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De stichting Mijn Eigen Thuis is opgericht in  oktober 2011. Het doel van de stichting is om in Nederland initiatieven van ouders te 

ondersteunen die gericht zijn op de realisatie van een duurzame levensloopbestendige woonvoorziening voor hun kinderen met 

een beperking. Het gaat om  kleinschalige woonvormen waarbij wonen en zorg gescheiden zijn. De stichting realiseert deze 

ondersteuning door middel van het aanbieden van expertise en door middel van het beschikbaar stellen van een bijdrage voor de 

start van nieuwe initiatieven.  De hoofdzetel van de stichting is gevestigd in Almere onder KvK nummer 53678850. De stichting 

heeft de ANBI status. 
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Inleiding 
Een jaarverslag biedt altijd een mooie gelegenheid tot reflexie.  
Even terugkijken en vooruitkijken. 
Terugkijkend zijn we getuige geweest van  vele nieuwe en nog ontluikende 
initiatieven. Initiatieven waarbij ouders met heel veel enthousiasme, energie en 
doorzettingsvermogen aan de slag zijn gegaan om gezamenlijk iets moois voor hun 
kinderen te creëren. 
Niet alleen is alle begin moeilijk, het is ook vaak de fase waarin niet alleen de 
meeste energie nodig is en ook bij veel startende ouders beschikbaar is. 
Juist dan komen er veel krachten vrij. Prachtig om te zien. 
Echter, blijft dat zo met het verstrijken van de jaren? 
De eerste jaren gaat het goed, maar dan? 
Ouders worden ouder, of overlijden.  
Gaandeweg neemt de betrokkenheid dientengevolge af. 
De zorgvraag van de ouder wordende bewoners/deelnemers wordt complexer.  
De eisen vanuit de samenleving worden groter. 
De overheid, de inspectie, de zorgverzekeraar etc., allemaal stellen zij eisen. 
De geschiedenis leert dat na verloop van tijd ouderinitiatieven dientengevolge 
belanden in de schoot van gevestigde zorgorganisaties. Zij kunnen gemakkelijker 
beantwoorden aan al die in-en externe vragen en meer garant staan voor 
continuïteit. 
Op zich is daar niets mis mee. Echter, hoe behoud je dan het oorspronkelijke 
gedachtegoed van een ouderinitiatief? De reden waarom het allemaal begon. 
Geen eenvoudige vraag met veel verschillende antwoorden. 
 
Wij, als bestuur van de Stichting Mijn Eigen Thuis realiseren ons terdege dat je er 
alleen met een goede start niet bent. 
Hoe houd je datgene wat je juist  met een ouderinitiatief wilde realiseren, een eigen 
thuis, een eigen cultuur, dichtbij, kleinschalig, met grote betrokkenheid van de 
familie etc., hoe houd je dat in stand? 
 
Om beter zicht te krijgen op deze vraag en mogelijke antwoorden daarop gaan we 
in het najaar 2017 samen met zorgorganisatie Amerpoort een symposium 
organiseren rond dit thema. 
Wij hopen u daar te ontmoeten. 
 
Ton Caspers 
Voorzitter Stichting Mijn Eigen Thuis 

“Hoe houd je 

datgene wat je 

juist  met een 

ouderinitiatief 

wilde realiseren, 

een eigen thuis, 
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kleinschalig, met 
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betrokkenheid 

van de familie 

etc., hoe houd je 

dat in stand?” 
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Activiteiten 2016 
In 2017 zijn de volgende activiteiten ontplooid: 

 Open dag woonvoorzieningen Amerpoort op zaterdag 30 april 

 Voorlichtingsavond op 30 mei bij school Aventurijn in Almere 

 Najaarsconferentie op  donderdag 24 november in Baarn (zie hoofdstuk 4) 

 Financiële ondersteuning van vier wooninitiatieven (zie hoofdstuk 3) 

