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1 Korte karakteristiek 
 

Op 4 november 2004 werd de Stichting WoonMere 
opgericht om een kleinschalige woongroep te realiseren 
voor jongeren met een meervoudige beperking. Met het 
oprichten van een stichting was WoonMere en 
rechtspersoon waardoor contracten konden worden 
gesloten en overeenkomsten aangegaan. Inmiddels 
wonen de jongeren 10 jaar in het appartementencomplex 
in Almere Poort, een stadskern die nog steeds  
in opbouw is. In 2015 werd het eerste lustrum gevierd. 
 
WoonMere missie/visie 
 
Het bestuur (blijft) streven naar een hoge kwaliteit van leven, wonen en werken/dagbesteding 
voor de bewoners. Waarbij de behoeften van de individuele bewoner een belangrijk middel is 
om de kwaliteit van deze 3 pijlers steeds weer te herijken en te vernieuwen. De kwaliteit van het 
zorgaanbod is hierbij essentieel. Het bestuur houdt hierbij een vinger aan de pols, om bij de 
individuele zorginkoop via de verschillende PGB’S goed te letten op de kwaliteitsstandaard van 
de zorgaanbieder en de wettelijke kaders waaraan de zorgaanbieder moet voldoen. 
 
De zeggenschap door bewoners moet goed geregeld zijn, (er is een gestructureerd bewoners-
overleg met een onafhankelijk voorzitter, die als liaison naar het bestuur optreedt). Ook wordt 
via dit bewonersoverleg behoefte en wensen, dan wel zaken die niet of minder goed gaan 
gepeild en overgebracht naar het bestuur. 
 
Het bestuur streeft er naar dat de huidige samenwerkingsvorm van bestuur, zorg, ouders/-
caretakers/mentoren en bewoners in stand blijft. Het bestuur van de Stichting WoonMere is 
verantwoordelijk voor een goede financiële positie van de Stichting. Hierbij is de positie van de 
zorgaanbieder onontbeerlijk. 
 

1.1 Bewoners 

In WoonMere zijn 16 bewoners gehuisvest die vanwege hun lichamelijke of meervoudige 
beperking aangewezen zijn op 24/7 geplande zorg en zorg op afroep.  
 
Alle bewoners hebben een individueel huurcontract met woningbouwcoöperatie de Alliantie, een 
individuele zorgovereenkomst op basis van PGB met een door het bestuur van WoonMere 
gecontracteerde zorgverlener (Amerpoort) en een overeenkomst met de Stichting WoonMere. 
 

Vrijwel allemaal hebben zij Mytyl of Tyltyl onderwijs 
gevolgd. Op dit moment maken de bewoners 
gebruik van dagbesteding in het eigen gebouw, 
elders in Almere of in de regio. Dit jaar vond er een 
bewonerswisseling plaats, door verhuizing van een 
van de bewoners naar een ander deel van 
Nederland. Bestuur stelde criteria op voor de keuze 
van een nieuwe bewoner, de bewoners 
zelf vulde deze aan. Nadat het bestuur de zorg-
mogelijkheden verkend had, heeft de potentiele 
nieuwe bewoner eerst met de buren kennisgemaakt 
alvorens de plaatsing gerealiseerd.  
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1.2 Bestuur 

Woord van de Voorzitter 
 
2019 was een initiatief rijk jaar voor WoonMere. Een jaar waarin het bestuur niet alleen de 
lopende zaken besprak en regelde, maar ook naar de toekomst keek, verschillende plannen 
maakte en deelnam aan diverse landelijke werkgroepen. De 2 adviseurs van Amerpoort, 
aanwezig bij alle bestuursvergaderingen, leveren via hun deskundigheid een bijdrage hierin. 
 
Het bestuur vergaderde 7 keer en daarbij kwamen o.a. de volgende zaken aan de orde: 

 Er werd discussie gevoerd over de instelling van een wooninitiatieven brede 
vertrouwenscommissie. Na ampele overwegingen besloot WoonMere hierin niet mee te 
gaan maar een eigen vertrouwenspersoon aan te stellen. 

 Onderhoud aan het gebouw, de appartementen en de Domotica. 

 Brandveiligheid in het gebouw; er werd een grote ontruimingsoefening gehouden, waarbij 
een presentatie aan bewoners en caretakers gegeven werd over de 
brandveiligheidsvoorzieningen en de procedures. Ook dit jaar was het inspectierapport 
over de installaties en de procedures weer lovend, alles werd in goede orde bevonden. 

 Elk kwartaal de personele zaken van Amerpoort, de financiën en budgetbewaking. 

