
 

 

 

Jaarverslag Stichting WOON 2015 

 

1. Voorwoord  

Voor u ligt het jaarverslag 2015 van Stichting WOON. 

Onze Stichting bestaat inmiddels vier jaar en wij als bestuursleden hebben aangegeven onze 

werkzaamheden graag voort te willen zetten. Dit heeft dan ook geleid tot het opstellen van een 

nieuw rooster van aftreden. Een nieuwe termijn waarin de gebundelde kennis en ervaring 

aangewend zullen worden bij uitbreiding van adviserende en ondersteunende werkzaamheden.  

Het verlenen van ondersteuning op tal van gebieden aan initiatieven, die gericht zijn op het helpen 

van jonge mensen met een beperking om een eigen plek te hebben en een eigen leven te leiden, 

blijft onze eerste opdracht. Het afgelopen jaar heeft laten zien hoe gecompliceerd onze 

maatschappij in elkaar zit en hoeveel conflicten er ontstaan als belangen en inzichten massaal op 

de proef worden gesteld. Jonge mensen hebben recht op een vertrouwen gevende toekomst en 

velen moeten daarbij op weg geholpen worden. De maatschappij met al zijn regels en regelingen 

ontwikkelt zich in een rap tempo. Veel jongeren en jong volwassenen kunnen dat tempo niet of 

nauwelijks bijhouden, ze ontberen de vaardigheden daartoe. 

Onze kennis en ervaring op bestuurlijk gebied is aangewend om optimalisering van woon- en 

begeleidingsomstandigheden niet alleen te formuleren, maar ook te helpen realiseren. Wij als 

bestuur vinden het ook belangrijk om te denken aan vervolgstappen, dus de woon- en leefsituatie 

na een woontrainingstraject. Ideeën uitwerken ter verwerving van structurele en incidentele 

fondsen is daarbij ook een niet weg te denken activiteit. 

Kortom, er is inmiddels veel ervaring opgedaan en van daaruit kunnen nieuwe en verdere wensen 

geformuleerd, ontwikkeld en ten uitvoer gebracht worden. 

Het afgelopen jaar hebben wij van harte geprobeerd mede richting te geven aan initiatieven die 

gericht zijn op de doelgroep. 

Ook in het jaar 2016 zullen er op ons terrein ongetwijfeld vele uitdagingen zijn, we gaan ze niet uit 

de weg! 

Namens Stichting WOON,  

Richard van Bijlevelt, voorzitter  

  



2. Wie is WOON 

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). 

Vanuit dit uitgangspunt bevordert WOON 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. WOON richt zich daarbij op de realisatie en instandhouding van huisvesting 

ten behoeve van woontraining voor jongeren en (jong-)volwassenen met een (verstandelijke) 

beperking. 

In de periode 2011 – 2015 is de stichting primair betrokken geweest bij de ontwikkeling van 

Woontrainingshuis Kortgerecht. In de periode 2016 – 2020 hoopt de stichting een bijdrage te 

kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van het woontrainingshuis, alsmede bij de 

ondersteuning van mogelijke vervolgprojecten (zie punt 6, actuele ontwikkelingen, vooruitblik 

2016). 

3. Bestuur WOON 

Het bestuur van WOON bestaat uit drie bestuursleden: 

 voorzitter: Richard van Bijlevelt (Leerdam), juridisch medewerker Dienst 

Maatschappelijke Ontwikkeling Gemeente Utrecht 

 Elise Koekkoek (Amstelveen), adviseur medezeggenschap Landelijk Steunpunt 

(Mede)zeggenschap 

 secretaris en penningmeester: Thomas Rijneveld (Wijk & Aalburg), manager bij PwC 

Consulting 

 

        Bestuur WOON: v.l.n.r. Thomas Rijneveld, Richard van Bijlevelt, Elise Koekkoek 

Alle bestuursleden hebben besloten nog een termijn als bestuurslid bij de stichting betrokken te 

blijven. Er is een nieuw rooster van aftreden opgesteld om de continuïteit van kennis en ervaring 

te waarborgen. 



4. WOON in 2015: wat is er gebeurd en gedaan (jaaroverzicht) 

Stichting WOON is 29 september 2011 opgericht. In de eerste jaren is de stichting betrokken 

geweest bij de ontwikkeling van Woontrainingshuis Kortgerecht in Schoonrewoerd, zoals 

beschreven in het Meerjaren Beleidsplan WOON 2011-2015. 

In 2015 heeft de stichting de balans opgemaakt van de eerste jaren van Woontrainingshuis 

Kortgerecht, en de eerste aanzetten geformuleerd voor het beleidsplan van de komende jaren. In 

de eerste jaren lag de nadruk met name op de ontwikkeling en de realisatie van het 

woontrainingshuis. In de komende jaren zal WOON betrokken zijn bij de ondersteuning van nieuwe 

projecten binnen het woontrainingshuis; op dit moment wordt gedacht aan een project rondom 

duurzaamheid en de ontwikkeling van een woontrainingsapp. Verder zal WOON betrokken zijn bij 

de ontwikkeling van eventuele vervolgplekken voor bewoners van het woontrainingshuis (zie punt 

6).   

WOON heeft in het afgelopen jaar in gezamenlijke overleggen met de initiatiefnemers van 

Woontrainingshuis Kortgerecht een adviserende bijdrage geleverd op het gebied van zorg, 

organisatie, beleid en financiën van het woontrainingshuis. WOON heeft tevens mogelijkheden 

onderzocht voor het verkrijgen van incidentele donaties. Dit heeft geresulteerd in een gift van de 

diaconie van de PKN-gemeente Amstelveen-Buitenveldert t.b.v. de realisatie van collectieve 

wensen en behoeften van de bewoners.   

5. WOON in cijfers, verantwoording 

De jaarrekening van Stichting WOON 2015 is gepubliceerd op de website van Stichting WOON (zie 

het document Jaarrekening WOON 2015).      

Het bestuurswerk voor stichting WOON is onbezoldigd.  

6. Actuele ontwikkelingen, vooruitblik 2016 

In 2016 richt WOON zich op de volgende punten: 

 ontwerp beleidsplan 2016-2020; 

 werving van incidentele donaties t.b.v. uitgaven Woontrainingshuis Kortgerecht; 

 onderzoek naar de mogelijkheden van vervolgplekken voor bewoners van het 

Woontrainingshuis en bijbehorende financiële voorwaarden; 

 het verkennen van de mogelijkheden een app voor ‘zinvolle woontraining’ te ontwikkelen; 

 een eerste verkenning van het project ‘het groene woontrainingshuis’, waarin enerzijds 

aandacht is voor een verduurzaming van het woontrainingshuis, en anderzijds voor 

bewustwording van duurzaamheid onder de bewoners van het woontrainingshuis; 

 mogelijke ondersteuning bij gevolgen die te maken hebben met veranderingen in de zorg 

(cliënten met mogelijk andere financiering).  

 