 Deelname aan diverse bijeenkomsten 

 Diversen fondswerving 

 Diversen voorlichting 

 In 2016 kwam het bestuur 6 maal bijeen. 
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Ondersteuning ouderinitiatieven 
Stichting Ouderinitiatief Huizer Maatjes is in februari 2016 een stichting 
geworden. Huizer Maatjes is een initiatief voor het opzetten van een kleinschalige 
woonvorm in Huizen met 24-uurs zorg voor minimaal 16 jongeren met een 
beperking. Het streven is om medio 2018 de woonvorm gerealiseerd te hebben. 
Zorg en wonen zullen gescheiden zijn. Zorg zal worden bekostigd vanuit de 
gezamenlijke PGB’s. Huur zal worden betaald vanuit de Wajong uitkering. De 
Huizer Maatjes hebben goede contacten opgebouwd met zorgondersteuner 
Amerpoort. Ze hebben van de stichting Mijn Eigen Thuis een eenmalige donatie 
ontvangen van € 3.500,-- voor de verdere ontwikkeling van het initiatief. Zie ook 
http://huizer-maatjes.nl/nl 
 
Stichting Ouderinitiatief Villa Oigenwois uit Lutjebroek komt voort uit Logeerhuis 
Merakel en is  in 2014 opgericht. De stichting wil passende huisvesting realiseren, 
onderhouden en exploiteren ten behoeve van mensen met een verstandelijke en/of 
lichamelijke beperking die daartoe zelf niet goed in staat zijn. De woonvoorziening 
komt in de directe omgeving van recreatiemogelijkheden, dagopvang en extra zorg, 
op loopafstand van winkels. Ook Villa Oigenwois heeft van de stichting Mijn Eigen 
Thuis een eenmalige donatie van € 3.500,-- ontvangen voor de verdere ontwikkeling 
van het initiatief. Zie ook http://www.villaoigenwois.nl/  
 
Stichting FlevoLoft in Almere Poort is een toekomstige woonvoorziening voor 
jongeren met een lichamelijke beperking. FlevoLoft  beschikt momenteel over twee 
getekende ontwerpen in samenwerking met een particuliere architect en met een 
architect van een woningcorporatie. Er is nog geen beslissing genomen over de 
uiteindelijke keuze. Na een voorlichtingsbijeenkomst over ouderinitiatieven op de 
school Aventurijn op 30 mei 2016 hebben zich meer ouders bij dit plan aangesloten. 
Er is in september 2016 een stichting opgericht om het initiatief verder vorm te 
geven. Ook dit initiatief wordt ondersteund door de stichting Mijn Eigen Thuis met 
een donatie van € 5.000,- Zie ook http://www.flevoloft.nl/   
 
  

http://huizer-maatjes.nl/nl
http://www.villaoigenwois.nl/
http://www.flevoloft.nl/
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Woongroep Bussum is een initiatief van ouders om voor hun kinderen met een 
lichte/matige verstandelijke beperking een woongroep te realiseren. Het gaat om 
een pand aan de Olmenlaan in Bussum waar 27 appartementen worden 
gerealiseerd. De woongroep wordt verdeeld over drie woonlagen. Op elke woonlaag 
komt een gemeenschappelijke huiskamer/keuken en op één woonlaag komt het 
kantoor en de slaapruimte voor de zorgbegeleiders. De opleving is gepland medio 
2017. Woongroep Bussum ontving van de stichting Mijn Eigen Thuis een donatie 
van € 2.500,--. Zie ook https://www.facebook.com/woongroepbussum  
 
Woongroep Wisjh (Wooninitiatief Speciale Jongeren Hilversum) is een stichting 
met als doelstelling om jongvolwassenen met een lichamelijke en/of verstandelijke 
beperking te begeleiden in het wonen en werken en hen hierbij passende zorg te 
bieden. De stichting vertegenwoordigt een ouderinitiatief en werkt samen met 
woningcorporatie Dudok Wonen en zorgverlener Amerpoort om een passende 
woon- en leefomgeving te realiseren in woonbuurt Nieuw Zuid. In 2020 komen de 
woningen beschikbaar. Het is de bedoeling dat de jongeren met behulp van een 
ondersteunend netwerk zoveel mogelijk de regie voeren over het eigen leven. Het 
wonen is erop gericht verdere persoonlijke ontwikkeling te bevorderen, 
vereenzaming te voorkomen en zelfstandigheid te vergroten. Wisjh is onderdeel van 
een nieuw woonservice gebied met tevens een woonvoorziening voor senioren en 
bijbehorende winkelvoorzieningen en dienstverlening. Stichting Wisjh zal waar 
mogelijk actief participeren in de buurtactiviteiten en het is de intentie dat een aantal 
jongeren in de buurt hun dagbesteding/werk vinden. Wisjh ontving een donatie van 
€  2.500,--. Zie ook http://wisjh.nl/  
 
