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Voorwoord

Dit beleidsplan van Stichting WOON geeft richting aan de activiteiten van de 
stichting in de jaren 2011-2015. WOON is gekozen als eenvoudige naam die de 
kern aangeeft waar het handelen van de stichting betrekking op heeft. Eén van de 
basale zaken in ieders leven is de plek waar je prettig kunt wonen. Niet voor 
iedereen is het zo vanzelfsprekend zo’n eigen veilige plek te hebben. Stichting 
WOON wil zich inzetten voor (jonge) mensen met een beperking die hiernaar op 
zoek zijn. Dit beleidsplan beschrijft hoe deze inzet vorm krijgt. 

Inleiding

Mensen met een beperking hebben het recht zelf te kiezen hoe zij willen leven en 
wonen. Net als ieder ander willen zij vaak graag hun eigen plek waarover zij zelf 
zoveel mogelijk de regie hebben. Stichting WOON stimuleert en ondersteunt 
wooninitiatieven die gericht zijn op training van mensen met een beperking 
richting een zo zelfstandig en gewoon mogelijk functioneren in de samenleving.

De aanleiding voor het opzetten van de stichting is de start van een 
woontrainingsinitiatief in Schoonrewoerd, Woontrainingshuis Kortgerecht. 
Stichting WOON is in het leven geroepen ter ondersteuning van dit 
woontrainingshuis dat eind 2011 van start gaat aan het Kortgerecht in 
Schoonrewoerd. 

Woontrainingshuis Kortgerecht is een huis waar jongeren en jongvolwassenen 
met een (verstandelijke) beperking wonen en tegelijkertijd getraind en gecoacht 
worden in het zo zelfstandig mogelijk leven en deel uitmaken van de 
samenleving. In dit huis wonen zij samen met een echtpaar (en hun kinderen); zij 
zijn hun huisgenoten en tevens dagelijks begeleiders. 

De stichting is betrokken bij de realisatie van dit Woontrainingshuis. De stichting 
heeft daarnaast de ambitie mogelijkheden voor toekomstige woonruimte en 
training te onderzoeken en te ondersteunen.

Dit beleidsplan geeft inzicht in de activiteiten van de stichting en de wijze 
waarop zij gelden verwerft, beheert en besteedt. Het plan is richtinggevend voor 
de periode 2011-2015.
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Visie en missie Stichting WOON

Missie
Stichting WOON ondersteunt initiatieven die woontraining (huisvesting en/of 
begeleiding) bieden aan jongeren en (jong-)volwassenen die willen leren 
(begeleid) zelfstandig te gaan wonen.

Visie
Stichting WOON wil bevorderen dat ieder mens, ongeacht zijn beperking, op 
eigen gewenste wijze kan deelnemen aan onze samenleving. De stichting hecht 
er belang aan dat initiatieven werken vanuit de volgende uitgangspunten: 
gerichtheid op kwaliteiten en positieve eigenschappen van de personen waarvoor 
de initiatieven bedoeld zijn, zo constant mogelijke beschikbaarheid of 
aanwezigheid van vaste personen die begeleiding bieden, inbedding in een 
helpende omgeving (bijv. netwerk initiatiefnemers, dorp/wijk/buurt).

De stichting onderschrijft de visie en missie van Woontrainingshuis Kortgerecht:

Missie Woontrainingshuis Kortgerecht
Woontrainingshuis Kortgerecht biedt plaats aan jonge mensen die willen 
leren (begeleid) zelfstandig te gaan wonen. Uitgangspunt is dat ieder 
mens kwaliteiten heeft. Waar iemand goed in is, dat willen we ontdekken 
en versterken. Positieve krachten en mogelijkheden bij de jongere worden 
aangeboord en versterkt. Dit vindt plaats in een woonomgeving waar de 
jongere ‘meelift’ met een ‘gewoon’ gezin. Daar zijn vaste huisgenoten/
begeleiders beschikbaar die begeleiding, training en coaching bieden. 
Vanuit deze situatie ontwikkelt de jongere vaardigheden die nodig zijn 
voor een (zo) zelfstandig (mogelijk) functioneren in onze maatschappij. 