 Het wel en wee van de bewoners en hun uitstapjes, dagbesteding, etc. 

 De criteria voor nieuwe bewoners werd herzien en geactualiseerd aan de samenstelling 
van de huidige bewoners. 

 Functionaliteit van MyWepp werd geactualiseerd. 

 Een gesprek met de bewoners over diverse milieu zaken. 

 Discussie over de (on)wenselijkheid en de te nemen stappen tegen de buitenproportionele 
eisen van het zorgkantoor aangaande de verantwoording. Ter tafel gebracht tijdens een 
gesprek met VWS en Per Saldo gaf het ministerie aan dat deze eisen niet nodig zijn en 
strijdig met de pogingen om bureaucratie regelarmer te maken. 

 Wethouder Soetekouw bracht een werkbezoek aan WoonMere om van de bewoners zelf 
te horen welke moeilijkheden zij ondervonden met het collectieve WMO vervoer. Het 
resulteerde er in dat de voorzitter en secretaris toe traden tot de gemeentelijke 
klankbordgroep ter verbetering van het collectieve WMO vervoer en informeerden het 
bestuur over de initiatieven en verloop hiervan. 

 Bestuurslid Huisman ontwierp samen met de teamleider zorg een enquête “hoe gaat het 
met je” een enquête met 3 lagen, voor bewoners, voor caretakers en voor de 
zorgmedewerkers. De uitslagen worden met elkaar geanalyseerd en dragen bij aan het 
individuele zorgplan. Daarnaast zijn de geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens 
basis voor een analyse over cultuur en zorgsituatie van Woonmere als geheel. 
De enquête op deze manier is uniek in Nederland. 

 Het parkeerdek achter WoonMere liep elke dag vol met parkeerders uit de wijk vanwege 
de blauwe zone in de Europalaan, zodat bezoekers en zorgverleners van WoonMere daar 
niet meer konden parkeren. Na overleg met de Alliantie (eigenaar van het parkeerdek) 
werd er een algemeen parkeerverbod uitgevaardigd, met ontheffing voor 
vergunninghouders. Caretakers, zorgmedewerkers en bestuur kregen een 
parkeervergunning en daarmee was de rust hersteld. 

 De in 2018 in het bestuur gestarte discussie resulteerde in een nieuwe toekomstvisie voor 
WoonMere.  

 Een van de toekomst-onderwerpen is de te verwachten toenemende rol van mentoren en 
curatoren. Voor het eerst werd het bestuur geconfronteerd met mentoren die heel 
verschillend denken over hun taken en rol.  
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De opvatting over mentortaken en -functie is cruciaal voor de kwaliteit van leven en zorg van de 
bewoners en zijn een punt van aandacht voor de toekomst en gesprekken met de huidige 
ouders/caretakers bij hun keuze voor een mentor. Daarom is er een onderzoekje gedaan naar 
de wensen en mogelijkheden rond mentorschap en is dit op de ouderavond besproken. 
 
De nieuwjaarsbijeenkomst werd op verzoek van de bewoners op een nieuwe manier gehouden 
o.a. met een pub quiz. Wij mochten met dank aan InteraktContour gebruik maken van de grote 
ruimte in De Plint op de beneden verdieping.  
Het werd goed bezochte bijeenkomst met bewoners, ouders en teamleden van Amerpoort, die 
allen zeer enthousiast waren over de nieuwe opzet. 
 
Omdat WoonMere in 2020 10 jaar bestaat is er door bewoners, caretakers en bestuur in 2019 
regelmatig overlegd hoe dit jubileum te vieren. Plannen werden gesmeed, maar helaas zorgt de 
Coronacrisis in 2020 ervoor dat alle plannen afgelast moesten worden, maar hopelijk wel in 
2021 doorgang kunnen vinden.  
 
Er werden in 2019 twee ouderavonden georganiseerd, waarin onder andere gesproken werd 
over:  

 het collectieve WMO vervoer,  

 de enquête “hoe gaat het met je”  

 de parkeerproblemen en de oplossing 

 mentorschap 

 het 10 jarig jubileum 
 
WoonMere deed ook weer mee met 
NLdoet, familieleden van bewoners 
gaven alles wat beschadigd was een 
mooie nieuwe verfbeurt, de grote 
voorraadkasten werden uitgesopt en 
opgeruimd: 
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1.3 Samenstelling van het bestuur 

 
Het bestuur bestaat uit 6 leden, waarvan de voorzitter, zoals de statuten voorschrijven, 
onafhankelijk is. Wij streven naar een mix van ouders/verzorgers en professionals.  
De samenstelling van het bestuur in 2019 was als volgt:  

