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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 en 
in 2020 bestond de woonlocatie WoonMere 10 jaar1. 
 
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, regelmatig neemt een bestuurslid deel aan het 
bewonersoverleg om besluiten of beleid toe te lichten en vragen op te halen. 
 
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 overeenkomst Zorg en Dienstverlening 
op basis van PGB met een door het bestuur van de 
stichting WoonMere gecontracteerde zorgaanbieder 
(Amerpoort) en een overeenkomst met de Stichting 
WoonMere. 
 
 
 
 

                                                           
1 Vanwege de pandemie is de viering van het 10 jarig bestaan uitgesteld 
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1.2 Bestuur 

Woord van de Voorzitter 
 
2020 was een bijzonder jaar voor WoonMere. Heel de wereld stond in het teken van de 
pandemie. Vanaf medio maart ging Nederland op slot. Een jaar waarin het bestuur niet alleen 
de lopende zaken besprak en regelde, maar ook actief moest handelen om de veiligheid van 
onze bewoners en medewerkers zo veel mogelijk te borgen. Dit resulteerde in de instelling van 
het Corona Kernteam dat zeer intensief digitaal overleg voerde over te nemen maatregelen over 
bezoekregeling, voorwaarden stellen bij bezoek elders, winkelen etc. Het Corona kernteam 
heeft 14 keer vergaderd en 11 keer informatiebulletins verspreid met (aangepaste) Corona 
maatregelen. Tegelijkertijd bleef het bestuur haar gewone taken uitvoeren nam deel aan diverse 
landelijke werkgroepen voor ouderinitiatieven. 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 oprichting van een Landelijke Vereniging van 
Ouderinitiatieven LVOI, met een onderliggende stichting voor dienstverlening en 
klachtenbehandeling. Onze secretaris had zitting in het oprichtingsbestuur. WoonMere 
heeft een kritische bijdrage geleverd aan de tekstuele inhoud van de statuten voor 
vereniging en stichting. De landelijke vereniging is op 28 november opgericht en onze 
secretaris is benoemd tot bestuurder/penningmeester.   

 Onderhoud aan het gebouw, de appartementen en de Domotica. 

 Afgelasten niet noodzakelijk onderhoud door derden, vanwege infectiegevaar Covid-19 

 Klimaatbeheersing in de woningen omdat tijdens warme dagen de temperaturen in het 
gebouw > 30° C oplopen. 

 Brandveiligheid in het gebouw; vanwege de Corona is er dit jaar geen ontruimingsoefening 
gehouden. 

 Aanschaf nieuwe camerabewaking systeem voor het gebouw. 

 Vormgeving bewonersoverleg. 

 Additioneel project praktijkbegeleiding. 

 Kennismaking met de nieuwe clustermanager van Amerpoort Esther de Rooij die Han 
Westendorp heeft opgevolgd vanwege zijn pensionering. 

 Vervanging meubilair in de collectieve huiskamer. 

 Afgelasten of uitstellen van alle activiteiten verband houdende met het 10 jarig jubileum 
van WoonMere. 

 Verstrekking van plafondlift door gemeente voor een nieuwe bewoner. 

 Elke vergadering de personele zaken van Amerpoort, de financiën en budgetbewaking. 

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

 Invulling van de dag omdat gedurende een lange periode de dagbestedingslocaties 
gesloten waren. 

 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.  

 Periodieke vervanging parkeervergunningen 
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Nieuwjaarsbijeenkomst 
De nieuwjaarsbijeenkomst werd op verzoek van de bewoners weer op de 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 bestond is er door bewoners, caretakers en bestuur in 2020 
regelmatig overlegd hoe dit jubileum te vieren nu de pandemie zich over de wereld heeft 
verspreid. Alle plannen zijn wederom afgelast, maar hopelijk kunnen ze in aangepaste vorm wel 
in 2022 doorgang vinden. Het bestuur overweegt om i.p.v. een uitgesteld 10 jarig jubileum, nu 
het koperen jubileum (12,5 jarig bestaan) te vieren. 
 
