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1  Aanleiding 

In november 2004 is de Stichting WoonMere opgericht. De Stichting bestaat uit ouders van jongeren met een 
(aangeboren) lichamelijke of meervoudige handicap. De Stichting heeft tot doel het realiseren van een 
kleinschalige woongroep ten behoeve van jongeren met een handicap. Naast dit specifieke doel heeft de 
Stichting een aantal meer algemene doelen geformuleerd. 
 
Inmiddels is er zicht op realisatie van (een) woonvoorziening(en) doordat er sprake is van een vruchtbare 
samenwerking met een woningbouwvereniging en de gemeente Almere. De gemeente heeft in het nieuw te 
ontwikkelen stadsdeel Almere Poort, ruimte gereserveerd voor de realisatie van 250 woningen voor speciale 
doelgroepen, waarvan WoonMere een deel kan exploiteren met behulp van de medewerking van Alliantie 
Flevoland (voorheen woningbouwvereniging Groene Stad) al of niet in samenwerking met zorgverleners. 
 
Vooruitlopend op de projectontwikkeling heeft de Stichting WoonMere een plan van aanpak gemaakt1,  dat is met 
succes is overhandigd aan de Almeerse wethouder voor onderwijs en zorg en De Alliantie Flevoland. 
Voorliggende notitie geeft een schets van de visie op de toekomst van de stichting WoonMere. Voor welke zaken 
wil zij verantwoordelijkheid (blijven) dragen, welke zaken met betrekking tot dienstverlening aan de jongeren 
rekent WoonMere tot haar competentie en hoe ziet WoonMere haar eigen toekomst als exploitant en/of 
belangenbehartiger voor de doelgroep. 
 

2 Visie op de toekomst 

2.1 Korte termijn 

Het bestuur van de stichting WoonMere richt zich op de eerste plaats op de realisatie van de eerste woonvorm. In 
deze woonvorm is tevens voorzien dat collectieve ruimtes kunnen worden benut door WoonMere en/of derden. 
Zo zal Interakt Contour een dagbesteding gaan exploiteren, wordt er een zwembad gebouwd voor 
multidisciplinaire doelgroepen en zijn er in de eerste schetsen ruimtes opgenomen voor latere invulling. 
Het bestuur overlegt maandelijks met de groep actieve deelnemers en organiseert bijeenkomsten met 
professionele dienstverleners ten behoeve van eigen kennisontwikkeling. Tevens organiseert de stichting 
bijeenkomsten en trainingen voor de jongeren in samenwerking met de stichting Mee.  De stichting WoonMere 
werkt tegelijkertijd aan de opbouw van een functioneel lokaal en regionaal netwerk. De stichting wordt daarbij 
bijgestaan door een professioneel begeleider die wordt bekostigd uit sponsorgelden van De Alliantie en 
subsidiegelden vanuit het gemeentefonds.  Daarnaast is de WoonMere actief in het verwerven van fondsen bij 
andere subsidieverleners. Het ligt in de bedoeling uiterlijk 2009 het eerste project te openen met ± 12 -15 
bewoners.  

2.2 Middenlange termijn 

Het spreekt voor zich dat met de opening van het eerste woonproject de taken van de stichting niet zijn volbracht. 
Er wordt binnen het bestuur van de stichting nagedacht over de wijze van betrokkenheid bij de exploitatie, de 
zorgverlening, dagbesteding en recreatiemogelijkheden. De stichting stelt zich ook ten doel om de leefkwaliteit 
van de toekomstige bewoners, waar mogelijk, positief te beïnvloeden. Daarnaast moeten voorzieningen worden 
getroffen in geval van calamiteiten, zoals het ingrijpen bij problemen tussen bewoners onderling, knelpunten in de 
zorgverlening de betrokkenheid bij individuele ontwikkeling van bewoners. Ook moet  de begeleiding worden 
geregeld voor het omgaan met budgettering, financiële beperkingen en het geestelijk en fysieke welzijn van de 
bewoners. WoonMere streeft echter niet naar de ontwikkeling van een professionele (zorg)instelling van de eigen 
organisatie. WoonMere ziet zichzelf vooral als aanjager van nieuwe initiatieven en coördinator van 
samenwerkingsverbanden tussen bestaande en nieuwe professionele instellingen. Binnen de organisatie van 
WoonMere zijn inmiddels een 9 tal werkgroepjes actief die zich bezighouden met de ontwikkeling van bijv. Bouw, 
Infrastuctuur, Domotica, en Zorg.  