   
I.R. Smidt Voorzitter Almere  
P.H.M. Offerman Secretaris  Almere  
G. van Gils Penningmeester Almere  
P. de Vries Lid                  Laren 
P. van Tuinen Onafhankelijk Lid                     Huizen 
A. Huisman Lid Almere 
   
   
H. Westendorp Adviseur (Amerpoort)  
F. Harms Adviseur (Amerpoort)  

 

1.4 Wonen 

De appartementen worden door de jongeren gehuurd van de 
woningcorporatie Alliantie Flevoland.  
De 16 appartementen hebben allen vrijwel dezelfde afmetingen, 
maar zijn wat betreft de voorzieningen op maat aangepast aan 
de bewoner, zodat deze zo zelfstandig mogelijk kan leven en 
wonen.  
 
 
Alle woningen zijn drempelvrij uitgevoerd met brede (schuif)deuren, een onderrijdbare keuken, 
een basis ICT infrastructuur t.b.v. Domotica, toegangscontrole en een adequate zorgalarmering 
voorzien van noodstroomvoorziening. 
 
Naast de appartementen is er een ruime gemeenschappelijke ruimte, waar dagbesteding 
gegeven wordt, maar ook gezamenlijk gekookt en gegeten kan worden. Ook is er ruimte voor 
ontspanning, tv kijken, muziek en gezamenlijke activiteiten. Aangrenzend zijn de zorgverleners. 
gehuisvest in 2 kantoren en een sanitaire ruimte. Tevens is er een ruime voorraadkast ten 
behoeve van voeding, welke voorzien is van een grote koeler en vriezer. 
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1.5 Woonomgeving 

 
In de woonomgeving moeten zo weinig mogelijk 
obstakels zijn. Het is noodzakelijk dat dit iedere keer 
onder de aandacht wordt gebracht. Hierover is nauw 
contact met de gemeente Almere. WoonMere neemt 
actief deel aan het periodiek overleg "Sociaal Café 
Poort" georganiseerd door het wijkteam Poort. 
Hierin participeren alle maatschappelijke 
organisaties in Almere Poort en de gemeente 
Almere. De nabijheid van winkels, horeca en 
medische (maatschappelijke)voorzieningen is voor 
onze bewoners belangrijk.  

 
 

WoonMere streeft er naar om een goede verhouding met de winkeliers in de omgeving op te 
bouwen en te houden. Daarom steekt het bestuur veel tijd en energie in het opzetten en 
vitaliseren van het Festival Poort Sociaal. Dit Festival is voor het eerst gehouden in 2014 en 
groeit uit tot een echt jaarlijks buurtfestival. In 2017 is hiervoor de Stichting Poort Sociaal 
opgericht. Onze secretaris is voorzitter van deze stichting. 
 

 
 
In 2019 werd het festival gehouden op zaterdag 22 juni. Het was prachtig weer. Ruim 600 
buurtbewoners van 0 - 80 jaar hebben genoten van tal van activiteiten. 

1.6 Mobiliteit 

Belangrijk is ook de mobiliteit. De bewoners maken, afhankelijk van hun mogelijkheden en/of 
beperkingen gebruik van geavanceerde rolstoelen, gebouw gebonden ICT infrastructuur en 
Domotica waarmee zij zelfstandig kunnen bewegen in hun appartement, in het gebouw en 
daarbuiten. Voor midden- en lange afstandsvervoer wordt gebruikt gemaakt van WMO vervoer 
en Valys, alsmede een aantal vervoerders die in opdracht van zorgverleners voor dagbesteding 
worden ingehuurd. 
 

Het WMO vervoer in 2019 voor WoonMere werd uitgevoerd door taxi Salders. Helaas ging dit 
ook net als vorig jaar niet altijd vanzelf goed.  
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De klachten m.b.t. het vervoer waren overigens 
zeer divers, van niet op tijd komen, een verkeerde 
taxi sturen waar bijvoorbeeld geen rolstoel inpast, 
niet goed vastzetten van de rolstoelen of gewoon 
helemaal niet op komen dagen op de bestelde tijd. 
Het bestellen van ritten verloopt beter. De 
inloggegevens van bewoners zijn ook beschikbaar 
gesteld aan de zorg zodat ook zij ritten kunnen 
boeken namens bewoners of ouders/verzorgers. 
Wethouder Soetekouw kwam naar aanleiding van 
de persisterende klachten op werkbezoek en 
sprak uitgebreid met de bewoners.  
 