Er werden in 2020 geen ouderavonden georganiseerd vanwege Corona:  
 

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. 
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 de website 
www.woonmere.nl. 
 
De samenstelling van het bestuur in 2020 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) 1e helft 2020 
E. de Rooij Adviseur (Amerpoort) 2e helft 2020 
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. 
 

http://www.woonmere.nl/
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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. 

 
 

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 2020 werd het festival afgelast vanwege de pandemie. Het streven is om op 18 september 
2021 een groot festival te organiseren samen met de stichting Art Culture in Almere. 
 
 
 
 
 

  



©  Stichting WoonMere 2020 

7 
 

 
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 2020 voor WoonMere werd uitgevoerd door taxi Salders. Helaas mocht 
Salders een groot deel van het jaar niet rijden vanwege Corona.  

 
 
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. Het vervoer 
bleef rijden als de dagbesteding 
opengesteld was voor de cliënten.  
 
 
 
 
 
 

2 De bewoners in 2020 
 
In 2020 zijn er op het gebied van bewoners geen mutaties geweest. Wel is er intensief met de 
gemeente onderhandeld over de gebouw gebonden voorzieningen van een bewoner die in 2019 
is komen wonen in WoonMere. De eigen beleving van de bewoners over 2020 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. De door de overheid en 
het bestuur opgelegde beperkingen maakten 2020 een jaar om snel te vergeten. Enkele 
bewoners zijn vanwege de risico’s op besmetting maandenlang bij de ouders thuis gaan wonen. 
Voor degene die in Woonmere bleven was het soms lastig de dagen door te komen, zeker in 
de periodes dat dagbestedingen verplicht gesloten bleven. Er zijn door de Coronamaatregelen 
weinig tot geen externe activiteiten georganiseerd. Ondanks alle negatieve maatregelen heeft 
het zorgpersoneel al het mogelijke gedaan om de beperkingen zo goed mogelijk draagbaar te 
maken.  
 
De meeste bewoners hebben de maatregelen weliswaar als vervelend ervaren maar het wonen 
in WoonMere niet. Er is iedere dag van alles gedaan om met bewoners er een leuke dag van te 
maken. Danny van Renswoude heeft als sportcoach zijn sportgroepje nog meer vorm en inhoud 
kunnen geven. Meermalen per week wist hij bewoners te binden met zinvolle sport en 
spelactiviteiten in de garage of op de galerijen.  
 
 
 
 
 
 
 

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. 
Ondanks de pandemie konden de 
bijeenkomsten (gedeeld in 2 groepen) 
doorgaan tot en met 2 november.     

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3 Corona Kernteam 
 

Bewoners zijn over het algemeen erg kwetsbaar en het Covid-19 virus is voor het een 
bovengemiddelde bedreiging. 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. Het instellen van het Corona kernteam en de door hen getroffen 
maatregelen zijn hier van het resultaat. Het kernteam heeft veelvuldig overlegd en telkens 
(impopulaire)maatregelen moeten nemen die de veiligheid van de bewoners borgen. Ook zijn 
in het gebouw diverse maatregelen genomen om het virus buiten de deur te houden. Denk aan 
toegangsverbod derden, desinfectiepompen, cameratoezicht, quarantaine bij twijfel, testen  etc. 
Gelukkig hebben deze gezorgd dat er tot heden toe geen Corona is uitgebroken in WoonMere.  
 
 

4 De ouders en verwanten in 2020 
 
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 waren er 2x oudervergaderingen gepland, maar die zijn om bekende redenen 
afgeblazen. Zodra het weer kan worden deze bijeenkomsten georganiseerd. Wel zijn ouders 
door middel van mail frequent op de hoogte gehouden van hetgeen in WoonMere speelde. 
Thema’s voor het toekomstig overleg zullen zijn: Bestendigheid van de woonvorm, 
consequenties ouder worden van de bewoners, Overdracht van het bestuur, betrekken 2e 
generatie verwanten etc.   
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5 Amerpoort in 2020 
 
Voor Amerpoort stond 2020 in het teken van de 
vervanging van Han Westendorp. Han was als 
manager betrokken bij de eerste uren van 
Amerpoort bij WoonMere. Han is altijd op zijn 
eigen bevlogen manier betrokken geweest bij 
WoonMere. In de persoon van Esther de Rooij is 
er een waardige opvolger gekomen.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 De begeleiding en verzorging in 2020 
 
Er is een collectieve samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Amerpoort voor de zorg- en 
dienstverlening.  
 
