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In 2015 hebben de ouders van 4 jongens met een verstandelijke beperking de 

handen ineen geslagen en hard gewerkt om een wooninitiatief van de grond te 

krijgen, dat voldoet aan de visie die zij hebben met betrekking tot het wonen in 

een veilige en vertrouwde woonomgeving. Daarbij vinden de ouders het 

belangrijk dat zij zo zelfstandig mogelijk wonen en deel uitmaken van de 

maatschappij. 

Stichting MOIER is opgericht op 1 oktober 2015 en heeft als doel de oprichting 

van een kleinschalig wooninitiatief, dat gericht is op de activerende begeleiding 

van de bewoners, waarbij voorop staat dat bewoners gemotiveerd en 

uitgedaagd worden zich verder en breder  te ontwikkelen, waarbij  ontwikkeling 

en talenten een belangrijke rol spelen 

Bestuur 

Er zijn wat verschuivingen geweest in het bestuur. 

Het dagelijkse bestuur bestaat nu uit: 

A. Jehee voorzitter 

E.de Jong secretaris  

P.Meijer penningmeester 

Vrijwilliger  

In 2017 zal er gewerkt worden  om een groep vrijwilligers tot stand te 

brengen,die hard meewerken aan de totstandkoming van wooninitiatief MOIER. 

 

Samenwerking woningcorporatie, gemeente en zorgaanbieder 

Stichting MOIER is in 2016 in gesprek gegaan met gemeente en 

woningcorporatie Meerwonen in gemeente Kaag en Braassem.  

De contacten zijn zeer positief en wij ontvingen veel begrip voor de wensen van 

Stichting MOIER. 

 Dit heeft er in geresulteerd dat Stichting MOIER 13 huur appartementen tot zijn 

beschikking krijgt in het nieuwe project ” De Oevers”  in Roelofarendsveen. 

Het gaat om woningen op de bovenste etage van het appartementencomplex, 

welke in eind 2018 gerealiseerd zal zijn. 

Ook zal er in 2017 veel vergaderd worden over hoe de zorg, die geformuleerd is 

in het beleidsplan van MOIER gerealiseerd kan worden. 

De zorgaanbieder Aumazorg zal in 2017 de intake gesprekken met de 

toekomstige bewoners voeren. Inmiddels zijn de gespreken met de huidige 

bewoners afgerond en zijn de 12 bewoners bekent. 

 

  

Samenwerking overige partijen 

Nu de bewoners bekent zijn gaan we de  Stichting Wooninitiatief MOIER, onder 

de aandacht brengen om sponsors te zoeken.  

Wij gaan er van uit dat de bewoners het grootste deel van de week een 

dagbesteding bezoeken en zullen bestaande en nog in oprichting zijnde 

projecten in kaart brengen.  

Er zal geïnventariseerd worden of begeleid werk tot de mogelijkheden behoort. 

Het bestuur streeft er naar andere, al gerealiseerde ouderinitiatieven, te 

bezoeken om zodoende informatie uit te wisselen en kennis op  doen. 

 

 

 



Samenwerking met de buurt 

Bij het zoeken naar een geschikte locatie is rekening gehouden met de leef- 

omstandigheden en sociale omgeving om zo de bewoners de beste kans van 

integratie in de samenleving te geven 

Als de locatie voor Stichting Wooninitiatief MOIER gerealiseerd is vinden wij het 

belangrijk dat we naamsbekentheid krijgen voor wie wij zijn en waar we 

voorstaan. Dit doen we door op braderien en rommelmarkten te staan ons 

bekent te maken en uitleg te geven wat wij doen en zo te bewerkstelligen dat 

onze bewoners zich zoveel mogelijk veilig en geaccepteerd voelen. 

Zodat er wederzijds begrip en bewustwording ontstaat.  

 

Toekomstige bewoners 

Stichting Wooninitiatief MOIER vind het heel belangrijk dat de bewoners in hun 

waarde gelaten worden en dat er naar hun wensen geluisterd word, waarbij 

iedereen eigen keuzes mag maken, naar redelijkheid en in samenspraak met de 

ouders. Het streven is dat er uitgegaan word van de mogelijkheden en talenten 

van de bewoners, waarbij voorop staat dat de bewoners gemotiveerd en 

uitgedaagd worden zich verder en breder te ontwikkelen richting 

zelfredzaamheid en zelfstandigheid. De niveauverschillen moeten niet al te groot 

zijn, zodat er een leefgemeenschap kan ontstaan waar men met respect met 

elkaar om gaat en iedereen zich verantwoordelijk voelt voor het samen wonen 

en samen leven, waarbij er 24 uurs zorgondersteuning aanwezig is. 

 

 

Fondsenwerving en financiën    

De beoogde bewoners beschikken over een Wajong-uitkering of het minimum 

jeugdloon    

 (werk via sociale werkvoorziening) en kunnen maximaal 680 euro per maand 

opbrengen.  

 De woningen voldoen aan de vereisten voor huurtoeslag.                                                                                                                                                                                                                                                                  

Wij zoeken sponsoring om de kosten voor de inrichting van de 

gemeenschappelijke ruimte  te  financieren. 

De zorg zal vanuit een PGB gefinancierd worden.                 

De stichting verwerft gelden door het aanschrijven van fondsen. Daarnaast 

zoekt de                        

stichting naar mogelijkheden van financiële ondersteuning door bijv. donateurs,                 
overheden, sponsoring door bedrijven of particulieren, schenkingen en/of 
legaten. 
Met dank aan het Rabobank Coöperatiefonds die een toezegging heeft gedaan 
voor het  

toegankelijk maken van het gemeenschappelijke appartement. 
Ook doen we weer mee in 2017 met de Rabobank sponsorfietstocht.        

                                  Verder hebben we sponsorgeld gekregen van  
       Nak tuinbouw   650 euro 
       Fertiplant    250 euro 
       Fertiplant personeelsfonds  250 euro 

 

Communicatie 

Het is belangrijk dat dit project naamsbekendheid krijgt. Niet alleen vanwege 

financiering van genoemde zaken, maar ook omdat we het belangrijk vinden de 

visie achter dit project uit te dragen.  

 

 

website 



 Wij streven er naar om regelmatig het laatste nieuws en de voortgang van ons 

project op de website te publiceren. Andere communicatiemiddelen worden in de 

loop van 2017 ingezet. 

 

Januari 2018 


