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Voorwoord van de voorzitter 
 

Stichting MeeDoen Werkt zet zich in voor jongeren, (jong)volwassenen in Son & Breugel met een 
verstandelijke beperking of ontwikkelingsstoornis. Het lukt deze jongeren vaak niet om zelfstandig 
aan werk/dagbesteding of een woning te komen. O.a. ook omdat deze werkplekken en woningen tot 
voor kort niet beschikbaar waren in Son en Breugel. Het is de uitdrukkelijke wens van deze groep en 
hun ouders om te kunnen werken en wonen in Son en Breugel, dichtbij en betrokken. Ons doel is om 
voor elk van deze jonge mensen de best passende werkplek en woonvorm te vinden, die hem of haar 
de mogelijkheid geeft om mee te doen aan het arbeidsproces en te participeren in de maatschappij. 
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1. Stichting MeeDoen Werkt 
 
Stichting Meedoen Werkt is begin 2016 opgericht, na het succes van de Stichting Meedoen S&B, 
omdat al snel duidelijk werd dat de doelgroep niet alleen met vrijetijd besteding  en sport hulp nodig 
heeft maar ook met de domeinen werk en wonen. Stichting MeeDoen Werkt is opgericht vanuit de 
gebleken behoefte van jonge mensen met een beperking en hun ouders om te kunnen werken en 
wonen in Son en Breugel, dichtbij en betrokken. 

1.1 Doelstelling en doelgroep  
Werken: Stichting MeeDoen Werkt richt zich specifiek op een zo volwaardige mogelijke dagbesteding 
of werk voor jeugdigen en jongeren (te beginnen) in de leeftijd van 17-27 jaar met een loonwaarde 
van maximaal 50/60%. Ons doel is om voor elk van deze jonge mensen de best passende werkplek te 
vinden, die hem of haar de mogelijkheid geeft om mee te doen aan het arbeidsproces en te 
participeren in de maatschappij. 
Wonen: Stichting MeeDoen Werkt realiseert passend aanbod van wonen met ondersteuning voor 
(jonge) inwoners van Son en Breugel voor wie zelfstandig wonen (nog) niet mogelijk is. 

1.2 Visie en Missie 
Het is onze visie dat ook jonge mensen met een beperking een waardevolle bijdrage kunnen leveren 
en kunnen participeren in de gemeenschap wanneer zij en hun omgeving op een adequate wijze 
begeleid en ondersteund worden.  
Hiervoor dienen bedrijven, organisaties en doelgroepen actief betrokken te worden in de uitvoering. 
Het is onze missie om voor jonge mensen met beperking een baan of dagbestedingsplek te vinden 
die bij hen past. Wij bieden met “Carrousel” en “Doorpakken Wonen” een unieke basis, voor jonge 
mensen met een beperking , om te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en door te groeien. 
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2.  Verslag van het bestuur 
 

Om onze doelstellingen te realiseren is stichting MeeDoen Werkt mede grondlegger van twee 
initiatieven: 
 
1. Carrousel, ‘leren(d) werken’ gevestigd aan Nieuwstraat 52 
Carrousel creëert kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met passend werk 
halen mensen niet alleen het beste uit zichzelf, maar ze dragen bij aan de samenleving, ze horen erbij 
en ze worden er ook nog voor gewaardeerd en beloond. Maar vinden en houden van passend werk 
gaat niet voor iedereen vanzelf. Carrousel heeft het juiste netwerk en en weet wanneer en hoe de 
werkomgeving kan passen bij de werkzoekenden. En andersom, hoe we de werkomgeving kunnen 
adviseren en begeleiden om mensen met specifieke kenmerken een baan te bieden. 
 
2. Werkgroep/stichting Doorpakken Wonen: 
Werkgroep Doorpakken Wonen bevordert in Son en Breugel de mogelijkheden voor mensen met een 
beperking om zodanig te wonen (met ondersteuning en/of zorg) dat zij maximale kans hebben om 
deel te nemen aan de maatschappij.  
 
We zijn trots dat we al veel bereikt hebben. Inmiddels hebben we voor ruim 30 jonge mensen een 
traject voor werken ( stage, re-integratie, arbeidsmatige dagbesteding, werkervaringsplek, betaald 
werk, etc) gerealiseerd/gestart en het eerste begeleid wonen-project voor 9 jonge mensen met 
autisme is in januari 2018 opgeleverd en het volgende woonproject van 10 appartementen volgt 
alweer in augustus. 