Visie Woontrainingshuis Kortgerecht
Het woontrainingshuis wil jongeren verder op weg brengen door hen zelf 
vanuit een veilige omgeving te laten ontdekken waar hun kwaliteiten en 
mogelijkheden liggen en hen trainen in vaardigheden die ze nodig 
hebben in hun dagelijks leven. Jongeren krijgen voldoende bagage om 
een volgende stap te kunnen maken naar een woonomgeving waar zij 
zelfstandig of minder intensief begeleid wonen.

Doelstellingen stichting

Stichting WOON heeft als doel:
- Het ondersteunen van jongeren en (jong-)volwassenen met een 

(verstandelijke) beperking die in een woontrainingshuis verblijven.
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- Het bevorderen van de begeleiding en training van jongeren en (jong-) 
volwassenen met een (verstandelijke) beperking in de meest ruime zin, 
met als doel dat de jongeren en (jong-) volwassenen zo zelfstandig 
mogelijk kunnen leven en deel kunnen uitmaken van de samenleving. 

-Het mogelijk maken van de realisatie en instandhouding van huisvesting ten 
behoeve van woontraining voor jongeren en (jong-)volwassenen met een 
(verstandelijke) beperking.

Hierbij kan gedacht worden aan de realisatie en instandhouding van 
trainingsunits en de werk/slaapruimte voor eventuele andere begeleiders, het 
tegemoet komen aan onkosten die in het kader van het Woontrainingshuis 
gemaakt worden, de realisatie van toekomstige huisvesting voor bewoners van 
het Woontrainingshuis, en het bekostigen van activiteiten die in het kader van het 
Woontrainingshuis georganiseerd worden. 

In de periode 2011 – 2015 is de stichting primair betrokken bij de realisatie van 
de trainingsunits van Woontrainingshuis Kortgerecht. 

Daarnaast zal de stichting als meedenkend orgaan voor de initiatiefnemers van 
Woontrainingshuis Kortgerecht functioneren. Het bestuur van de stichting kan, 
zowel gevraagd als ongevraagd, adviseren op diverse gebieden. Dit kan 
betrekking hebben op de opzet van het project (en toekomstige initiatieven), 
maar ook de daadwerkelijke uitvoering van de training en ondersteuning, 
alsmede organisatorische, beleidsmatige en voorwaardenscheppende (o.a. 
financiële) zaken. Dit zal mogelijk in overleg en samenwerking met andere 
(dienstverlenende) instanties, zoals zorginstellingen en gemeentelijke instanties, 
plaatsvinden.

Voor de jaren 2011-2015 hebben de volgende zaken prioriteit:

Taak Termijn Opmerkingen
Kader
nadere kennismaking bestuursleden, 
projectleiders en bewoners 
Woontrainingshuis

okt/nov ‘11 Afgehandeld m.u.v. bewoners

vaststellen passende overleg- en 
samenwerkingsvorm bestuur en 
Woontrainingshuis

okt/nov ‘11 afgehandeld

Huisvesting
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realiseren (verbouwing en inrichting) van 
3 kamers (met speciale aandacht voor 
geluids- en temperatuurisolatie en 
brandveiligheid)

Nov‘11 – 
feb‘12

realiseren (verbouwing en inrichting) van 
1 gezamenlijke ruimte (woonkamer met 
open keuken)

Nov‘11 – 
feb‘12

realiseren van gespreks/kantoorruimte 
(met logeermogelijkheid en sanitaire 
voorziening voor gasten en ‘vervanging’ 
tijdens afwezigheid gezin, bijv. in 
vakanties)

2012-2013

aanschaf benodigde inventaris en 
apparatuur

Nov’11 – 
mrt’12

Zie inventaris/apparatuurlijst

realiseren (aanleg en inrichting) 
buitenruimte bewoners 
woontrainingsunit (eigen terras; 
fietsenstalling)

Apr’-mei‘12

Ondersteuning en begeleiding bewoners 
(cliënten) Woontrainingshuis
realiseren aanvullende (financiële) 
voorwaarden t.b.v. ondersteuning en 
begeleiding bewoners 
Woontrainingshuis , zoals externe 
cursussen of trainingen voor bewoners 
die niet uit ziektekostenpakket of andere 
toeslagen/regelingen bekostigd kunnen 
worden