Zij konden uitstekend verwoorden waar zij tegen aan lopen met het vervoer. Het bezoek 
resulteerde in een door de gemeente ingestelde klankbordgroep waarin alle stakeholders zitting 
hebben en de ambtenaren helpen bij verbeteringsmaatregelen van het collectieve vervoer. 
Voorzitter en secretaris zijn beiden toegetreden tot de kerngroep van deze klankbordgroep en 
hebben verschillende initiatieven genomen om tot verbetering te komen. Zo werd er een 
adviesrapport geschreven over aanbesteding van het WMO vervoer en zijn er stappen gezet 
om de klachtenregeling transparant en onafhankelijk te maken. 

 

 
Betreft vervoer naar dagbesteding:  
Er zijn een aantal bewoners van 
WoonMere die naar dagbesteding 
gaan en daar wordt het vervoer 
geregeld door de aanbieder van de 
dagbesteding. Deze ritten verlopen 
over het algemeen goed. 
 
 
 
 
 
 

2 De bewoners in 2019 
 
Een van de bewoners van het eerste uur heeft WoonMere verlaten omdat hij bij vrienden in 
Brabant is gaan wonen. Als gevolg daarvan konden wij een nieuwe bewoner plaatsen. Hieraan 
voorafgaand hebben we de aanvraag getoetst aan het bewonersprofiel en gesprekken gevoerd 
met de ouders en de bewoner. Met de gemeente zijn afspraken gemaakt over individuele WMO 
voorzieningen in de woning. Het betreft o.a. domotica en vervoersmiddelen.  
 
De eigen beleving van de bewoners over 2019 wordt in een apart verslag, gemaakt door de 
bewoners zelf weergegeven. Wij bevelen u van harte aan dit verslag te lezen, en beperken ons 
in dit document tot de hoofdlijnen. Er zijn een aantal zeer succesvolle en leuke uitstapjes 
gemaakt en het bewonersoverleg is structureel gemaakt met een onafhankelijk voorzitter. 
Enkele bewoners hebben in toenemende mate te maken met toenemende lichamelijke klachten 
en/of teruggang van hun fysieke mogelijkheden. Het bestuur is zich hiervan bewust en speelt 
hier op in door nauwe samenwerking met bewoners, ouders, behandelaars en Amerpoort de 
problemen voor te zijn dan wel op te lossen.  
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQlaq9wsrSAhWEuxQKHRCmAt0QjRwIBw&url=https://www.defriesland.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/default.aspx&psig=AFQjCNGeVilxXzundGIGQiPX1dpkhNsDZQ&ust=1489186568019534
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2.1 Medezeggenschap 

Aan de bewoners, bestuurders en de ouders is in 2016 gevraagd 
hoe medezeggenschap in WoonMere eruit zou moeten zien. Dit is 
gerealiseerd en gestructureerd. Er is een onafhankelijke voorzitter 
van het bewonersoverleg, die de liaison naar het bestuur vormt. De 
bewoners beslissen mee over huisregels, omgangsregels, het eten, 
de collectieve ruimtes, materialen en gezamenlijke activiteiten, 
zoals bijvoorbeeld met de Kerst en Oud en Nieuw.  

 
Medezeggenschap, de inbreng en participatie door bewoners in de 
bewonersvergaderingen heeft hierdoor een steeds betere vorm 
gekregen. Dit resulteert in adviezen over de gewenste zorg, 
verbetervoorstellen aan het bestuur en bespreken van de uitstapjes. 
 
 

 

3 De ouders en verwanten in 2019 
 
De ouders, familieleden, mentoren en soms externe bewindvoerders/curatoren zijn nauw 
betrokken bij alle zaken die spelen bij de bewoning, de zorgverlening en alle andere activiteiten. 
Ook dit jaar zijn er 2x oudervergaderingen gehouden in april en in november, waarin het bestuur, 
de ouders/caretakers en de zorgverlener overleg hebben. 
De ouders en mentoren werden bij gepraat over allerlei zaken die WoonMere betreffen, zoals 
de oplossing voor bezoekers van WoonMere m.b.t. de blauwe zone, het festival Poort Sociaal, 
nieuwe buren, het bezoek van wethouder Jerzy Soetekouw om van de bewoners te horen welke 
problemen zij ervaren met het WMO vervoer, etc. 
 