2.1  Activiteiten 
 

Activiteitenverslag Carrousel  
Om de doelstellingen te bereiken heeft stichting MeeDoen Werkt samen met SWZ Zonhove in 2016 
het initiatief genomen om leerwerk-centrum “Carrousel -leren(d) werken” op te zetten.  Stichting 
MeeDoen Werkt beschikt zelf niet over de professionele expertise voor mensen met een intensieve 
begeleidingsvraag. 
 
Steeds meer bedrijven willen hun maatschappelijke betrokkenheid laten zien. Bijvoorbeeld door 
werkzaamheden uit te besteden bij een organisatie die mensen met een beperking een kans geeft 
om door te stromen naar de arbeidsmarkt. Carrousel is er daarom van overtuigd dat heel veel “werk” 
gehaald kan worden in het dorp en op bedrijventerrein Ekkersrijt. 
Niet alleen bij commerciële bedrijven groot en klein, maar ook bij organisaties, (gemeentelijke) 
instanties en sportverenigingen. 
Niet alleen in de vorm van vaste banen, maar ook in de vorm van creatieve oplossingen, die het voor 
werkgevers makkelijker maakt om werk te laten uitvoeren door onze doelgroep en daardoor 
invulling kunnen geven aan maatschappelijk betrokken ondernemen. 
Carrousel helpt kandidaten bij het vinden van de best passende werkplek. Het is de bedoeling dat de 
trajecten zijn afgestemd op de wensen en de mogelijkheden van de jongeren, waarbij ook de 
belangen van de werkgever worden gediend. We coachen de jongeren niet alleen op weg naar de 
juiste plek, maar blijven ook daarna voor jongeren en werkgever een vertrouwd contactpersoon. ( 
goed contact over voortgang). 
Voor een aantal kandidaten is het niet reëel om (direct) de stap naar buiten te maken. Binnen de 
muren van het  leer-werkbedrijf bieden  we deze doelgroep een intern leerwerktraject en/of een 
fijne (arbeidsmatige) dagbestedingsplek aan. 
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Door samenwerking tussen SWZ Zonhove en stichting MeeDoen Werkt ontstaat een sterke  positie 
om de doestelling dagbesteding en arbeidsmatig  werken in S&B voor mensen met een beperking te 
realiseren. 
 
 
In de plannen van stichting MeeDoen Werkt  (projectplan De Carrousel (pilotperiode 2017 t/m 
Q12018) en het beleidsplan) stonden voor 2017 de volgende meetbare eindresultaten opgenomen:  

1. Realisatie Carrousel locatie (leer-/werkbedrijf): 1 stuk. 
2. Instroom doelgroep tijdens de pilotperiode*: 25 a 30 jongeren.  
3. Uitstroom naar werkgevers  binnen pilotperiode*: 10 a 15 jongeren . 
4. Plaatsing jongeren binnen SZW en Carrousel tijdens pilotperiode: 15 jongeren. 

* Pilotperiode Q2 2016 t/m Q1 2018 

 
Meer kwalitatieve resultaten van het project zijn:  

- Opgebouwd nieuw netwerk tussen private en publieke partijen in de keten.  
- Een dienstenaanbod voor de samenleving, welke indirect ook nog eens bijdraagt aan een 

leefbaarder Son en Breugel voor andere doelgroepen. 
- Voor bedrijven betekent dat zij kunnen werken aan imagoverbetering middels het sociaal 

ondernemen. Er zal op regelmatige basis de publiciteit gezocht worden. Dit zal er weer voor 
zorgen dat er meer jongeren en bedrijven worden geïnteresseerd om mee te doen. 

- Er gaat een groep jongeren weer participeren en bezig zijn met een gezonde levensstijl. 
Hierdoor zullen problemen afnemen, zullen ze (gedeeltelijk) uitkeringsonafhankelijk worden. 
Van een groot deel van de deelnemers zal de zorgvraag afnemen verwachten we. 

 
De start van ons project in 2016 stond in het teken van  inventariseren, het invullen van de plannen, 
aanvragen van fondsen en het bouwen aan ons netwerk.  Vanaf begin 2017 konden we de vruchten 
gaan plukken van dit voorwerk en hebben we onze doelstellingen ingevuld:  
 
Samenwerking met SWZ Zonhove en locatie 
De samenwerking met SWZ is definitief vastgelegd. In de samenwerking is SWZ met name  

verantwoordelijk voor begeleiding en training van de jongeren (professionele zorg), het bieden van 

verschillende soorten werkervaringsplekken op het Zonhove terrein en het beheer en exploitatie van 

onze gezamenlijke locatie. Stichting MeeDoen Werkt is met name verantwoordelijk voor het werven 

van werk, werkgevers  en kandidaten en voor de informatie aan en coaching van de jongeren en 

werkgevers. De samenwerking heeft de naam gekregen. Er is een pand 

gehuurd aan de Nieuwstraat 52. Dat pand is verbouwd en eind april 2017 open gegaan. 