 
1 De nota “Diversiteit is onze kracht” is digitaal beschikbaar en aan te vragen bij het secretariaat van de Stichting WoonMere 
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3 Samenwerking met stakeholders 

3.1 Bestaande samenwerkingspartners 

In aansluiting op de tekst in § 2.2 wordt benadrukt dat de stichting WoonMere graag samenwerkt met derden. Dit 
kan zowel op lokaal, regionaal en landelijk niveau zijn. Met de volgende instanties is al sprake van meer of 
mindere mate van samenwerking; 
 

1.  De Alliantie (woningbouwvereniging Groene Stad) 
2. Gemeente Almere, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 
3. Oudervereniging Bosk 
4. Stichting Mee 
5. Mytylschool De Trappenberg 

 

3.2 Optionele samenwerkingspartners 

Voor de realisatie van het woonproject is samenwerking gewenst met één of meer van de volgende instellingen; 
 

1. Humanitas 
2. Interakt Contour 
3. Triade 
4. Zorggroep Almere 
5. Per Saldo 
6. MentoneM 
7. Revalidatiecentrum De Trappenberg 
8. Stichting De Kleine Prins 

 

4 Additionele dienstverlening 

4.1 Woontrainingen 

Vooruitlopend op de start van de woonvorm is het van belang dat jongeren, maar ook de ouders (loslaten) 
worden voorbereid op een zelfstandig bestaan. Daarvoor heeft WoonMere aan de stichting Mee gevraagd een 
trainingsprogramma op te stellen dat bestaat uit zowel collectieve- als individuele trainingselementen. Op dit 
moment worden de eerste gesprekken gevoerd met de jongeren door de Stichting Mee. Tegelijkertijd hebben de 
meeste ouders vermoedelijk ook behoefte aan begeleiding en kennis op het gebied van loslaten van hun 
kinderen, het geven van vertrouwen aan de nieuwe zorgverleners, het leren omgaan met andere normen en 
waarden en het oppakken van signalen bij falen of fouten. De stichting WoonMere zal de komende periode 
hiervoor professionele ondersteuning zoeken. 
 

4.2 Cognitieve en assertieve ontwikkeling 

De jongeren die starten in het woonproject hebben allen de school verlaten. Toch hebben de meeste jongeren 
nog een sterke behoefte en belangstelling voor hun persoonlijke ontwikkeling. Met andere woorden: ze zijn meer 
dan gemiddeld nog leerbaar. WoonMere denkt er aan om - zodra er enig zicht is op de groepssamenstelling - 
assessments te organiseren om een goede inschatting te kunnen maken op welke terreinen de individuele 
ontwikkeling gestimuleerd kan worden. Belangrijk is dat de jongeren er zelf iets aan hebben, dus niet leren om 
bezig te zijn, maar leren om bezig te gaan. Dit als voorbereiding op een zinvolle dagbesteding in de vorm van 
betaald of onbetaald werk.  
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5 Woonomgeving en infrastructuur 

