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Voorwoord van de voorzitter 
 

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting MeeDoen Werkt over 2019. 
 
Stichting MeeDoen Werkt zet zich sinds begin 2016 in voor jongeren en (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. 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. 

 

Door samenwerking met SWZ Zonhove (Carrousel) en in Werkgroep Doorpakken Wonen heeft 

Stichting MeeDoen Werkt de manier gevonden om doelen te kunnen bereiken.  

In de afgelopen periode hebben we een reputatie opgebouwd als een deskundige en betrokken 

organisatie, die via een pragmatische aanpak werk en wonen weet te organiseren. We zijn 

vastbesloten om verder te bouwen op onze succes-resultaten om zo de jonge mensen met een 

beperking en hun ouders ook op de lange termijn participatiekansen te bieden. 

Het jaar 2019 kende een aantal belangrijke gebeurtenissen: 

a. In 2019 zijn maar liefst 33 werktrajecten ( 26 van deelnemers uit Son & Breugel en 7 uit 

randgemeenten) gestart. Steeds vaker weten o.a. arbeidstoeleiders van speciaal onderwijsscholen 

ons te vinden voor een passende stage-, werk- of dagbestedingsplek.  

b. In 2019  hebben drie van onze deelnemers een betaalde arbeidscontract getekend! 

P. werkt vast bij Mercurius, R. is dagelijks te vinden bij W&K Handelsmij op Ekkersrijt en N. heeft 

een BBL contract bij Kuijpers. ‘Werken kun je leren’, wat blijkt uit deze succesvolle plaatsingen. 

c. De eerst stappen in het realiseren van mbo-leertrajecten onder onze regie zijn gezet. Maatwerk is 

essentieel voor sommige leerlingen om de kans van slagen te vergroten. In samenwerking met 

Praktijkschool Eindhoven kan M. bij ons deelcertificaten halen, zonder de reguliere schoolroute 

op de Praktijkschool te volgen. Op deze manier kan zij haar gewenste baan in de zorg bereiken.  

a. We hadden hele mooie plannen voor 2019 om in samenwerking met het Vestzaktheater 

werk(ervarings)plekken te creëren die nu nog ontbreken in ons aanbod: beschut, maar wel 

midden in de maatschappij. Hier liggen hele mooie kansen voor jongeren om de stap te kunnen 

maken naar betaald werk. Dit project is nog niet van de grond gekomen, omdat het ons niet 

gelukt is de begeleidingscapaciteit te regelen die nodig is. We zullen er alles aan doen om dit wel 

voor elkaar te gaan krijgen en nemen de plannen mee naar 2020. 

d. Stichting MeeDoen was het goede doel van het Drakenbootfestijn in Son, georganiseerd door de 

Rotary. Samen met onze jongeren raceten we tussen alle andere deelnemers mee in onze 

Drakenboot. Er werd na afloop een mooie bakfiets geschonken, die we nu gebruiken om diensten 

te verlenen in het dorp. 
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e. In december 2019 volgde het verlossende woord van de gemeente over het toewijzen van een 

locatie voor wooneenheden met 24-uurs zorg. Een hele belangrijke stap vooruit in de plannen van 

stichting Doorpakken Wonen voor alle jongeren (en hun ouders) die 24 uurs zorg nodig hebben en 

al zo lang wachten op een woonmogelijkheid. 

f. De website van Stichting Doorpakken Wonen is door ons gebouwd en gevuld. 

Het Coronavirus heeft invloed op alles en iedereen. Ook op ons. Gelukkig is nog niemand van ons 

team of onze deelnemers getroffen door het virus. Dat is fijn, maar sinds half maart zijn wel onze 

dagbestedingsplekken op en om het Zonhove terrein gesloten. Een aantal medewerkers die stage 

lopen of werken bij externe werkgevers zijn ook thuis, omdat er onvoldoende ruimte en capaciteit is 

om hen erbij te houden. Wij zorgen ervoor dat we zo vaak mogelijk, via beeldbellen, met hen in 

contact zijn en blijven. Samen met hen zijn we bezig met ontwikkelgesprekken, beroepsinteresse 

onderzoek, werknemers vaardigheden, etc.  

Gelukkig is een ander aantal deelnemers nog wel aan het werk. Ook met hen houden we contact en 

zorgen we dat de coaching op aangepaste wijze doorgaat.  

