwe tijd er ruimte blijft 

voor burgerinitiatieven. Dat deze worden omarmd als unieke impulsen om het wonen voor 

iedereen beter te maken. De beide organisaties, de stichting MET en de vereniging LVOI, 

zullen blijven doorgaan om ouderinitiatieven te ondersteunen waar mogelijk. Voor de stichting 

MET betekent dit niet alleen nieuwe bestuursleden maar ook een andere, meer gestroomlijnde 

manier van werken. Het secretariaat zal worden ingebed in een vorm die nog gestalte moet 

krijgen. Nieuwe manieren van communicatie zullen worden aangeboord. We zijn er klaar voor.  

 

Villa Oigenwois, Lutjebroek 

 



Financieel verslag 2021 

Hieronder treft u een overzicht van de inkomsten en de uitgaven van 2021.  

Ontvangsten   Uitgaven  

     

Donaties   Bankkosten  € -204,66  

Sponsoren  € 11.500,00   Kosten bestuur  

DEA In kind €    2.500,00  Inhuur derden   

   
Sesam Academie t.b.v.      
ondersteuning  

   
Adviseurs t.b.v. 
ondersteuning.  

   Administratiekosten € -1.000,00 

   Contributies/lidmaatschappen  

   mobiele telefoon  € -117,01 

   Kleine uitgaven  € -805,30  

   

Folders, gids, Porto, papier 
etc.  

   

Marketing / Communicatie 
kosten  

   

Social media campagne 
Pubmarket  

   Webserver / E-mailserver € -1.500,00 

   Donaties initiatieven  € -3.400,00  

     € -7.026,97  

     

   Resultaat tbv. reservefonds  € -6.973,03  

     

  € 14.000,00     € 14.000,00  

 

Sponsoren 2021   

Amerpoort Goud  € 5.000,00  

ASVZ Zilver  € 2.500,00  

DEA Goud  € 2.500,00  

Zetacom Brons  € 1.500,00  

PGVZ Zilver  € 2.500,00  

   € 14.000,00  

 

Uitgekeerde donaties 2021:   
Stichting Wooninitiatief Feliz   € 1.500,00  

Stichting Bij Ons Thuis   € 1.900,00  

   € 3.400,00  

 

 

Banksaldo 01-01-2021: € 26.726,52 

Banksaldo 31-12-2021: € 33.699,55 
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Overzicht ondersteuning startende Ouderinitiatieven door Stichting Mijn Eigen Thuis 
 

Periode 2012 - 2022 

 

45 aanvragen ondersteuning voor ouderinitiatieven bij stichting Mijn Eigen Thuis 

Totaal uitgekeerd: € 68.627,-- verdeeld over 20 ouderinitiatieven. 

 

Ondersteuning kan bestaan uit Kennis en expertise (praktische tips/suggesties), doorverwijzing naar een 
materie deskundig expert of een organisatie die professioneel kan begeleiden (zoals SeSam Academie), 
waarbij de kosten (deels) worden vergoed. Ook kunnen er middelen beschikbaar worden gesteld als er al een 
deskundige ondersteuning voorhanden is. Soms verzoekt een startend ouderinitiatief in een zeer vroeg stadium 
om hulp, nog voordat er een concreet plan is. Zij worden dan met tips op weg geholpen en kloppen dan in een 
later stadium nogmaals aan voor daadwerkelijke (financiële) steun voor de uitrol van hun plannen. 

 

2022 

Wooninitiatief De Woongaard, Harmelen https://www.dewoongaard.org 

Ouderinitiatief Huize Filia https://huizefilia.nl 

 

2021 

2021 (initiatief dateert van 2015) Ouderinitiatief Wonen Zoals in Den Bosch https://www.wonenzoals.nl 

2021 Ouderinitiatief Den Hoet in Utrecht 

2021 Ouderinitiatief Hengelo 

2021 Ouderinitiatief Zuid Holland 

2021 Ouderinitiatief De Droom van Schalkwijk https://dedroomvanschalkwijk.nl 

2021 Wooninitiatief Bij Ons Thuis, Elst Gelderland https://www.wooninitiatiefbijonsthuis.nl € 1.900,-- 

2021 Ouderinitiatief Aerdt 

2021: Wooninitiatief Feliz, Venlo, https://felizvenlo.nl € 1.500,-- 

 