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 2020 begon voortvarend. Er lagen vele plannen klaar om uitgevoerd te worden. 
Planbesprekingen stonden gepland. Werkbesprekingen stonden klaar op datum en inhoud. 
Cursussen waren ingepland. De activiteitenkalender stond volgepland. En toen kwam Corona 
en veranderde alles. 
 
Er is voor gekozen om alle besprekingen en 
administratieve activiteiten stop te zetten in 2020 en de 
aandacht van de medewerkers volledig op het 
begeleiden en verzorgen van de bewoners te zetten.  
Het eerste en tweede kwartaal was voor alle 
betrokkenen een moeilijke en onzekere tijd. In goede 
samenwerking met bewoners, ouders/verzorgers, 
activiteitenbegeleiders en medewerkers zijn de 
bewoners zo goed mogelijk door deze periode begeleid. 
De tweede helft van 2020 betekende nog steeds een 
lastige tijd maar door de goede samenwerking met 
dagbesteding en activiteitenbegeleiders aan huis, kwam 
er een betere balans tussen werk en thuis op 
WoonMere.  
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Langzaam kwam er een beetje meer perspectief in wat de 
mogelijkheden voor zowel binnen- als buitenshuis waren. Er is met hart 
en ziel gewerkt om het Corona-virus met succes buiten de deur te 
houden en voor iedereen de moed er in te houden.  
 
Er zijn weinig personele wisselingen geweest in 2020. Het 
ziekteverzuim lag helaas hoger dan normaal. Doordat bewoners meer 
thuis in WoonMere waren, lag er veel druk op de inzet van de 
medewerkers. Dank zij de extra inzet van de eigen medewerkers, de 
stagiaires en de vaste invallers zijn de tekorten in het rooster goed 
opgevangen. 

 
De financiële cijfers over 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 bleek, zoals verwacht heel 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. 
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7 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). 
Lastig is dat er geen actieve 
winkeliersvereniging meer is, 
zodat afspraken op individueel 
niveau gemaakt moet worden. 
 
 
 
 
 
 

 

7.1 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. 
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Daarnaast werkt het bestuur nauw samen met 
maatschappelijke organisaties, onderwijs 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 19 juni stond de 7e editie in de planning. Uiteraard kon dit geen doorgang vinden. 
Wel is er intensief overleg met de gemeente Almere en alle betrokken organisaties om van 
uitstel geen afstel te maken. Besloten is ons te richten op 2021 met een groot festival 
georganiseerd door Poort Sociaal, samen met de stichting Art Culture. Inmiddels hebben de 
gemeente Almere en City Marketing zich gecommitteerd voor verdere samenwerking in te 
komende jaren. 
 

7.2 Website  

De website van WoonMere www.woonmere.nl wordt 
steeds beter bezocht, evenals onze Facebook 
pagina www.facebook.com/WoonMere. Facebook 
wordt met name gebruikt voor snelle berichtgeving 
over activiteiten die in de woongroep plaatsvinden. 

 
  

http://www.woonmere.nl/
http://www.facebook.com/WoonMere
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7.3 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.  
 
Helaas hebben wij moeten besluiten om gegeven de 
beperkingen en het voorkomen van te veel onrust bij 
bewoners, om dit jaar geen ontruimingsoefeningen te 
houden. Wel is er voldoende aandacht geschonken aan 
onderhoud en controle op juiste werking van de 
brandmeldinstallatie (BMI).  
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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 2021 staat weer een grote 
onaangekondigde ontruimings-
oefening in de planning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8 Samenwerking 

8.1 InteraktContour 

In 2020 is de samenwerking met de woonlocatie en dagbesteding van InteraktContour prima 
verlopen. Dit mede als gevolg doordat er meer stabiliteit is verwezenlijkt in de teamleiding en de 
noodzaak om goed samen te werken vanwege de bestrijding van het Coronavirus. Continue 
aandacht is nodig om ook de individuele bewoner bewust te houden van de noodzaak tot 
opvolgen van de maatregelen voor hun eigen veiligheid. Dat dit niet altijd zo wordt ervaren, komt 
door de beperkingen en vereisen tactisch optreden van medewerkers.  
 
