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MISSIE, VISIE  

EN KERNWAARDEN 

INLEIDING 

Woongroep Huizer-maatjes is een ouderinitia-
tief met als doel onze kinderen met een ver-
standelijke beperking de mogelijkheid te bie-
den zelfstandig te wonen in een kleinschalige 
woonomgeving. Ook onze kinderen willen na-
melijk net als andere jongvolwassenen zelfstan-
dig wonen maar wel op een manier die bij hen 
past. Als ouders willen wij betrokken zijn en blij-
ven om hier samen met de kinderen een goede 
invulling aan te geven. De benodigde professio-
nele 24-uurszorg is erop gericht de kinderen 
zorg op maat en veiligheid te bieden en ze ook 
te blijven stimuleren in hun ontwikkeling. 
 
In 2021 zullen wij een woon-/zorgvoorziening 
hebben gerealiseerd waar onze kinderen mee 
kunnen denken en mee kunnen beslissen over 
hun eigen leven met hulp waar nodig en zelf-
standig als het kan. 

 

BESTUUR 

Het bestuur van Stichting Woongroep Huizer-maatjes bestaat uit ouders en een onafhankelijk  
bestuurslid: 
Sytze Haenen (voorzitter) 
Marco Gulpers (penningmeester, ouder) 
Jacobien Middelkoop (secretaris,  ouder) 
Paul van der Boor (algemeen lid, ouder) 
Marlous van Grieken (algemeen lid, ouder) 
 
Woongroep Huizer-maatjes heeft een website www.huizer-maatjes.nl, een Facebookpagina en  
Instagram.  

Project Realisatie Woongroep  Huizer-maatjes 
  
Naam Stichting Woongroep  

Huizer-maatjes 
 Postadres 

Plaats 
Simone de Beauvoirlaan 81 
1277 BG Huizen 

   Website www. huizer-maatjes.nl 
Contactpersoon Jacobien Middelkoop  Bankrekeningnummer NL51 RABO 0192 0495 34 
E-mailadres secretariaat@huizer-maatjes.nl  KvK nummer 65444485 

 

http://www.huizer-maatjes.nl/
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MISSIE EN VISIE 

Onze missie is om voor onze kinderen met een 
licht verstandelijke beperking, een toekomstbe-
stendig thuis te realiseren in Huizen. Midden in 
de maatschappij, dichtbij familie en vrienden, 
waar zij samen met leeftijdsgenoten wonen en 
leven op een manier die bij hen past. 

 
Om de veiligheid te garanderen en zorg op maat 
te kunnen bieden, zetten wij professionele 24-
uurszorg in. Als ouders zijn en blijven wij be-
trokken om samen met onze kinderen mee te 
denken en mee te helpen beslissen over hun le-
ven. Bewoners hebben de mogelijkheid om sa-
men op te trekken en plezier te hebben, maar 
ook om zich terug te trekken en alleen te zijn in 
het eigen appartement.  Iedere bewoner wordt 
gestimuleerd in zijn of haar eigen ontwikkeling. 

KERNWAARDEN  

De kernwaarden zijn tot stand gekomen vanuit 
gesprekken met de ouders en de kinderen en 
vormen een weerspiegeling van de kernwaar-
den zoals wij die ook bij onze gezinnen thuis 
zien. 
Een open communicatie is essentieel voor een 
goede samenwerking en nodig om de kern-
waarden tot uiting te laten komen. 
 

Betrokkenheid 

Ouders, begeleiders en bewoners zijn betrok-
ken bij elkaar en de woongroep. Er is sprake van 
oprechte interesse en de wens om elkaar te be-
grijpen en te helpen waar nodig.  
Ieder voelt zich verantwoordelijk voor de groep 
in zijn geheel en de individuele bewoners in het 
bijzonder.  
De woongroep bevindt zich midden in de sa-
menleving en vlakbij de huidige woonomgeving 
van de bewoners waardoor ze betrokken kun-
nen blijven bij familie, vrienden en sportclubs. 
 
 

 
 

 

‘Hulp waar nodig, 

zelfstandig als het kan’ 
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Veiligheid 

Een veilige leefomgeving voor de bewoners en 
een veilige werkomgeving voor de medewer-
kers zijn noodzakelijke voorwaarden voor een 
goed functioneren van het geheel.  
De bewoners kunnen wonen en zich ontwikke-
len in een omgeving met ondersteuning op 
maat. Er is ruimte, zelfstandigheid en eigen re-
gie als het kan, en zorg en begeleiding wanneer 
dat nodig is. 
Bewoners en begeleiders hebben respect voor 
elkaar, elkaars bezittingen en voor de onder-
linge verschillen; bovendien kunnen ze elkaar 
vertrouwen. 
 

