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FAQ’s  stichting Mijn Eigen Thuis 2022 

 
 

1. Wat  doet de stichting Mijn Eigen Thuis? 

De stichting Mijn Eigen Thuis (afgekort MET)  ondersteunt ouderinitiatieven van ouders die 
kleinschalige levensloopbestendige woonruimte willen realiseren voor hun kinderen met een 
beperking. De ondersteuning kan bestaan uit raad en daad en ook uit een donatie in geld 
zodat ouders zelf betaalde hulp kunnen inschakelen. 

 

2. Wanneer is de stichting MET opgericht? 

In 2011 

 

3. Hoeveel initiatieven heeft de stichting MET in die tijd kunnen ondersteunen? 

De stichting MET heeft in 10 jaar tijd meer dan 45 ouderinitiatieven ondersteund met een 
totaal van ruim 600 jongeren. 

 

4. Hoe komt de stichting MET zelf aan middelen? 

De stichting MET is een onafhankelijke stichting met ANBI status. De middelen komen van 
gulle gevers (partners/sponsoren) die jaarlijks een bepaald bedrag beschikbaar stellen zodat 
de stichting MET haar werk kan doen.  

 

5. Is er een aanvraagformulier? 

Nee. Wanneer ouders een aanvraag willen indienen volstaat een mail met daarin een 
beknopt verzoek. Afhankelijk van hoe ver het ouderinitiatief al gevorderd is, is het nuttig om 
als bijlage een website adres toe te voegen. 
 

6.  Hoe verloopt de procedure? 

De ingediende aanvraag wordt bevestigd met een mail. Daarna wordt de indiener 
opgebeld/krijgt een mail, voor aanvullende vragen. Het geheel wordt voorgelegd aan het 
bestuur van de stichting MET. Het bestuur vergadert hierover/geeft een digitaal advies. Dit 
wordt verteld aan de indiener. 

 

7. Welke opties zijn er? 

Bij een startend initiatief kan op initiatief van het bestuur van MET contact worden gelegd 
met de SeSam Academie. Zij maken dan een afspraak om te kijken hoe ver het initiatief is en 
wat het stappenplan zou kunnen zijn. De kosten die hieraan zijn verbonden worden betaald 
door de stichting MET. Het is ook mogelijk dat het initiatief zelf al contact heeft gelegd met 
een adviserende instantie. In dat geval kan worden gevraagd om een bijdrage in geld, 
bestemd voor een afgerond deel van het advies.  
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8. Wat is de SeSam Academie? 

De SeSam academie (www.sesamacademie.nl ) is een groep gepensioneerde deskundigen 
die tijdens hun werkzame leven veel expertise hebben opgedaan en die bereid zijn om deze 
expertise beschikbaar te stellen voor het nut van het algemeen. Zij doen dit op vrijwillige 
basis tegen onkostenvergoeding. 

 

9. Hoe werkt de stichting MET samen met de SeSam Academie? 

In 2018 is een overeenkomst gesloten tussen de stichting MET en de SeSam Academie 
waarbij is afgesproken dat deskundigen van de SeSam Academie vanuit de stichting MET 
ouderinitiatieven ondersteunen. Zij zijn hiervoor speciaal getraind. Een startend 
ouderinitiatief wordt in contact gebracht met  een deskundige van de SeSam Academie 
zodat een stappenplan kan worden gezet. De kosten die dit met zich meebrengt worden 
betaald door de stichting MET. 

 

10. Is er ook samenwerking met de Landelijke Vereniging van Ouderinitiatieven LVOI? 

Ja. In 2021 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de LVOI (Landelijke 
Vereniging van Ouderinitiatieven https://ouderinitiatieven.nl ) en de stichting MET. De 
bedoeling hiervan is om expertise te delen om zo samen de doelgroep (ouderinitiatieven) 
beter te kunnen helpen. 

 

11. Zijn er voorbeeldorganisaties? 

Ja. Ondertussen zijn bij de LVOI zo’n 100 ouderinitiatieven aangesloten. In coronatijd vinden 
bijeenkomsten digitaal plaats. Zodra het weer mogelijk is worden fysieke bijeenkomsten 
georganiseerd waar ook niet leden welkom zijn. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen 
ouderinitiatieven onderling informatie uitwisselen en afspraken maken voor een bezoek. 

 

12. Is er een handboek? 

Nee. OuderInitiatieven verschillen te zeer van elkaar om een handboek te kunnen maken. 
Wel is er een aantal fases waar alle initiatieven doorheen moeten en waar ondersteuning bij 
mogelijk is.  

 

13. Wat zijn de eerste stappen? 

 Zoek gelijkgestemde ouders. 

 Ga met elkaar om tafel en ontwerp een visie. 

 Zoek informatie bij reeds gestarte ouderinitiatieven (niet zelf het wiel uitvinden). 

 Richt een stichting op (info Kamer van Koophandel). 

 Richt eventueel een vereniging van ouders op (info Kamer van Koophandel). 

 Bedenk samen WAAR en voor HOEVEEL jongeren en welk TYPE ouderinitiatief 
gestalte moet krijgen. 

 Zoek externe expertise (zoals bijvoorbeeld bij LVOI en MET). 
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14. Hoe lang duurt het? 

De ervaring leert dat een gemiddeld ouderinitiatief zeven jaar nodig heeft, tussen de eerste 
vergadering van ouders en het overhandigen van de sleutel. Volharding en moed is dus 
vereist. 

 

15. Hoe werven we fondsen? 

De eerste stappen zullen gefinancierd moeten worden door de betreffende ouders. Vaak is 
het mogelijk om het passeren van de oprichtingsacte bij de  notaris gratis te krijgen. De 
meeste notarissen hebben MVO beleid waarbij zij maatschappelijk nuttige organisaties 
korting geven. Wanneer de statuten bij de notaris gepasseerd zijn kan een bankrekening 
worden aangevraagd. Daarna kan de echte fondsenwerving starten. Hier zijn cursussen 
voor. De stichting MET heeft een (verouderd maar nog wel bruikbaar) fondsengidsje 
gemaakt. 

 

Fondsengidsje downloaden 

e178d0_02bc196a4c95428c8d1ccdbdacc9d37f.pdf%20(wixstatic.com)