Ondanks de onzekerheid rondom Corona richten we ons op concrete plannen voor 2020: 

b. Wij verwachten weer een goede instroom aan trajecten: stagiaires, dagbesteding en 

leerwerktrajecten, zodra scholen weer open gaan en er ruimte komt in de maatregelen. 

c. Het samenwerkingsproject met het Vestzaktheater laten we niet los. We zoeken naar een 

praktische oplossing, zodat we de zo gewenste werk(ervarings)plekken kunnen creëren die nu nog 

ontbreken in ons aanbod: beschut, maar wel midden in de maatschappij.  

d. WSD heeft haar plannen gepresenteerd om zich in Son & Breugel ook te richten op de doelgroep 

dagbesteding en beschut werk. We willen graag onderzoeken of het mogelijk is om krachten te 

bundelen en zo nog meer te bereiken voor onze jongeren. 

e. Met Doorpakken Wonen werken we in detail naar de realisatie van een woonproject voor 24 

uurs-zorg.  

Maaike van Kempen 

Voorzitter 

maart 2020  
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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 richt zich op het realiseren van een passend aanbod van wonen 
met ondersteuning voor (jonge) inwoners van Son en Breugel.   

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 en woning 
te realiseren 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. 
 
  

Een werkplek in de horeca is waar M. van droomt. Op zijn school, VSO de Korenaer, worden 
leerlingen met een stoornis in het autisme spectrum voorbereid op vervolgonderwijs of op een 
vervolg richting arbeid. Al twee jaar volgt M. de interne opleiding HBR (bediening, keuken, bar) op 
school. Zijn stage wilde hij graag in een ‘echt restaurant’ lopen. In november 2019 is M. gestart 
met werken in de keuken van Thermae Son. Thermae zorgde voor een vaste begeleider direct op 
de werkvloer en Carrousel voor een jobcoach. M. krijgt zo de maximale kans om kennis te maken 
met de horecawereld. 
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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  
 
 
Carrousel is een samenwerking tussen SWZ Zonhove en stichting MeeDoen Werkt. Het vinden en 
houden van passend werk gaat niet voor iedereen vanzelf. Door samenwerking in Carrousel is er een 
sterke positie ontstaan om de doestelling dagbesteding en arbeidsmatig werken in Son en Breugel 
voor mensen met een met een loonwaarde van maximaal 50/60% te realiseren.  
 
In de samenwerking is SWZ Zonhove met name verantwoordelijk voor begeleiding en training van de 
jongeren (professionele zorg) en het bieden van verschillende soorten werkervaringsplekken op het 
Zonhove-terrein. 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, scholen en 
werkgevers. Carrousel is gevestigd in het centrum van Son, Nieuwstraat 52. Deze locatie biedt zowel 
de werkplekken van het team, als de ontmoetingsruimte voor de jongeren.  
 
2. Werkgroep/stichting Doorpakken Wonen 
 
 
Werkgroep Doorpakken Wonen organiseert in Son en Breugel woonmogelijkheden met 
ondersteuning en/of zorg, voor mensen met een beperking. Doel is dat bewoners de maximale kans 
krijgen om deel te nemen aan de maatschappij.  
De werkgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van stichting MeeDoen Werkt, betrokken 
inwoners, woonstichting  ‘thuis, CMD en de gemeente.  
Om formele afspraken te kunnen maken met betrokken partijen is naast de werkgroep een stichting 
Doorpakken Wonen opgericht. De voorzitter van Stichting MeeDoen Werkt is secretaris/bestuurslid 
van Stichting Doorpakken Wonen. 
 
 

 

 
2.1  Activiteiten 
 

Activiteitenverslag Carrousel  
Steeds meer bedrijven willen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid 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 doet een beroep op deze 
verantwoordelijkheid en “haalt daardoor heel veel werk” in het dorp en op bedrijventerreinen 
Ekkersrijt en Esp. 
 
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 en 
coach.   
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Voor een aantal kandidaten is het niet reëel om (direct) de stap naar buiten te maken. “Binnen de 
muren” van onze eigen leer-werkplekken bieden we de doelgroep een intern leerwerktraject en/of 
een fijne (arbeidsmatige) dagbestedingsplek aan.  