2012 Incidenteel, op aanvraag

recreatieve (groepssamenbindende) 
activiteiten

2012 Incidenteel, op aanvraag

aanvullende opleiding initiatiefnemers/
begeleiders ondersteunen

2012 Mogelijk cursusjaar 
2012-2013, op aanvraag, 
afhankelijk van behoefte

Toekomstgerichte activiteiten m.b.t. 
nieuwe/vervolginitiatieven
onderzoek doen naar wenselijkheid en 
mogelijkheden vervolg op 
Woontrainingshuis Kortgerecht
onderzoeken wenselijkheid uitbreiding 
concept Woontrainingshuis naar andere 
locaties
overleg met relevante instanties, zoals 
gemeente, woningcorporaties, 
zorginstanties, etc.
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Werkwijze

De werkzaamheden van de stichting betreffen het bijeenbrengen van gelden, 
alsmede het beheer en de besteding hiervan in het Woontrainingshuis en haar 
activiteiten. Daarnaast functioneert de stichting als kritisch klankbord en 
‘meedenktank’.

Werving
Gelden worden verworven door het aanschrijven van fondsen. Daarnaast zoekt de 
stichting naar mogelijkheden van subsidies en sponsoring en onderzoekt de 
mogelijkheden van financiële ondersteuning door bijv. donateurs en via 
schenkingen en/of legaten.

Beheer
De verworven gelden zullen via een bankrekening door (de penningmeester van) 
de stichting beheerd worden. Met het oog op de realisatie van toekomstige 
huisvesting en activiteiten voor de bewoners van het Woontrainingshuis kunnen 
gelden apart worden gezet op een spaarrekening. Daarnaast zal de stichting een 
deel van de verworven gelden reserveren voor onvoorziene kosten t.b.v. het 
Woontrainingshuis en de stichting. Gelden zullen niet geïnvesteerd worden in 
effecten of andere risicovolle beleggingen. 

Besteding
Na overleg en besluitvorming door het bestuur van de stichting kunnen 
verworven gelden bijvoorbeeld besteed worden aan de volgende zaken:

- verbouwing kamers en algemene ruimtes Woontrainingshuis,

- aanleg rookmeldinstallatie en ontruimingsalarm,

- inrichting kamers en algemene ruimtes Woontrainingshuis (verf, 
vloerbedekking, gordijnen, meubilair),

- aanschaf inventaris en apparatuur,

- realisatie woonkeuken,

- aanleg buitenruimte (terras/fietsenstalling woontrainingsdeel),

- activiteiten Woontrainingshuis,

- bijdrage aan vervoer(smiddelen) bewoners Woontrainingshuis bij 
gezamenlijke activiteiten,
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- benodigde ondersteuning/begeleiding/therapie bewoners die niet via 
reguliere gelden (ziektekostenverzekering, AWBZ, WMO, jeugdzorggelden) 
vergoed wordt,

- vergoeding vrijwilligers Woontrainingshuis,

- bijdrage aan bijkomende kosten die projectleiders maken t.b.v. 
Woontrainingshuis (buiten de reguliere exploitatiekosten), zoals kosten 
gemeentelijke procedure, kosten m.b.t. PR en werving Woontrainingshuis 
(o.a. website, mogelijk foldermateriaal),

- financiering notariskosten, contributie Kamer van Koophandel, etc. 

Bovenstaand wordt concreter en gekoppeld aan begroting, inkomsten en 
uitgaven uitgewerkt in het document ‘werving en besteding gelden Stichting 
WOON’. Dit betreft een werkdocument dat regelmatig geactualiseerd wordt.

Meedenktank & klankbord
Stichting WOON wil ook fungeren als meedenktank en klankbord voor de 
coördinatoren van Woontrainingshuis Kortgerecht. Dit wordt in eerste instantie 
vormgegeven middels (gedeeltelijke) aanwezigheid tijdens vergaderingen van 
WOON waarbij diverse ontwikkelingen en vraagstukken rondom het 
Woontrainingshuis ingebracht en besproken worden. 

Tenslotte

 ‘Gewoon waar mogelijk, speciaal waar nodig’ is een veelvuldig gebruikt motto in 
de dienstverlening aan mensen met een beperking. Een gezin dat ruimte biedt 
aan mensen met een beperking om te leren zelfstandig te wonen, zoals dat in 
Woontrainingshuis Kortgerecht gebeurt, wordt door velen als speciaal, als iets 
bijzonders gezien. Stichting WOON hoopt dat haar activiteiten eraan bijdragen 
dat wat in onze samenleving nu speciaal of bijzonder heet meer en meer als 
gewoon en vanzelfsprekend wordt gezien.
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