2020 

2020 LVOI, bijdrage oprichtingskosten https://ouderinitiatieven.nl  € 4.000,-- 

2020 Vereniging Woonzorggroep Rode Olifant Den Haag https://www.woonzorggroep-rodeolifant.nl   € 1.500,-- 

2020 Stichting Wooninitiatief Utrechtse Heuvelrug in Driebergen € 1.500,-- 

2020 Ouderinitiatief Authentiek Zeist https://authentiekwonen.nl  

2020 Ouderinitiatief Bij Ons Thuis, Arnhem/Elst/Betuwe www.wooninitiatiefbijonsthuis.nl.  

2020 Stichting Liever in Lierop https://www.lieverinlierop.nl  € 2.500,-- 

2020 Stichting Steengoed Hintham in Den Bosch www.stichting-steengoed.nl   

2020 Ouderinitiatief Waalwijk 

2020 Ouderinitiatief Ons Plan in Welsum 

2020 Ouderinitiatief BaarnHuis https://baarnhuis.nl/home 

 

 

2019 

2019 Wooninitiatief Stichting Zes in Breda, https://www.stichtingzes.com   

2019 Stichting Eigen Wijze in Breda, contactpersoon https://stichtingeigenwijze.nl  € 3.500,-- 

2019 Stichting JA in Drunen https://www.jawonen.nl   

2019 Zorgproject De Zonhoeve Noord Brabant 

2019 Ouderinitiatief Haarlem 

https://www.dewoongaard.org/
https://huizefilia.nl/
https://www.wonenzoals.nl/
https://dedroomvanschalkwijk.nl/
https://www.wooninitiatiefbijonsthuis.nl/
https://felizvenlo.nl/
https://ouderinitiatieven.nl/
https://www.woonzorggroep-rodeolifant.nl/
https://www.meewoonwinkel.nl/aanbod/ouderinitiatieven/utrecht/wooninitiatief-utrechtse-heuvelrug-wuh-zoekt-bewoners-in-driebergen-e-o
https://authentiekwonen.nl/
http://www.wooninitiatiefbijonsthuis.nl/
https://www.lieverinlierop.nl/
http://www.stichting-steengoed.nl/
https://baarnhuis.nl/home
https://www.stichtingzes.com/
https://stichtingeigenwijze.nl/
https://www.jawonen.nl/
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2018 

2018 Wooninitiatief Beneden Leeuwen/Dreumel https://wifinn.nl    

2018 Ouderinitiatief Beschermd Wonen Wassenaar 

2018 Stichting Ouderinitiatief De Zuidplas in Moordrecht https://stichtingdezuidplas.nl  € 3.500,-- 

2018 Woongroep Huizermaatjes, voltooiing,  https://huizer-maatjes.nl  € 278,-- 

 

2017 

2017 Het Jagerhuis Ede https://www.hetjagerhuis.nl onze-ondersteuning/begeleid-wonen  

2017 Wooninitiatief Gorinchem  

2017 Woongroep Amervoorde in Amersfoort https://www.woongroepamervoorde.nl   

2017 Villa Lichtenvoorde 

2017 Stichting De Iris Vianen https://www.stichtingdeiris.nl  € 3.500,-- 

 

2016 

2016 Huizer Maatjes https://huizer-maatjes.nl € 3.500,-- 

2016 FlevoLoft, gecanceld, € 1.500,-- (surplus terugbetaald) 

2016 Villa Oigenwois, Lutjebroek http://www.villaoigenwois.nl   € 3.500,-- 

2016 Woongroep Bussum https://www.woongroepbussum.nl   € 2.500,-- 

2016 Woongroep Wisjh Hilversum https://wisjh.nl  € 3.500,-- 

 

Donaties in 2012, 2013, 2014 en 2015 

2012 Calipso Almere, donatie  https://www.woongroepcalipso.nl  € 5.000,-- 

2013 Happy Home in Huizen https://woongroephappyhome.nl  3.500,-- 

2013 Stichting Zes Breda https://stichtingsfo.nl/wooninitiatief-stichting-zes € 3.500,-- 

2014 Het Vaarthuis in Almere https://www.halmzorg.nl/locaties  € 5.000,-- 

2014 Zuidplas Moordrecht https://stichtingdezuidplas.nl  € 3.500,-- 

2015 Stichting Zoals in Den Bosch https://www.wonenzoals.nl  € 3.500,-- 
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