 

Werkervaringplekken  
Het afgelopen jaar stond in het teken van het door ontwikkelen van onze eigen leer-werkplekken en 
het zoeken naar uitbreiding van taken. 

- Serviceteam: Het serviceteam verricht taken voor allerlei afdelingen van SWZ Zonhove en 
voor de gemeenschap van Son, op het Zonhove terrein en in de directe omgeving. Met de 
nieuwe elektrische bakfiets kunnen afstanden makkelijker afgelegd worden en kunnen we 
bijv. snel en eenvoudig was ophalen of boodschappen doen. Ook weet SWZ Zonhove op 
projectbasis het Serviceteam te vinden. Zo werkte het Serviceteam mee aan de pilot 
‘Voedselverspilling’. Op verschillende woongroepen wordt het afval gemeten en gescheiden 
en de Serviceteam-medewerkers helpen mee met de meting hiervan. 

- Komeet: het bedrijfsrestaurant SWZ waar gewerkt kan worden in de in de keuken  
- Kado&Zo: Een cadeauwinkel, direct naast Carrousel, waar vaardigheden van werken in een 

winkel geleerd kunnen worden. 
- Magazijn: Het aanleren van logistieke taken op het Zonhove-terrein. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trajecten  
De behoefte aan passend werk is groot! We zijn trots dat we al veel bereikt hebben. Sinds onze start 
in 2016  hebben we 57 (jonge) mensen kunnen begeleiden naar werk (stage, re-integratie, 
arbeidsmatige dagbesteding, werkervaringsplek, betaald werk, etc) gerealiseerd, verdeeld over bijna 
120 plekken/trajecten.   
 
Omdat wij met name werken met mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt en daarom 
betrokken blijven om werknemers en werkgevers te begeleiden of ondersteunen, is er feitelijk niet 
sprake van veel uitstroom. Jongeren blijven bij ons in beeld. Ervaring leert dat het in de praktijk 
moeilijk is om de jongeren met hele lage loonwaardes snel naar betaald werk te krijgen. Dit is ook in 
lijn met het  landelijke beeld. In 2019 kregen drie van onze deelnemers een arbeidscontact bij hun 
werkgever en zijn zij met loonkostensubsidie betaald aan het werk gegaan. Wel kunnen we 
constateren dat veel kandidaten een passende plek gevonden hebben waar ze vast kunnen blijven.  
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Werkgevers 
Sinds de start 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 altijd een proeftijd, om drempelvrees bij 
bedrijven weg te nemen. Daarnaast benaderen we heel gericht een specifieke werkgever, passend bij 
de wensen van een kandidaat.  Inmiddels is Carrousel bekend in het dorp en met regelmaat melden 
bedrijven zich spontaan bij ons met vacatures of om hun medewerking aan te bieden. Ruim 45 
bedrijven en organisaties zijn actief betrokken. 
 
 
Netwerk 
Naast de werkgevers werken we samen met diverse partijen om onze plannen en doelstellingen te 
kunnen verwezenlijken en onze organisatie te versterken:  
 

- Arbeidstoeleiders en stagebegeleiders van VSO-scholen en praktijkscholen  
- Gemeente Son en Breugel 
- CMD, Son en Breugel 
- Dienst Dommelvalei 
- Ergon, Eindhoven 
- WSD 
- UWV 
- ATC Eindhoven (ArbeidsTrainingscentrum Eindhoven) 
- Ambitie 
- ‘t Vestzak 
- Bibliotheek Dommeldal 
- RAC (Regionaal Autisme Centrum - begeleiding wonen) 
- Rabobank HGWZ  
- Ondernemershuis Brabant 
- Praktijkschool Eindhoven 
- Prins Heerlijk 