De nieuwe enquête voor bewoners, caretakers en zorgmedewerkers werd gepresenteerd en 
uitgelegd wat er met de uitkomsten allemaal gebeurd en wie heeft tot welke gegevens. 
De vernieuwde criteria voor een nieuwe bewoner en de vernieuwde missie/visie werd uitgebreid 
besproken en na afloop gaven de ouders aan hier content mee te zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van de zijde van Amerpoort werd middels een presentatie uitgelegd hoe MyWepp, het digitale 
communicatie en planningssysteem, aangepast en veranderd is. Het onderzoekje naar 
mentorschap werd gepresenteerd en het was voor iedereen schokkend om te zien hoeveel 
ouders en verwanten nu voor de bewoners van WoonMere doen en hoeveel tijd een mentor 
daarvoor heeft. Ook werd er flink gediscussieerd over de wenselijke rol en functie, de 
mogelijkheden en onmogelijkheden van het mentorschap; dat loopt nl. behoorlijk uiteen! En 
uiteraard werden er plannen gesmeed voor de viering van ons 10 jarig jubileum in 2020. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0wa2Do5TaAhUJJcAKHdRqCR0QjRx6BAgAEAU&url=https://studentenpolitiek.nl/wat-is-medezeggenschap/&psig=AOvVaw2tDOo_UGExi3iOfRKy3aO4&ust=1522507074092877
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4 De begeleiding en verzorging in 2019 
 
Er is een collectieve samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Amerpoort voor de 
zorgverlening.  
 
Het zorg- en begeleidingsteam van Amerpoort geeft 24 uur per dag begeleiding, ondersteuning 
en zorg aan de bewoners. Per bewoner is er een apart zorgplan dat aangeeft wat de bewoner 
zelfstandig kan en welke verdere, eigen ontwikkelingsmogelijkheden nog zullen worden 
gestimuleerd. Dit vergt nauwgezette afstemming tussen de bewoner, de ouders/familie, 
vrijwilligers en de zorgverleners. De zorg en begeleiding worden gefinancierd vanuit het 
persoonsgebonden budget.  
 
Het jaar 2019 stond voor het zorg- en begeleidingsteam voor een groot deel in het teken van 
relatief veel wisselingen in het vaste team. Medewerkers die vanaf de start of die al geruime tijd 
werkzaam waren gaven aan hun werkcarrière buiten WoonMere te willen vervolgen. Dankbaar 
voor de mooie jaren is er afscheid genomen van de betreffende medewerkers. Een vertrek geeft 
ook weer de ruimte en mogelijkheid om nieuwe vakkrachten aan te nemen en te werken aan 
vernieuwing. De formatie is aangevuld met een mooie mix van ervaren medewerkers, jonge net 
beginnende vakkrachten en zij-instromers die het vak graag willen leren. 
 
Door het opbouwen van het team waren behouden van de kwaliteit van de lichamelijke en 
verpleegkundige zorg en verscherpen van de begeleidingsafspraken de speerpunten in de zorg- 
en dienstverlening. Door het goede contact met de bewoners en hun familie/wettelijk 
vertegenwoordigers is dit goed verlopen. Het individuele zorg- en begeleidingsplan was meer 
dan ooit een handleiding en gebruiksaanwijzing voor de zorg- en dienstverlening. 
 
Het weekendje weg naar Lemele was een zeer geslaagd weekend. Voor zowel bewoners als 
voor medewerkers. Zo’n weekend is altijd weer een mooie gelegenheid om elkaar in een 
ongedwongen sfeer te ontmoeten en elkaar nog beter te leren kennen. 
 
In september vertrok een bewoner naar een andere woonlocatie in Brabant. Amerpoort is 
betrokken geweest bij deze verhuizing en de zorg- en dienstverlening is binnen de vraag van 
de andere zorgaanbieder goed overgedragen. Met het vertrek kwam een nieuwe bewoner 
wonen in WoonMere. De zorg- en begeleiding is meteen goed afgestemd met de bewoner en 
ouders. Hij sloot direct goed aan bij de groep en de groep heeft hem ook goed ontvangen. 
 
In het najaar van 2018 is er gestart met een tussendienst op woensdag en donderdag. In deze 
dienst worden bewoners individueel of in een klein groepje begeleid door één  medewerker. De 
dienst is voortgekomen uit de vraag van de bewoners die in de avonduren meer begeleiding 
dan lichamelijke zorg nodig hebben. Op de momenten dat ze overdag thuis zijn, willen we deze 
bewoners meer en beter gaan begeleiden in plaats van in de drukke avonduren. De activiteiten 
die gedaan werden, zijn afgestemd op de behoefte van de betreffende bewoner. Zo wil de ene 
bewoner leren zelfstandiger worden op het gebied van koken en boodschappen doen, een 
andere bewoner wil graag samen op stap of fietsen. Deze tussendienst, in WoonMere-jargon 
de EC-dienst, is in 2019 met succes voortgezet en is opgenomen in het vaste dienstenpatroon. 
 