 
Samenwerking met overige partners 
We hebben onze plannen en doelstellingen gepresenteerd aan diverse partijen die we nodig hebben 
of die ons kunnen versterken: Gemeente S&B, WSD, UWV, CMD, ATC Eindhoven 
(ArbeidsTrainingscentrum Eindhoven. We werken inmiddels met alle partijen samen. 
 
Rabobank HGWZ en Ondernemershuis Brabant hebben ondersteuning aangeboden. Niet in de vorm 
van financiën, maar door het inzetten van hun kennis en netwerken om de zelfredzaamheid van onze 
stichting te borgen.  
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Werkgevers 
Sinds de start in 2016 hebben we heel intensief en concreet de behoefte aan werkplekken 
geïnventariseerd, presentaties gegeven bij de ondernemersverenigingen, folders verspreid en veel 
bedrijven en organisaties bezocht om ze te interesseren om werkplekken aan te bieden. Nog steeds 
doen we veel aan PR en organiseren we regelmatig prokkelstages (stage voor één dag voor iemand 
met een beperking bij een bedrijf), om drempelvrees bij bedrijven weg te nemen. Inmiddels  is 
Carrousel een begrip in het dorp en met melden bedrijven zich spontaan bij ons met vacatures of om 
hun medewerking aan te bieden. 
(Overzicht van betrokken werkgevers is te vinden op onze website). 
 
Trajecten 
De echte start van instroom van jongeren in trajecten en de uitstroom naar werk en arbeidsmatige 
dagbesteding stond voor 2017 in de plannen. Aan het einde van de 2017, 31-3-2018, waren er 28 
jongeren ingestroomd (bijna 40 trajecten).  Arbeidstoeleiders van de VSO-scholen hebben nog 
meerdere stagiaires/schoolverlaters aangekondigd die starten in Q1 2018.  
De pilotfase loopt door t/m Q1 2018. Onze doelstelling van 25/30 trajecten instroom is dus 
ruimschoots behalen. Ook de uitstroom komt goed op gang. 
 
Strijkservice 
Een strijkservice, waarin mensen met een beperking de was strijken voor mensen die dat zelf niet 
meer kunnen (mensen met een voorziening huishoudelijke hulp), heeft in november de deuren 
geopend. Strijkwinkel is een initiatief van Carrousel en een mooie samenwerking met de gemeente 
en WSD. Na de pilotperiode van 3 maanden, kunnen ook gewone klanten hun was tegen betaling 
laten strijken. Strijkwinkel is een veilige werkplek voor mensen op dagbestedingsniveau, maar ook 
mensen met loonwaarde kunnen hier terecht om hun inkomen te verdienen (uit opbrengsten van 
het strijken). 
 
Activiteitenverslag Doorpakken Wonen 
Om (jonge) mensen met een beperking zo goed mogelijk te laten participeren  - wonen, werken, 
sporten en vrijetijdsbesteding – in  Son en Breugel, wordt er een passend aanbod gerealiseerd van 
wonen met ondersteuning en eventueel zorg. De doelgroep betreft inwoners uit Son en Breugel.  
 
Het initiatief hiertoe werd genomen door de werkgroep Doorpakken Wonen. De werkgroep bestaat 
uit een vertegenwoordiging van stichting MeeDoen Werkt, betrokken inwoners, woonstichting  
‘thuis, CMD en de gemeente.  Sinds de start in december 2015 heeft Doorpakken Wonen hard 
gewerkt om de woonwens, kwantitatief en kwalitatief, in kaart te brengen. Daarnaast is een 
blauwdruk uitgewerkt om deze woonwens te kunnen gaan realiseren. 
 
Binnen de werkgroep zijn ook afspraken gemaakt over de vorm van de wooninitiatieven: wie is 
verantwoordelijk voor de bezetting en wie bepaalt wie er kan wonen, hoe is de zorginkoop geregeld, 
etc. Er is bewust gekozen dat het géén ouderinitiatieven worden en ook geen zorgaanbieder-
initiatieven, waarin respectievelijk ouders en de zorgaanbieder dit soort verantwoordelijkheden 
hebben. Er is gekozen voor een driehoeks-constructie: 

1. Ouders/ mensen met een beperking huren bij de woningcorporatie/verhuurder. 
2. Er komt 1 zorgaanbieder per project die alle zorg komt leveren. De selectie van de 

zorgaanbieder wordt uitgevoerd door de werkgroep Doorpakken, op basis van een formeel 
afwegingskader. Bewoners moeten zorg bij deze aanbieder afnemen. 