 
Rabobank HGWZ en Ondernemershuis Brabant bieden ondersteuning door het inzetten van hun 
kennis en netwerken om de zelfredzaamheid van onze stichting te borgen.   
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Prokkelstage 
Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking én 
iemand zonder. Om te laten zien hoe belangrijk en waardevol deze ontmoetingen zijn, is er elk jaar 
een Prokkelweek. Carrousel doelt elk jaar mee om kandidaat werkgevers en kandidaat werknemers 
bij elkaar te brengen. 
Tijdens de Prokkelweek 2019 is er voor onze jongeren een Prokkelstage gerealiseerd bij Carglass Son 
en Eindhoven. Er werd meegekeken in de werkplaats, waar ruitschade en kleine autoschades worden 
gerepareerd. Na de lunchpauze mocht er meegeholpen en meegeluisterd worden op het callcenter, 
waar alle schades aangemeld worden. Voor de jongeren en het personeel van Carlglass een 
waardevolle ontmoeting en een ontzettend leerzame dag.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
Prokkelstage 2019: Carglass Son en Eindhoven 
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Activiteitenverslag Doorpakken Wonen  
In Son en Breugel waren aanvankelijk geen eigen woonmogelijkheden voor mensen met een 
beperking of een ontwikkelstoornis, behalve voor mensen met een (zeer) ernstige meervoudige 
beperking bij zorginstelling SWZ- Zonhove. 
 
“Wonen met en zoals anderen” is de visie van Werkgroep Doorpakken Wonen, als het gaat om de 
wijze waarop zij (jonge) inwoners van Son en Breugel met een beperking onderdeel willen laten zijn 
van de samenleving. 
Werkgroep Doorpakken Wonen is een mooie, intensieve samenwerking tussen inwoners enerzijds en 
professionele instanties (gemeente, CMD, woonstichting 'thuis) anderzijds en streeft naar het 
realiseren van woonmogelijkheden voor 3 typen doelgroepen: 

1. Beschermd wonen: begeleiding op afroep, variabele uren, verschillend per bewoner. 

Doelgroep voornamelijk mensen met ASS, (rand)normaal ontwikkelingsniveau. (WMO-zorg) 

2. Begeleid wonen (WLZ): 12 tot 24 uur verzorging en begeleiding  

3. Begeleid wonen(WLZ): 24 uur intensieve verzorging en begeleiding  

Stichting MeeDoen Werkt heeft een afgevaardigde in Doorpakken Wonen en 

vertegenwoordigd met name de belangen van ouders en bewoners. 

 

In 2018 zijn de eerste appartementen voor beschermd wonen opgeleverd. Aan de Heistraat en 

Molenstraat wonen 19 jongeren, met een stoornis binnen het autisme spectrum, die relatief weinig 

zorgverlening nodig hebben (± 10 tot 12 uur begeleiding per week). In de appartementengebouwen 

wonen naast onze doelgroep ook reguliere bewoners.  

Het beschermd wonen lag begin 2019 flink onder vuur. Gemeente Eindhoven stelde eind 2018 een 

budgetplafond in voor al haar zorgaanbieders. Omdat zij moesten bezuinigen binnen het sociaal 

domein werd er een maximale grens gesteld aan hoeveel geld een zorgaanbieder vergoed krijgt voor 

de totaal gegeven behandeling of begeleiding. Deze bezuinigingsmaatregel bracht de continuïteit van 

de begeleiding van het woonproject in gevaar en veroorzaakte op veel gebieden onrust. Er is samen 

met gemeente Son en Breugel en het RAC gezocht naar een oplossing, zodat de continuïteit van de 

 
Gezamenlijk eetmoment woonproject Heistraat 
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zorg gewaarborgd kon blijven. De gemeente Eindhoven heeft uiteindelijk de indicaties van de 

bewoners toch verlengen vanuit het frictiebudget.  

Stichting Doorpakken Wonen vindt het belangrijk om bewoners en ouders te betrekken bij zaken 
waar zij belang bij hebben. In 2019 zijn er daarom twee adviescommissies opgericht; één van ouders 
en één voor bewoners. Taken van de adviescommissies zijn: 
- Vertegenwoordigen van bewoners/ouders 
- Input verzamelen bij bewoners/ouders 
- Meldingen doorgeven aan het bestuur 
- Bijwonen overleg met bestuur 
- Advies uitbrengen aan bestuur 

Om bewoners en ouders snel op de hoogte te stellen van ontwikkelingen en besluiten is er 
gezamenlijk afgesproken om op meerder momenten gedurende het jaar nieuwsbrieven te versturen; 
één van Doorpakken Wonen, één vanuit het RAC. 
 