Behalve samenwerking in de ICT infrastructuur wordt ook er samengewerkt met zorgbegeleiding 
in de nachturen. Dit betekent dat de zorgmedewerker 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. 
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8.2 Landelijke vereniging van Ouderinitiatieven LVOI  

WoonMere heeft actief meegewerkt aan de oprichting van de landelijke vereniging.  Hoewel er 
al een vereniging voor budgethouder bestaat (Per Saldo) en verschillende organisaties die 
belangen behartigen voor typen beperkingen zoals bijvoorbeeld Naar Keuze en de RPSW, was 
er landelijk behoefte aan een vereniging die de belangen van particuliere, niet commerciële 
ouderinitiatieven behartigd bij overheidsinstanties. Daarnaast is er veel behoefte aan onderlinge 
uitwisseling van kennis en ervaring en het ontwikkelen van een lerend netwerk.  
De LVOI zet zich in om de belangen van ouderinitiatieven. Hiertoe wordt 
samengewerkt in een netwerk met andere organisaties, zoals Per 
Saldo, Naar Keuze, De Grasboom, RPSW en andere 
clubs, maar ook treedt de LVOI op eigen kracht op, als de 
situatie daarom vraagt: de LVOI is immers de enige 
landelijk bundeling van krachten van ouderinitiatieven. 
Daarnaast faciliteert de LVOI de onderlinge uitwisseling van 
kennis en ervaring: er is een forum op de website, waar op 
thema met elkaar kan worden gecommuniceerd, en er zijn 
bijenkomsten, nu vanzelfsprekend online, waar 
dieper op een bepaald thema kan worden ingegaan. Ook wordt er een 
stichting opgericht voor de uitvoering van een landelijk, voor alle 
ouderinitiatieven toegankelijke geschillen- en klachtenregeling. Ook zal er onderzocht worden 
aan welke vormen van dienstverlening voor ouderinitiatieven er mogelijk nog meer behoefte is, 
en op welke wijze aan die behoefte zou kunnen worden voldaan. Op 28 november 2021 is de 
vereniging officieel opgericht en is het bestuur aangesteld. Onze secretaris Paul offerman is 
door WoonMere voorgedragen en gekozen tot bestuurder van de stichting. Zijn aandacht richt 
zich op de externe communicatie, beheer en onderhoud website en financiën (penningmeester). 
Bij de start bedroeg het aantal leden (ouderinitiatieven) 58. 

9 Vooruitblik 2021 
Het jaar 2021 gaat naast het herstel van de pandemiegevolgen 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 2021 zal gekeken worden 
in hoeverre de viering van het 10 jarig  bestaan alsnog kan worden gevierd. Daarnaast gaan we 
starten met het voorbereiden van een toekomstbestendig bestuur 2.0.  
 
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 blijven in de bestuursvergaderingen. Lobby via de LVOI en Per Saldo moet 
leiden tot bestendigheid van de regelgeving en extra regeldruk voorkomen. 
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10  Financiën 
 

10.1 ANBI 

De stichting WoonMere heeft de ANBI status.  
RSIN nummer 8140.10.908.   
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 de website 
www.woonmere.nl. 

 

10.2 Sponsoren 

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

 
11 Toelichting op de balans en resultatenrekening 

 

11.1 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.  

 

11.2 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 van de Rabobank clubkas. 
 
Het Coronavirus heeft er voor gezorgd dat de festiviteiten vanwege het 10 jarig jubileum van 
WoonMere worden uitgesteld. De begrote bedragen zijn gereserveerd op de balans.  

 
 
 

http://www.woonmere.nl/
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12  Resultatenrekening 2020 
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13 Balans per 31 december 2020 
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14 Begroting 2020 
 

 
 