Voortdurend werd gekeken welke deskundigheid nodig was om als team de juiste zorg en 
begeleiding te leveren in de dynamische omgeving, van particulier initiatief. Waar nodig werden 
cursussen, expertise en deskundigheid van buiten WoonMere ingeschakeld.  
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Met trots kunnen we melden dat 2019 werd afgesloten met een ziekteverzuim van 1,7% 
 
De financiële cijfers van de inleg uit de PGB’s werden door Amerpoort iedere bestuurs-
vergadering verantwoord. Waar nodig werden cijfers verklaard en uitgelegd. Aan het einde van 
het jaar werd zoals verwacht duidelijk dat er financieel gezond is gewerkt. De begroting bleek 
goed leidend te zijn geweest en uit de jaarafrekening bleek dat de kosten gelijk waren aan de 
inleg.   
 
De samenwerking tussen bestuur en het zorgteam is goed. Periodiek is er een teamoverleg 
voor het zorg- en begeleidingsteam van Amerpoort. In dit overleg worden organisatorische - en 
bewonersvraagstukken op een thematische wijze behandeld. Ook is er maandelijks werkoverleg 
tussen teamleider, secretaris en penningmeester van WoonMere en één keer per 6 weken een 
bestuursvergadering in aanwezigheid van teamleider en manager van Amerpoort. Tevens zijn 
de teamleider en de manager van Amerpoort aanwezig bij de ouderavonden en doen ze actief 
mee aan de uitvoering van de onderwerpen van de agenda. 

 

5 Communicatie 
 

Vanuit het bestuur WoonMere wordt 
elke gelegenheid te baat genomen om 
in gesprek te komen met andere 
maatschappelijke organisaties, zoals 
scholen, De Schoor, VMCA, VBA, De 
zorggroep, Vizier, MBO college Poort, 
ondernemers etc. Doel is bewoners 
collectief en individueel in contact te 
brengen en een rol te laten spelen in de 
wijk. Immers, onze bewoners kunnen 
ook iets voor de samenleving doen. 
Dus wederkerigheid, de bewoner doet 
iets voor de wijk of de samenleving en 
laat zo zien dat je ook iets voor anderen 
kunt betekenen.  
 

Wij merken dat onze 
gesprekspartners steeds meer 
open staan voor onze ideeën, 
maar nog wel moeten wennen 
en dit een plek moeten geven 
in hun eigen organisatie(s). 
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5.1 Festival Poort Sociaal 

In mei 2014 heeft stichting WoonMere samen met 
InteraktContour het initiatief genomen om een 
zaterdagmiddag te organiseren om de buurt 
samen te brengen en te laten kennis maken met 
beide organisaties. Het festival is na de herhaling 
in 2015 en 2016 uitgegroeid tot een serieus 
wijkgebeuren, waarin ook winkeliers en andere 
ondernemers en maatschappelijke organisaties 
volop mee kunnen doen. Meer dan 600 
Poortenaren hebben genoten van een prachtig 
evenement voor jong en oud. 
 

 
 
 
Daarnaast werkt het bestuur nauw samen met 
maatschappelijke organisaties en het wijkteam in 
Almere – Poort om actief te werken aan een betere 
integratie en samenwerking tussen de 
verschillende bewonersgroepen. WoonMere is 
participant van het maatschappelijk overleg 
“Sociaal Café Almer Poort”. 
 
 
 
Op zaterdag 22 juni werd voor de 6e keer het Festival Poort Sociaal gehouden. De succesvolle 
gratis Poort Brunch voor alle buurtbewoners stond uiteraard weer als opening op het 
programma. Meer dan 300 mensen hebben hier aan deelgenomen. Ook nu weer stonden er 2 
podia, en een Kisplein met tal van activiteiten. Meer dan 50 kramen verzorgden een gezellige 
informatiemarkt en braderie. Op het Foodplein was de hele dag een gezellige stemming tussen 
jong en oud. Dit jaar werd ook intensief samengewerkt met het MBO college Poort. Diverse 
studenten hebben een bijdrage geleverd in de voorbereidingen en/of uitvoering van de dag zelf.  
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5.2 Website  

De website van WoonMere www.woonmere.nl wordt steeds beter bezocht, evenals onze 
Facebook pagina www.facebook.com/WoonMere. 