In 2019 heeft stichting Doorpakken Wonen zich hard gemaakt voor een bouwlocatie voor het WLZ-

project. In het raadsvoorstel wat ging over dertien ontwikkellocaties waar gebouwd gaat worden in 

Son en Breugel, kwam geen enkele keer ‘wonen met zorg’ voor, ondanks eerdere toezeggingen. 

Stichting Doorpakken Wonen en stichting MeeDoen Werkt startten een petitie en bood de 

wethouder 1311 handtekeningen aan. In de raadsvergadering van 19 december ging de 

gemeenteraad akkoord met het maken van ruimte op toekomstige woningbouwlocaties voor de 

jongeren die 24-uurszorg nodig hebben. Het raadsvoorstel betreft 15 tot 25 wooneenheden voor 

jongeren met een beperking, met de aanvulling dat ook ‘oudere jongeren’ welkom zijn. Niet alleen 

de Ruysdaelstraat is als locatie in beeld, maar het voorstel is om te bouwen zodra er een locatie 

beschikbaar komt. 

Omdat Doorpakken Wonen voor de buitenwereld online nog niet voldoende zichtbaar was, hebben 

we in 2019 geïnvesteerd in het ontwikkelen van een website. 

 
Website Doorpakken Wonen 

 

 

                                             

 

 

M. P. (ouder): “Ik heb me aangemeld voor de adviescommissie omdat ik graag mijn steentje bij wil 
dragen aan dit mooie woonproject en de uitdagingen die daar soms bij horen.” 
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3.  Toekomst 
 

Nu we terugkijken op 2019 kunnen we zeggen, dat het voor Stichting MeeDoen Werkt een druk, 
maar waardevol jaar was. Onze doelen zijn meer dan bereikt zijn en de vraag naar onze diensten 
blijft nog steeds blijft groeien. Dat 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 stond en staat hoog 
op onze agenda.  
 
De komst van de Corona crisis brengt voor iedereen veel onzekerheden met zich mee. Wij willen 
voorkomen dat dit ten koste gaat van kansen die onze (nieuwe) deelnemers krijgen op participatie in 
werk. We gaan daarom actief op zoek naar creatieve manieren waarop passende werk-, stage- of 
dagebestedingsplek toch kan doorgaan.  
 

3.1  Nieuwe Activiteiten 
 

Vestzak 
In 2019 is er veelvuldig overleg geweest met het bestuur van het Vestzaktheater over het creëren 
van passende (werk)plekken voor beschut werk, wat nu nog ontbreekt in Son en Breugel.   
 
Het plan om in het Vestzaktheater ±5/6 werkplekken voor dagbesteding, werkervaring en (beschut) 
werken te realiseren is in allerlei vormen besproken. Op dit moment kan geen van beide partijen 
voldoende capaciteit leveren om het project kant en klaar van de grond te krijgen. We beraden ons 
nu over een aangepaste vorm; bijvoorbeeld minder werkplekken en begeleiding door vrijwilligers 
MeeDoen Werkt of zoeken naar samenwerking, bijvoorbeeld met WSD. 
 
Onze droom blijft een werkplek voor beschut werken in Son en Breugel. Deze werkplekken zijn een 
uitbreiding van het diensten- en begeleidingsaanbod van Carrousel: werkplekken in een beschutte 
omgeving, met begeleiding, maar wel midden in de maatschappij. Het is de ontbrekende schakel 

tussen werken op het Zonhove-terrein en het werken bij een werkgever.  
 
Erkend leer-werktraject 
De eerst stappen in het realiseren van een ‘leer-werktraject’ voor jongeren, dichtbij en betrokken, 
zijn gezet. In samenwerking met de Mytylschool Eindhoven hebben we in 2019 een kandidaat de 
mogelijkheid geboden om deelcertificaten halen, zonder de reguliere schoolroute af te maken. In 

 N. is na de zomervakantie van 2019 gestart met de BBL opleiding Assistent Installatie- en 

constructietechniek aan Koning Willem II college in Den Bosch. Langere tijd deed N. ongeschoolde arbeid; 

hij werkte in het Serviceteam, liep stage bij de huismeesters op het Zonhove-terrein en mocht doorstromen 

naar buiten. Bij Van Lieshout Elektrotechniek vond hij een plek als assistent. Nu hij gestart is met zijn 

opleiding op niveau 1, is werken bij een erkend leerbedrijf hiervoor een must: Kuijpers Installaties Helmond 

biedt hem deze kans. Een zeer betrokken werkgever, die er alles aan wil doen om N. een passende 

werkplek te bieden. Zo wordt N. bijvoorbeeld iedere dag opgepikt in Son en Breugel door een vaste 

medewerker, zodat hij mee kan gaan naar alle klussen in de regio. 