Plezier 

Plezier is een essentiële levensbehoefte en le-
venskracht van ieder mens.  Plezier trekt aan, 
verbindt, geeft energie en betekenis aan wat 
we doen, met en voor elkaar.  
Wanneer je plezier hebt in wat je doet ben je 
oprecht betrokken, heb je doorzettingsver-
mogen en ontstaan verbindingen die blijvend 
zijn.  
Plezier voor de bewoners betekent samen kun-
nen zijn, samen eten en ontspannen maar ook 
de mogelijkheid hebben om alleen een hobby 
uit te oefenen of te relaxen.  

 

Ontwikkeling 

Met zorg en begeleiding op maat worden de 
bewoners op een positieve manier uitgedaagd 
om een actieve en leergierige houding aan te 
nemen en vaardigheden als samenwerken, 
communiceren, creativiteit en eigen regie te 
blijven ontwikkelen. 

DOELGROEP, 

AANLEIDING EN  

OPLOSSING 

DOELGROEP 

Woongroep Huizer-maatjes is een woongroep 
voor jongeren en jongvolwassenen vanaf 18 
jaar met een verstandelijke beperking. De mate 
van de beperking mag het wonen niet in de weg 
staan. Daarnaast is een lichte lichamelijke be-
perking geen belemmering om deel uit te ma-
ken van de woongroep als de persoon aansluit 
bij de sfeer en het karakter van de groep. 
 
De mate van zelfstandigheid is bij iedere bewo-
ner anders wat begeleiding op maat belangrijk 
maakt. Het gaat om jongeren en jongvolwasse-
nen die gedurende 24 uur per dag zorg en be-
geleiding nodig hebben in een veilige omgeving 
en in nabijheid van vrienden en familie.  
Wonen in Woongroep Huizer-maatjes is moge-
lijk met een Wlz-indicatie. Per 1 januari 2015 
zijn de indicaties beschreven in zorgprofielen 
die aansluiting vinden bij de oude benamingen 
met een ZZP-nummer. Het is mogelijk in de 
woongroep te gaan wonen met de profielen 
3VG en 4VG. Optioneel kunnen de profielen 
5VG en 6VG of 2LG en 4LG ook in aanmerking 
komen. Nader onderzoek moet dat aantonen. 
Bij de LG-profielen moet opgemerkt worden 
dat de verstandelijke beperking leidend is. Alle 
kandidaten worden beoordeeld op geschikt-
heid op basis van het bewonersprofiel. 
 
De bewoner van de woongroep heeft dagbeste-
ding, waarbij opgemerkt moet worden dat het 
gebruikelijk is dat men vier dagen naar dagbe-
steding of andere werkkring gaat.  
Daarnaast ontvangt de bewoner loon uit arbeid 
of een uitkering (bv. Wajong), waaruit o.a. de 
maandelijkse huur betaald kan worden. 
De zorg en begeleiding zal vanuit de Persoons-
gebonden Budgetten (PGB) betaald worden. 
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AANLEIDING 

Net als elke ouder zijn wij druk bezig om onze 
kinderen op te voeden en hopen ze een geluk-
kig leven te geven. Ook bereiden we ze voor op 
zo zelfstandig mogelijk wonen. Het reguliere 
aanbod in de gezondheidszorg voldoet niet aan 
onze wensen. In een grote instelling komen 
onze kinderen onvoldoende tot hun recht om-
dat hier geen ondersteuning op maat kan wor-
den aangeboden. Met dit ouderinitiatief den-
ken we verantwoordelijk te kunnen blijven voor 
de zorg en begeleiding van onze kinderen. 

OPLOSSING 

Bij ieder kind en ook de ouders ontstaat op een 
gegeven moment de wens dat het kind het ou-
derlijk huis verlaat en zelfstandig gaat wonen. 
Dat geldt ook voor onze kinderen die echter een 
beschermde en veilige omgeving nodig hebben, 
waar zij zich kunnen blijven ontwikkelen en 
waar ze gestimuleerd worden in hun eigen zelf-
standigheid. In de woongroep zullen ze deel uit 
blijven maken van de maatschappij waar ze mo-
menteel ook in leven. 
 
Daarnaast willen wij als ouders invloed en be-
trokkenheid bij de zorg en begeleiding behou-
den, omdat wij een beeld hebben van de be-
hoeften van onze kinderen.