5.1 Leefkwaliteit 

In de planologische opzet van Almere Poort en vooral Europakwartier, is terdege rekening gehouden met de 
doelgroep zoals hiervoor beschreven. Dit vertaalt zich onder meer door de aandacht voor toegankelijkheid van 
buurtwinkels, de inrichting van het straatmeubilair en de voorgenomen samenwerking met in de buurt te vestigen 
bedrijven en scholen. WoonMere streeft naar samenwerking in het overleg over de definitieve invulling van te 
vestigen bedrijven etc. Bij de ontwikkeling van de wooneenheden zal ook rekening worden gehouden met 
samenwonen van 2 jongeren in één wooneenheid. De gedachte hierbij is dat voor sommige jongeren de 
overgang van het wonen in de beschermde gezinsituatie naar “geheel zelfstandig” wonen te groot is. (tijdelijk) 
samenwonen met een vriend of vriendin kan deze stap vergemakkelijken. Daarnaast moet het in beginsel ook 
mogelijk zijn om binnen een andere relatievorm ook samen te wonen. 

5.2 Dagbesteding 

WoonMere streeft er naar om zoveel mogelijk zinvolle dagbesteding te organiseren of doen organiseren voor de 
jongeren. Wij gaan uit van het principe - wat je kunt en waar je plezier aan hebt moet worden mogelijk gemaakt 
kunnen worden -. Wij denken hierbij aan stage/werk bij instellingen in de catering, postkamer, huishoudelijke 
taken of anderszins. Deze ambitie vergt echter veel organisatietalent en –capaciteit. WoonMere realiseert zich 
terdege dat zij dit zelf onmogelijk professioneel kan opzetten en/of instandhouden. Zij streeft daarom naar 
samenwerking of overdracht aan bestaande instellingen.  
 

6 WoonMere en De Kleine Prins 

De Kleine Prins, gevestigd te Baarn, is een stichting voor speciaal onderwijs en voorzieningen. Zij exploiteert nu 2 
Mytyl-Tyltylscholen en één school voor langdurig zieke kinderen in respectievelijk Huizen en Utrecht. Vooral de 
terechte aandacht die het bestuur en management van De Kleine Prins heeft voor de verbetering van de kwaliteit 
van het VSO en de zorg over de lacune na de schoolperiode biedt kansen om de dienstverlening kwalitatief en 
kwantitatief uit te breiden.  
 
Bestuurlijk zijn er verbindingen in personen tussen WoonMere en De Kleine Prins. WoonMere heeft gedachten 
over een samenwerking tussen beide instellingen, met een in de tijd toenemende intensivering. Daarbij is 
overdracht van taken en verantwoordelijkheden op de middenlange termijn geen voorwaarde, maar wordt ook 
niet uitgesloten. Immers, De Kleine Prins beschikt over een professioneel personeelsbestand, schaalgrootte, 
regionaal netwerk en vooral veel ervaring in de omgang en het leidinggeven aan met jongeren. Op dit moment 
bestaat er nog geen formele samenwerking tussen WoonMere en De Kleine Prins. 
 
Het bestuur van WoonMere heeft zich in januari 2006 aan het bestuur van De Kleine Prins gepresenteerd en kort 
van gedachten te gewisseld over onze ambities en de mogelijkheden tot samenwerking. WoonMere denkt vooral 
aan de begeleiding van de ontwikkeling van de jongeren, de opzet van dagopvang, bemiddeling en begeleiding 
van stages en/of werk buitenshuis, het overleg met (sport)verenigingen en de eventuele overname van taken van 
WoonMere. Vanzelfsprekend zal er altijd voldoende waarborg moeten zijn voor de inbreng van ouders/verzorgen 
bij het toezicht op de leefkwaliteit van de jongeren. 

7 Conclusies 

Zoals blijkt uit het ambitieniveau van WoonMere is samenwerking met derden van groot belang voor het behalen 
van successen. Van belang is daarbij dat onze stakeholders de koers van WoonMere ook willen onderschrijven 
en de bereidheid hebben tot het meerijden in de trein die leidt naar een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving 
voor de doelgroep. WoonMere zal initiatieven nemen om de contacten te leggen, of te verstevigen.  
Wij geloven er in. Het kán in Almere !! 
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