
 

 

 

Jaarverslag Stichting WOON 2017 

 

1. Voorwoord  

Voor u ligt het jaarverslag 2017 van Stichting WOON. 

Uiteraard wordt daarin teruggekeken, maar tegelijkertijd is dit ook hét moment om vooruit te 

kijken. Zijn alle werkzaamheden en initiatieven geslaagd en wat behoeft verbetering? 

Advisering en ondersteuning zijn noodzakelijke onderdelen van de werkzaamheden van de 

Stichting WOON, maar voor ons als bestuur zijn de ervaringen van (jonge) mensen die begeleid 

worden zeker ook maatgevend.  

Wij als bestuur hechten er aan feeling te houden met de gevoelens en ervaringen van de 

doelgroep en begeleiders en op die manier o.a. te komen tot optimalisering van de woon- en 

begeleidingsomstandigheden. 

Afgelopen jaar zijn zo ook de eerste stappen gezet op het terrein van verduurzaming en willen we 

komend jaar i.s.m. met het Woontrainingshuis Kortgerecht het project ‘het groene 

woontrainigshuis’ concreet uitwerken. 

Alle initiatieven die binnen de doelstelling van de Stichting WOON vallen, kunnen in principe op 

onze ondersteuning rekenen. 

Zo zijn de mogelijkheden voor vervolgplekken na het woontrainingshuis dit jaar bekeken, maar 

door tal van m.n. ambtelijke aspecten nog niet verwezenlijkt.  

Ongetwijfeld biedt 2018 nieuwe kansen en mogelijkheden. 

Jongeren en jongvolwassenen met welke beperking dan ook, die in hun groei naar zelfstandig 

functioneren geholpen willen worden, verdienen het om daarin te worden bijgestaan. Daarvoor 

zullen ook wij ons, binnen onze mogelijkheden, blijven inzetten. 

Wij zijn als bestuur tot de conclusie gekomen dat wij, mede door het enthousiasme en de 

professionele inzet van Woontrainingshuis Kortgerecht, een alleszins geslaagd jaar hebben 

afgesloten.  

 

Richard van Bijlevelt, voorzitter Stichting WOON 

  



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 

2018). 

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 2017: 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 periode tot 2020 zal WOON betrokken zijn bij de ondersteuning van 

nieuwe projecten binnen het woontrainingshuis. Verder is WOON betrokken bij de ontwikkeling 

van eventuele vervolgplekken voor bewoners van het woontrainingshuis (zie punt 6).  

In 2017 heeft de stichting een brainstormsessie georganiseerd met het Woontrainingshuis, met 

als focus duurzaamheid en verduurzaming van het Woontrainingshuis.  

5. WOON in cijfers, verantwoording 

De jaarrekening van Stichting WOON 2017 wordt gepubliceerd op de website van Stichting 

WOON (zie het document Jaarrekening WOON 2017).      

Het bestuurswerk voor stichting WOON is onbezoldigd.  

6. Actuele ontwikkelingen, vooruitblik 2018 

In 2018 richt WOON zich op de volgende punten: 

 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; 

 vervolg 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 (WLz naar WMO, andere toeleidingen van cliënten naar het woontrainingshuis, 

etc.).  

 