3. Er is een toetsingscommissie, die beoordeelt of kandidaat-bewoners voldoen aan 
toelatingscriteria die zijn opgesteld en of ze passen binnen de groep. De toetsingscommissie 
brengt advies aan het bestuur van stichting Doorpakken Wonen. De stichting neemt 
definitief besluit over toelaten bewoners en is o.a. verantwoordelijk dat er altijd bezetting is.  
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Stichting Doorpakken Wonen 
De werkgroep Doorpakken Wonen had geen formele rechtsvorm en is daarom geen partij om 
contracten met ‘thuis en zorgaanbieders te sluiten. 
Stichting MeeDoen Werkt heeft weliswaar het bevorderen van wonen voor mensen met een 
beperking in haar doelstelling staan, maar kan om reden van dragen van risico’s en (schijn van) 
belangenverstrengeling niet alleen verantwoordelijk zijn voor de woon initiatieven. 
Sinds oktober 2017 is daarom stichting Doorpakken Wonen opgericht. 
Voorzitter: Hans Spooren 
Secretaris, contactpersoon: Maaike van Kempen (stichting MeeDoen Werkt) 
Penningmeester: Ronald van de Heuvel 
 
Woonprojecten 
Een uitgangspunt van de werkgroep/stichting is om zoveel mogelijk gewoon participeren in het dorp 
te bevorderen. Dit betekent geen grote concentratie van onze gehele doelgroep, maar kleinere 
clusters naast, of als onderdeel van, reguliere woonvormen. Gezien de grote behoefte aan wonen 
met zorg zijn daarom meerdere locaties nodig.  
 
Er zijn een 2 tal projecten gedefinieerd in uitvoering genomen 

Project 1: 9 wooneenheden voor de doelgroep begeleid “zelfstandig” wonen met  
een gemeenschappelijke ruimte voor ontmoeting en begeleiding 
Locatie: Heistraat (Rabobankgebouw), centrum van Son, totale locatie bestaat  
uit 25 wooneenheden. 
Dit project is opgeleverd in januari 2018 en wordt nu bewoond. 

Project 2: ± 10 wooneenheden voor de doelgroep “zelfstandig” wonen  
Zij kunnen gebruikmaken van de gemeenschappelijke ruimte in locatie 1 
(750meter) 
Locatie: Hoek Molenstaat/Nieuwstraat, totale locatie bestaat uit  30 
wooneenheden , 
Dit project wordt opgeleverd in augustus 2018. 
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3.  Toekomst 
 

Nu, aan het einde van de projectperiode kunnen we met trots zeggen dat onze doelen meer dan 
bereikt zijn en dat de vraag naar onze diensten nog steeds blijft groeien. Dit is mooi, maar brengt ook 
een zorg met zich mee: Hoe zorgen we ervoor dat we voldoende capaciteit hebben om alle 
activiteiten en plannen goed uit te voeren en dat de continuïteit, als gevolg van capaciteitstekort, 
niet in gevaar komt?! Dit punt staat hoog op onze agenda en we zijn in overleg met o.a. de gemeente 
Son & Breugel om dit probleem te tackelen. 
 

3.1  Nieuwe Activiteiten 
 

Dorpshuis 
In het tijdelijke Dorpshuis (MFA), wordt op dit moment door verschillende gebruikers gewerkt aan 
samenwerkingsmogelijkheden, vooruitlopend op het definitieve dorpshuis dat gebouwd gaat 
worden. Carrousel is betrokken en zal meerdere werkplekken gaan invullen. 
 
Het Raadhuis 
Het Raadhuis is een jongerencafé in het centrum van Son, dat graag nu vooral in de weekenden en ’s 
avonds actief is. Om meer uit deze prachtige locatie te halen is het plan om, in samenwerking met 
Carrousel ook overdag diensten te gaan aanbieden, zoals een lunchcafé, snoepwinkel. Zo ontstaat 
een levendige locatie waar jongeren uit en rondom S&B, al dan niet met een afstand tot de 
arbeidsmarkt een passende plek kunnen vinden. Waar inwoners kunnen ontmoeten en diensten 
kunnen afnemen die een toevoeging zijn op het huidige dorpse aanbod.  
 
Ambitie 
We gaan samenwerken met Ambitie (www.ambitie.org). Ambitie is gespecialiseerd in het begeleiden en 
ondersteunen van mensen met een beperking in hun weg naar passend werk. Ambitie heeft  een groot 
netwerk van organisaties in Noordoost- en Zuidoost-Brabant. Door deze samenwerking kunnen we zowel 
ons netwerk als onze capaciteit vergroten. 
 