Verder is contact met Woongroep Amervoorde,  een kleinschalig wooninitiatief in 
oprichting voor beschermd wonen en zorg voor jongeren tussen 20 en 30 jaar met 
een verstandelijke beperking. De beoogde locatie is in Amersfoort. Zie ook 
http://www.woongroepamervoorde.nl/ 
 
Verzoeken om informatie kwamen van een nieuw op te richten woongroep met 
plannen om zich te vestigen in Nobelhof, Almere. 

https://www.facebook.com/woongroepbussum
http://wisjh.nl/
http://www.woongroepamervoorde.nl/
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Najaarsconferentie “iedereen een eigen 
Thuis” 
Op donderdag 24 november heeft de stichting Mijn Eigen Thuis een najaarsconferentie 

georganiseerd voor ouders en andere belangstellenden. Deze vond plaats in het Amerpoort 

Cultureel Centrum in Baarn.  De bedoeling was om ouders met elkaar in contact te brengen 

en expertise te laten delen van zorginstellingen en organisaties die betrokken zijn bij 

bouwen, wonen en domotica. Er waren 90 deelnemers, waarvan tweederde ouders bezig 

met wooninitiatieven in diverse stadia van ontwikkeling. De deelnemers waren afkomstig uit 

heel Nederland. Er waren inleidingen vanuit de zorg (Amerpoort), de financiering (Credion) 

en er was een panel waarbij ouders ervaringen konden delen. Speciaal voor de dag was 

een kleine fondswerving gids gemaakt om ouders te ondersteunen bij het vinden van 

middelen. Tijdens de middag zijn drie cheques uitgereikt aan de wooninitiatieven 

Woongroep Bussum, Villa OigenWois en Flevoloft.  

Wat wilt u uw lezers duidelijk maken? Voeg hier opmerkingen toe over de belangrijkste 

aandachtspunten. 

Voorzitter Ton 
Caspers

"Het verbinden van 
organisaties 
behoort tot onze 
kerntaken"



Pg. 06 
 

Sponsoren  
   

 

Sponsoren 
De stichting Mijn Eigen Thuis ontvangst inkomsten van aangesloten partners.  Het gaat om 

de volgende bedrijven: 

Gouden partners à  € 5.000,-- per jaar  

- Amerpoort 

- Interact Contour 

- Cinnovate 

Zilveren partners à € 2.500,-- per jaar 

- KMD 

- Verklizan 

Bronzen partners à € 1.500,-- 

- Zetacom Business Communications 

- Van den Broek Systemen 
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Organisatie 
De stichting heeft een bestuur van 5 leden, waarvan drie zitting hebben in het Dagelijks 

Bestuur. De leden zijn: 

- Ton Caspers, voorzitter 

- Sietse Dugour, penningmeester 

- Paul Offerman, secretaris 

- Richard Innemee, bestuurslid, treedt af 31 december 2016 

- Kees Klinkhamer, bestuurslid, treedt af 31 december 2016. 

Er zijn in het bestuur 2 vacatures. 

De stichting wordt ondersteund door een fieldmanager, belast met het leggen en 

onderhouden van contacten tussen betrokken partijen en het geven van voorlichting. Ook is 

zij betrokken bij fondswerving. 

Plannen voor 2017 
- Uitbreiding bestuur 

- Uitbreiding partners/sponsoren 

- Aanmelding van de stichting bij de landelijke kennisbank Fondswerving 

- Samen met Amerpoort organisatie van thema bijeenkomst over veroudering, zowel 

van de ouders/mantelzorgers als van de jongeren die in de woonvoorziening wonen 

- .. 

 