We vinden het belangrijk om onze wensen en 
die van onze kinderen blijvend te laten horen 
en die te vertalen naar de gewenste zorg en be-
geleiding. 
Hierbij is het ook belangrijk om nu al te antici-
peren op het ouder worden van de groep en re-
kening te houden met de mogelijke behoeften 
van de bewoners in de toekomst. 
Woongroep Huizer-maatjes is niet uniek. Er zijn 
meerdere woongroepen in de nabije omgeving. 
In Huizen bestaat Woongroep Mozart al, in 
Eemnes staat Happy Home en in Bussum zijn 
twee woongroepen. Een nieuw initiatief in Hui-
zen is nodig. Daarvoor is tijd en geld nodig: van 
de ouders, maar ook van fondsen en sponsoren. 

 
 

DE WOONGROEP 

Iedere jongere huurt, rechtstreeks van de woningcorporatie, een appartement met woon- en aparte 
slaapkamer, kookvoorziening en eigen sanitair. Het appartement is 45-50 m2.  

Met 18 leeftijdsgenoten genieten 

van de gezelligheid van het samen-

zijn maar ook de gelegenheid heb-

ben je terug te trekken in je eigen 

appartement. 
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Het woonproject heeft 2 gezamenlijke woonkamers met keuken, waar voor de 18 bewoners de mo-
gelijkheid is om gezamenlijk te koken, eten, tv te kijken of voor andere sociale activiteiten. Daarnaast 
is er een gezamenlijke buitenruimte.  
Het wooncomplex heeft één centrale entree, waarachter zich de appartementen en andere ruimtes 
bevinden. De jongeren kunnen vrij in en uit bewegen. Van buitenaf is iedereen verplicht een sleutel 
te gebruiken of aan te bellen. 

Het “huis” van de Huizer-maatjes komt tussen de Trekkerweg en de Ploegweg in Huizen te liggen. 
Deze locatie is dicht bij het busstation van Huizen zodat er vanaf hier gemakkelijk per bus (lijn 320) 
naar Amsterdam, Hilversum gereisd kan worden. Zwembad de Meent en het uitgaanscentrum met 
o.a. een bioscoop, bowlingbaan en eetgelegenheden liggen op loopafstand. “Het oude dorp” van 
Huizen met o.a. een supermarkt, drogist, opticien en heel veel andere winkels, Winkelcentra         
“Kostmand” en "Oostermeent" met o.a. een supermarkt en een kapper liggen op geringe afstand. 
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ROL VAN OUDERS 

Betrokkenheid van de ouders is van groot be-
lang. Dat kan door actief te zijn in het bestuur 
of de commissies en na de realisatie ook door 
mee te helpen waar nodig. 
Een duidelijke overlegstructuur tussen ouders, 
bestuur en onze partners is noodzakelijk. Dat 
alle ouders daarin participeren lijkt ons vanzelf-
sprekend. 
Ouders zullen actief betrokken blijven bij de on-
dersteuning van hun kind, het onderhouden 
van zowel de eigen appartementen als de geza-
menlijke ruimtes en het organiseren van evene-
menten. 
 
Ook is er een convenant opgesteld, waarin de 
medezeggenschap van ouders vastgelegd is. 
 

ORGANISATIE 

De stichting woongroep Huizer-maatjes is op 18 
februari 2016 opgericht met als doel het voor-
zien in de woonbehoefte, de verzorging en ont-
wikkeling van mensen met een verstandelijke 
beperking in de regio Gooi- en Vechtstreek en 
het verrichten van al wat hiermee verband 
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Met in-
gang van dezelfde datum is de stichting aange-
merkt als ANBI. 
 
Voor diverse beleidsterreinen of aandachtsge-
bieden zijn of worden commissies ingesteld: 
- bouw en inrichting 
- sponsoring en fondsenwerving 
- werving 
- toetreding 
- communicatie en informatie 
- zorg en begeleiding 
- activiteiten 
- klachten 
 

Van de commissies zijn, afhankelijk van de be-
hoefte en de mogelijkheden, (toekomstige) be-
woners, ouders, vrijwilligers en/of externe des-
kundigen lid. Zo wordt optimaal gebruik ge-
maakt van aanwezige expertise. Elke commissie 
maakt een activiteitenplan dat regelmatig 

geactualiseerd wordt. Tevens zullen afspraken 
gemaakt worden over verantwoordelijk- en  
bevoegdheden.  
Het bestuur heeft als taak de samenhang tus-
sen deze activiteiten te waarborgen en te sti-
muleren. 
Dat gebeurt o.a. op de volgende manieren: 
- participeren in commissies; 
- gezamenlijk of bilateraal overleg met de 

commissievoorzitters; 
- bijeenkomsten van ouders met be-

stuur(sleden) en/of commissies   
- bijeenkomsten van (toekomstige) bewo-

ners met bestuur(sleden) en/of commissies 
- een combinatie van het bovenstaande. 