 

5.3 Ontruimingsplan en BHV oefeningen 

 
Brandpreventie 
Minimaal een keer per jaar worden de afspraken 
rondom brandveiligheid met de bewoners besproken 
en worden de instructievideo’s bekeken. 
 
Het bestuur heeft een ontruimingsplan voor het 
gehele gebouw ontwikkeld dat is goedgekeurd door 
de brandweer. Het ontruimingsplan wordt periodiek 
aangepast aan de huidige situatie en nieuwste regels 
omtrent brandpreventie. In een situatie van bewoners 
met een meervoudige beperking is ontruiming een 
ingewikkelde zaak. Om het ontruimingsplan in de 
praktijk te toetsen worden er ontruimingsoefeningen 
gehouden.  
 

http://www.woonmere.nl/
http://www.facebook.com/WoonMere
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Ook is er weer veelvuldig overleg met 
InteraktContour geweest over hoe er 
gehandeld moet worden.  
 
In het pand is medio 2019 op nr. 74 
een nieuwe huurder gekomen. 
Dansstudio Roxanne houdt zich bezig 
met danslessen van jonge kinderen. 
WoonMere is erg blij met de nieuwe 
buren. Zij brengen levendigheid rond 
het gebouw en zorgen voor blije 
gezichten bij de kinderen. De ruimte 
van de dansstudio is aangesloten op 
de brandmelder van ons pand, zodat 
de veiligheid gewaarborgd blijft. 
 
 

 
 
Onze brandmeldinstallatie is 
gecertificeerd volgens het 
CCV Inspectieschema 
brandbeveiliging - Inspectie 
brandbeveiligingssysteem 
(VBB-BMI-OAI-RBI) op basis 
van afgeleide doelstellingen, 
versie 12.0. 
 
Met deze certificering en de 
daarbij behorende 
maandelijkse controles, is de 
veiligheid van bewoners en 
medewerkers maximaal 
gegarandeerd. WoonMere 
voert mede namens de 
verhuurder De Alliantie, 
regelmatig controles uit in het 
pand ten aanzien van de 
veiligheid. Reparaties 
worden door ons zelf verricht 
of op aangeven door de 
onderaannemers van De 
Alliantie.  
 
Voor 2020 staat weer een 
grote onaangekondigde 
ontruimingsoefening in de 
planning. 
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6 Samenwerking 

6.1 InteraktContour 

Ook in 2019 vergde de samenwerking met InteraktContour continue “onderhoud”. Dit komt 
vooral door veelvuldige wisseling in de leiding en uitvoerend personeel. Behalve samenwerking 
in de ICT infrastructuur wordt ook er samengewerkt met zorgbegeleiding in de nachturen.  
Dit betekent dat iemand van Amerpoort/WoonMere in de nacht ook verantwoordelijk is voor de 
verzorging van bewoners InteraktContour gedurende de nacht. Gezien de veranderde 
samenstelling van deze bewoners (zwaardere zorgvraag), hebben deze bewoners ook in de 
nachturen meer aandacht nodig. De brandveiligheidsoefeningen samen met WoonMere zijn een 
stevig punt van aandacht. 

6.2 Almeers Platform voor Particuliere Initiatieven (APPI Overleg)  

WoonMere deel uit van het in 2013 opgerichte platform overleg Almeers Platform Particuliere 
Initiatieven. De vergaderingen zijn nu 2 maal per jaar. In 2019 werden de volgende onderwerpen 
besproken: 
WMO-vervoer was een terugkerend agendapunt, vanwege de vele klachten bij de uitvoering. 
Ook de Adviesraad Sociaal Domein is hiervoor ingeschakeld en er werden gesprekken met 
raadsleden gevoerd. Als gevolg hiervan zijn leden vanuit APPI toegetreden tot de 
klankbordgroep WMO vervoer van de gemeente. 
De verbureaucratiseerde en zeer uitgebreide verantwoordingeisen van het Zorgkantoor werd 
aangekaart en als klacht neer gelegd bij zowel het Zorgkantoor, VWS, Per Saldo en de VNG. 
De lobby was succesvol: VWS gaf aan dat deze verzwaarde en uitgebreide verantwoording 
door wooninitiatieven niet de bedoeling is. Maar nog steeds probeert het Zorgkantoor deze 
verantwoordingsystematiek bij de PGB houders er door te drukken, waardoor de 
wooninitiatieven zeer alert moeten blijven. Er is uitgebreid besproken of het zinvol en nuttig is 
om een gezamenlijke vertrouwenscommissie op te zetten, waarbij leden van de verschillende 
besturen de klachten bij de nadere initiatieven zouden moeten beoordelen. 
WoonMere heeft aangegeven hier niet in mee te gaan omdat wij ons als bestuur daarvoor niet 
competent genoeg achten andere besturen hierover de maat te nemen. WoonMere heeft een 
eigen procedure hiervoor die uitstekend voldoet.  