 

 

Jimmy – Kuijpers Installaties Helmond, vaste werkbegeleider van N. 
“Het is ontzettend fijn dat Carrousel helpt om de groei van N. mogelijk te maken. Als ik vragen heb, kan ik 
altijd bij ze terecht.” 
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goed overleg met Praktijkschool, krijgt zij de kans om te laten zien wat ze in haar mars heeft. Op deze 
manier kan zij haar gewenste baan in de zorg bereiken. Maatwerk is essentieel om de kans van 
slagen te vergroten. 
 
Woonprojecten: 
Nu er door de gemeente is vastgelegd, dat er een locatie moet komen voor de doelgroep begeleid 
wonen met 12-24 uur zorg, zullen wij de komende tijd druk bezig zijn met de concrete vormgeving 
van het woonproject. Het uitwerken van het programma van eisen,  het vinden van de juiste 
zorgverlener en het benaderen van kandidaat bewoners die in aanmerking komen voor het 
woonproject is een hele klus. 
 

    

Sinds kort morgen we Ons Son en Breugel als betrokken werkgever toevoegen. D. werkt hier als 
redactioneel medewerker. Wekelijks werkt hij een paar uur bij Carrousel en werkt hij samen met 
Rutger van Ons Son en Breugel o.a. aan de 2-wekelijkse podcast ‘Onscast’. We zijn trots op deze 

mooie samenwerking en de inzet van de D. 
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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 4 vaste werknemers, 
die voor een deel betaald werken (in totaal 1,4 fte) en ook voor een deel vrijwillig werken (± 1,2 fte). 
Daarnaast zijn meerdere vrijwilligers betrokken.   
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5.  Jaarrekening 
 
In de jaarrekening is de staat van baten en lasten en de balans opgenomen.  
Een accountantscontrole wordt uitgevoerd en toegestuurd aan de gemeente. 

5.1  Staat van baten en lasten 
 

Baten   
Subsidie Gemeente  90.875,00 

Giften   1.978,52 

Vrienden van Stichting MeeDoen Werkt 150,00 

Totaal Baten  93.003,52 

  
Lasten  
Personeelskosten   
Bruto salarissen 52.080,00 

Vakantiegeld 5.521,60 

Sociale lasten 10.599,00 

 68.200,60 

Huisvestingskosten   
Huur 3072,42 

  

Kantoorkosten   
Telefoonkosten 780,00 

Computerkosten 286,45 

Boekhoudkosten 138,00 

 1.204,45 

Activiteitskosten   
Representatiekosten activiteiten 17,65 

Onkosten activiteiten 1.871,51 

 1.889,16 

Bestuurskosten   
Representatiekosten bestuur 24,99 

  

Marketingskosten   
Website 278,35 

Advertentie / promotiekosten 319,84 

Drukwerk 35,43 

 633,62 

Algemene kosten   
Contributiekosten 138,50 

  

Financieringskosten   

Bankkosten 108,96 

  

Afschrijvingen  
Afschrijvingen Inventaris 5.400,00 

Afschrijvingen computer apparatuur 921,25 

 6.321,25 

  

Totale lasten 81.593,95 

  

Exploitatiesaldo 11.409,57 
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5.2  Balans 
 

Materiële vaste activa  
Inventaris groot 10.800,00 
Computer apparatuur 1.843,12 
 12.643,12 
Vorderingen  
Waarborgsommen 750,00 
Debiteuren 90,00 
 840,00 
Liquide middelen   
Bank 49.635,64 
Kruisposten -3,50 
 49.632,14 
  
  

Totale activa 63.115,26 

  
  
Kapitaal en reserves   
Algemene reserve 58.729,86 
  
  
Kortlopende schulden  
Loonheffing te betalen 1.955,00 
Vakantiegeld te betalen 2.430,40 

 4.385,40 
  
  

Totale passiva 63.115,26 

 

 

                    

             