 
Bestuurders worden benoemd voor drie jaar, 
waarbij het bestuur een rooster van aftreden 
opstelt. Aftredende bestuursleden zijn terstond 
herkiesbaar. Een tussentijds benoemd be-
stuurslid neemt op het rooster de plaats in van 
zijn voorganger. 
 
Het bestuur is eindverantwoordelijk voor alles 
wat er binnen het domein van de Stichting 
plaatsvindt. Er wordt bij het realiseren van het 
doel intensief samengewerkt met alle betrok-
kenen: (toekomstige) bewoners, ouders (en an-
dere familieleden) woningcorporatie, zorgver-
lener etc.  
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SAMENWERKINGS- 

PARTNERS 

PARTNER IN ZORG 

In de voorbereiding en invulling van ons woon-
initiatief is de zorg een van de belangrijkste on-
derdelen. Om een goede en passende zorg te 
kunnen aanbieden die tevens continuïteit ga-
randeert op de lange termijn hebben we beslo-
ten om een samenwerking aan te gaan met 
zorgaanbieder Amerpoort. Zij hebben veel er-
varing in het aanbieden van zorg en doen dit 
ook bij de ons bekende andere ouderinitiatie-
ven in de regio. Hierdoor kunnen de teams van 
de diverse woongroepen, bestaande uit profes-
sionele en gediplomeerde begeleiders, tijdens 
meetings ervaringen uitwisselen om zorg te op-
timaliseren. De zorg zal gefinancierd worden 
vanuit het PGB van de bewoners. 

PARTNER IN LOCATIE 

In samenwerking met de Gemeente Huizen is er 
een bouwlocatie ter beschikking gesteld die  
onderkomen gaat bieden aan 18 bewoners. Het 
bestuur, samen met de bouwcommissie, heeft  
alle wensen omtrent indeling van de verschil-
lende ruimtes bij Wooncorporatie de Alliantie 
aangeleverd. Zij zullen op hun beurt het project 
financieren, bouwen en verhuren.  

HUIZER-MAATJES 

Om draagvlak te creëren in de omgeving maar 
ook om de continuïteit van het project op lange 
termijn te waarborgen zoeken we zoveel moge-
lijk samenwerking met partijen in de omgeving. 
Dit zijn zowel vrijwilligers, familieleden, vrien-
den en buurtbewoners, als ook lokale winke-
liers en bedrijven. 
In 2021 zullen vrijwilligers worden geworven op 
een informatiebijeenkomst. 
De vrijwilligers zullen samen met de bewoners 
dingen ondernemen, zoals knutselen, sporten, 
koken. Maar ook zullen zij helpen met tuinieren, 
onderhoud etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit zijn allen Huizer-maatjes!
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PLANNING 

Start initiatief ─ oktober 2014 
Oprichting Stichting Woongroep Huizer-maatjes ─ 18 februari 2016 
Verkrijgen ANBI status (algemeen nut beogende instelling) ─ 18 februari 2016 
Intentieverklaring met Amerpoort ─ 2 juni 2016 
Zoeken naar een geschikte locatie met Gemeente en De Alliantie ─ maart 2016 - juni 2017 
Pakket van wensen en eisen vastleggen ─ maart 2016 - juni 2018 
Ontwikkeling projectplan ─ december 2016 - 2019 
Bouwlocatie woongroep bekend ─ juli 2017 
Start intakegesprekken bewoners door orthopedagoog Amerpoort ─ juni 2017 
Presentaties aan omwonenden ─ maart en juli 2018 
Definitieve begroting Huizer-maatjes ─ januari 2019 
Intentieovereenkomst met woningcorporatie de Alliantie ─ maart 2019 
Start fondswerving ─ maart 2019 
Definitief ontwerp-/bouwtekeningen ─ oktober 2019 
Start bouw woongroep ─ mei 2020 
Samenwerkingsovereenkomst met Amerpoort ─ mei 2020 
Realisatieovereenkomst met woningcorporatie de Alliantie ─ juli 2020 
Leggen eerste steen door toekomstige bewoners ─ 23 september 2020 
Samenwerkingsovereenkomst met woningcorporatie de Alliantie ─ september 2020 
Start sponsorwerving (lokaal) ─ december 2020 
Opstellen zorgplan met Amerpoort en samenstelling zorgteam ─ november 2020 - februari 2021 
Informatiebijeenkomst voor vrijwilligers en (financiële) ondersteuners ─ medio 2021 
Oplevering woongroep door de Alliantie ─ medio 2021 
Inrichten centrale ruimtes en appartementen woongroep Huizer-maatjes ─ medio 2021 
Opening Woongroep Huizer-maatjes ─ medio 2021 
 