 
 

7 Vooruitblik 2020 
Het jaar 2020 gaat staan in het teken van verdere strategische beleidsvorming omtrent de 
toekomst en de praktische vormgeving hiervan, het doorgaan met het stimuleren van eigen regie 
en zoveel mogelijk zelfstandigheid van de bewoners en een evenwichtige zorgexploitatie. Ook 
de veranderende en de verscheidenheid in de zorg zal een grote plaats in de bestuurlijke 
activiteiten hebben. In 2020 zal WoonMere 10 jaar bestaan en dus wordt er in 2019 druk al 
nagedacht hoe we dat gaan vieren. 
 
De visie dat WoonMere geen gewone zorginstelling is, maar een unieke co-creatie van 
bewoners, ouders/verantwoordelijken en zorgverleners zal continue bewaakt en verdedigd 
worden, zeker met het oog op alle wettelijke en andere zorgveranderingen. Met name de 
toekomst van de wooninitiatieven-toeslag, waar WoonMere nu nog gebruik van kan maken, zal 
een belangrijk item in de bestuursvergaderingen, lobby via Per Saldo en in gesprekken met het 
Zorgkantoor vormen. 
 
In de periode dat dit jaarverslag tot stand kwam brak de Coronacrisis uit en werden alle jubileum 
activiteiten een jaar verschoven. Er worden allerlei maatregelen door het bestuur en de zorg 
genomen om bewoners en zorgpersoneel zo weinig mogelijk risico op besmetting te laten lopen. 
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8  Financiën 
 

8.1 ANBI 

 
De stichting WoonMere heeft de ANBI status. Instellingen die gebruik 
maken van de ANBI status hebben een aantal verplichtingen, zoals 
het publiceren van het jaarverslag en het afleggen van 
verantwoording, zowel beleidsmatig, als financieel. Hiermede wil de 
overheid meer transparantie bereiken, zodat donateurs en 
verstrekkers van legaten vooraf zekerheid hebben over de wijze 
waarop de geschonken middelen worden gebruikt.  
 

Bestuursleden van WoonMere verrichten hun werkzaamheden op basis van vrijwilligheid zonder 
bezoldiging. Alleen gemaakte (reis)kosten kunnen worden gedeclareerd. Jaarlijks publiceert het 
bestuur het jaarverslag en het financiële verslag op de website van WoonMere Zie 
www.woonmere.nl. 

 

8.2 Sponsoren 

Donaties en sponsoring zijn o.a. ontvangen van de club van honderd, Oranjefonds NLdoet, 
en TMF.  
 

 
9 Toelichting op de Balans en jaarrekening 

 

9.1 Toelichting op de balans 

Inventaris: de aanschaf is volledig door fondsen gefinancierd. Voorwaarde van de fondsen was 
onder meer dat de inventaris in 10 jaar zou worden afgeschreven. De afschrijving gebaseerd 
op het hele jaar. Nieuwe investeringen worden opgenomen en eveneens over 10 jaar 
afgeschreven.  
 
De lening bij de opstart van WoonMere is volledig terugbetaald en is geschonken door de gever. 
Dit bedrag is opgenomen onder de reserveringen voor onderhoud en vervanging.  
 
Met ingang van 2019 worden de kosten voor de begeleidingsruimte volledig vanuit de toeslag 
wooninitiatieven vergoed vanuit het persoonsgebonden budget (PGB).  

9.2 Toelichting op de resultatenrekening: 

Voor de post incasso jongeren zijn de kosten bij de uitgaven geboekt voor o.a. boodschappen 
en de persoonlijke telefoonkosten.  
 
Donaties en sponsoring zijn o.a. ontvangen van de “Club van 100” en TMF.  
 
De bewoners hebben in 2019 mede dankzij de sponsoring van TMF een mooi weekend op de 
Imminkhoeve in Lemele mogen genieten. Mede door deze sponsoren kon WoonMere een 
gedeelte van strandfestival Zand financieren.  
 
 
 

http://www.woonmere.nl/
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10  Jaarrekening 2019 
 
 

 
 
 
 
 

11 Balans per 31 december 2019 
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12 Begroting 2020 
 

 
 