Erkend leerbedrijf 
We zijn in de voorbereiding om als leerbedrijf erkend te worden, waarna jongeren bij ons ook een 
mbo 1 en 2 diploma of deelcertificaten kunnen halen. 
 

Woonprojecten 

Project 3: ± 20/25 wooneenheden voor de doelgroepen beschermd en begeleid wonen (12 tot 
24 uurs begeleiding). 
De gewenste locatie (dorpskern, rustige locatie, niet te ver van centrum) is gekozen.   
 Oplevering 2019/2020/… 

Project 4: In het centrumplan van Breugel ‘Breugel Bruist’: 
± 10 studio’s voor wonen voor de doelgroep Begeleid “zelfstandig” wonen* 
± 10 studio’s voor wonen voor de doelgroep begeleid wonen (12 tot 24 uurs 
bescherming)* 
In het centrumplan wordt ook nadrukkelijk gekeken naar werkplekken voor mensen 
met LVB en ASS (initiatief van stichting MeeDoen Werkt) 

  

http://www.ambitie.org/
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4.  Organisatie 
 

4.1  Algemene gegevens 
 

Adres  Hendrik Veenemanstraat 12, 5691 BD Son 
Mail info@meedoensenb.nl 
Tel 0499 461 642 
 
KvK  64381811 
 
RSIN  855643055 
 
IBAN  NL71 RBRB 0929 2820 35 
 
Stichting MeeDoen Werkt heeft de ANBI-status 
 

4.1  Bestuur 
 

Het bestuur bestaat uit 4 bestuursleden. Het bestuur neemt beslissingen bij meerderheid van 
stemmen. Bij het staken van stemmen wordt het voorstel verworpen. Het bestuur komt eens per 
twee maanden bij elkaar om te vergaderen. Alle documenten die de stichting heeft met betrekking 
tot subsidieaanvragen en algemene zaken zijn voor het bestuur beschikbaar. De bestuurders van 
Stichting MeeDoen Werkt ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. 
 
Huidige bestuurssamenstelling: 
Voorzitter: Maaike van Kempen 
Secretaris: Diana van der Looij 
Penningmeester: Hein Dahmen 
Algemeen bestuurslid: Angelique Hubers 
 

4.2  Werknemers 
 
Voor de operationele werkzaamheden binnen heeft de stichting 3 vaste werknemers, 
die voor een deel betaald werken (in totaal 0,7 fte) en ook voor een deel als vrijwilliger werken (± 1,4 
fte). Daarnaast zijn meerdere vrijwilligers betrokken, waarvan 1 vrijwilliger op vaste basis (0,3 fte). 
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5.  Jaarrekening 
 
In de jaarrekening is onze balans, een staat van baten en lasten voor Stichting MeeDoen Werkt 
opgenomen. Aangezien de vereniging valt binnen de door de wet, in artikel 2:396 lid 1 BW 
gestelde grenzen, is de vereniging vrijgesteld van accountantscontrole. Om die reden is aan de 
jaarrekening geen accountantscontrole toegevoegd. 
 

5.1  Staat van baten en lasten 
 

 

    2017 

Baten    

Subsidie Gemeenten     €   22.875,00  

Subsidies Fondsen     €   63.000,00  

Giften      €        160,00  

Bijdragen activiteiten      €        250,00  

Overige baten    €               -    

Totale baten     €   86.285,00  

    

    

Lasten    

Personeelskosten     €   58.086,21  

Huisvestingskosten     €     1.750,00  

Kantoorkosten     €     2.229,94  

Activiteitskosten     €     2.005,57  

Bestuurskosten     €        345,00  

Marketingskosten     €     2.350,95  

Algemene kosten     €        186,00  

Financieringskosten     €          74,81  

Afschrijvingen    €     6.321,45  

Diverse baten en lasten     €            0,50  

Toevoeging aan reserves    €   12.934,57  

Totale lasten     €   86.285,00  

  

Het stichtingsresultaat over 2017 bedraagt € 12.934,57 positief en zal worden toegevoegd aan de algemene reserves.  
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5.2  Balans 
 

    2017 

Activa    

Immateriële vaste activa    

Materiele vaste activa    €   25.285,82  

Vorderingen en overlopende activa    €   42.750,00  

Liquide middelen    €   18.980,03  

Totale activa     €   87.015,85  

    

Passiva    

Reserves en fondsen    €   83.518,04  

Langlopende schulden    €               -    

Kortlopende schulden    €     3.497,81  

Totale passiva     €   87.015,85  

 


