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Onze tweede nieuwsbrief 

Op 29 januari hebben we onze eerste thema 

bijeenkomst gehouden met alle betrokkenen, 

belangstellenden en ambassadeurs van onze 

voorgenomen woonvoorziening. Een 

woonvoorziening voor jongeren die zonder hulp 

niet zelfstandig kunnen wonen zo dat deze 

jongeren niet hoeven te verhuizen naar een 

omliggende gemeente. Wonen, dichtbij eigen 

vrienden en familie, eigen sportvereniging, 

werk/ dagbesteding etc. 

 
Wat een super avond, waar we met 30 mensen 

onze ideeën hebben kunnen delen maar nog 

belangrijker, waar een ieder zijn of haar ideeën 

kon inbrengen en dat is waar stichting MUS 

voor staat. Samen met betrokkenen de plannen 

vormgeven. De aanzet is er. In deze 

nieuwsbrief vertellen we graag de uitkomsten 

van deze avond. 

 

Wat hebben we de 29
e
 januari gedaan 

Een doorkijkje van de avond. Johan en 

Dietward gaven een korte terugblik van wat er 

in de afgelopen periode is gebeurd en 

bespreken wat de ambities zijn van de stichting. 

Vervolgens zijn we met z‟n allen aan de slag 

gegaan. In vier groepen heeft elke groep een 

kwartier input gegeven per thema over de 4 

thema‟s Wonen, Zorg, Locatie en Werken. Aan 

het eind van de inspiratie sessie heeft iedere 

werkgroep aangeven wat zij het belangrijkst 

vinden per thema, zie onderstaande diagram.  

 
Samenvatting belangrijkste uitkomsten per thema 

 

 

Van de 30 mensen hebben zich al 8 mensen 

aangemeld die actief willen meedoen in één 

van de themagroepen. Wil jij ook actief 

meedoen in een van de werkgroepen of 

anderszins ons ondersteunen, laat het ons 

weten. Uiteindelijk willen we samen dit initiatief 

met jullie vorm geven. 

Henk Dijkman heeft zich al aangemeld om een 

nieuwe website te bouwen. Top.   

 

Wat is er afgelopen periode gebeurd 

De gemeente Leerdam heeft een substantiële 

werksubsidie toegekend. Daarvoor zal 

Stichting MUS een ervaren projectleider 

inhuren die kennis heeft van soortgelijke 

initiatieven. Eén maal per kwartaal vindt een 

afstemming en verantwoording plaats aan het 

college van de gemeente.  

Verder zijn c contacten gelegd om sponsor 

activiteiten te organiseren en zijn er ideeën 

over mogelijke locaties. Samen Doen en MEE 

Zuid Holland Zuid blijven nauw betrokken. 

 

Wat is onze ambitie 

   

Komend jaar willen we flinke stappen maken. 

Samen met alle betrokkenen en de 

projectleider gaan we de plannen verder 

vormgeven, zoeken een locatie, zal bekend 

zijn wie het gebouw gaat realiseren en zal ons 

plan op het gebied van wonen, zorg, werk en 

locatie als concept staan. Onze ambitie is om 

de woonvoorziening binnen 3 jaar te realiseren 

  

Gezamenlijke uitkomsten van de avond 

Wat hebben we gezamenlijk allemaal 
opgehaald. Wat vinden we belangrijk! 

 
 
Afbeelding 1: Opgehaalde wensen over de 4 thema’s 

 

Wonen: veiligheid, eigen
woning, kleinschalig

Zorg: 24/7 iemand
aanwezig zijn, zorg moet
vertrouwd zijn, uitdaging
diversiteit aan zorg
Locatie: midden in de
samenleving

Werk: wonen en werk niet
in 1 gebouw
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Kijkend naar de vier thema‟s, zijn de meeste 

wensen opgehaald met betrekking tot wonen en 

zorg en in mindere mate locatie en werk. 

Desondanks zijn voldoende wensen opgehaald.  

 

Uitkomsten thema Wonen 

Binnen dit thema gingen de meeste wensen 

over het gebouw. 

 
Afbeelding 2: Opgehaalde wensen wonen  

 

Onderstaand zijn alle wensen met het thema 

“Wonen” benoemd. 

 

 
Afbeelding 3: Alle wensen voor wonen die zijn opgehaald 

Veiligheid en een eigen woning zijn belangrijkst. 

 

Uitkomsten thema Zorg 

Over het thema Zorg zijn eveneens veel 

wensen opgehaald.  

 
Bij dit thema zijn „zorg moet vertrouwd zijn‟, 

organiseren op maat en 24 uur per dag iemand 

aanwezig zijn, de belangrijkste wensen. 

 

Uitkomsten thema Werk 

 
Kan of moet je wonen en werk/dagbesteding 

combineren of niet. Daarin is de meerderheid 

duidelijk, werk en wonen scheiden! 

 

Uitkomsten thema Locatie 

 
Opvallend is dat hier overduidelijk wordt 

gekozen van een woonvoorziening in de 

samenleving en de buurt daarin betrekken is 

overduidelijk een wens! 

 

Hoe verder 

Al deze wensen nemen we mee en zijn de 

basis om deze thema‟s verder uit te werken. 

Alle mensen die zich hebben opgegeven om 

extra te ondersteunen in één van deze thema 

groepen worden afzonderlijk benaderd. 

Nogmaals, vind je het belangrijk om direct 

betrokken te zijn bij één van deze thema‟s, 

meld je aan! 

 

Iedereen die er op 29 januari bij was, heeft een 

handgemaakt ambachtelijk plankje gekregen, 

gemaakt door het dagcentrum De Witte Schuur 

in Culemborg, met daarop de data van onze 

themabijeenkomsten voor dit jaar. 
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De thema avonden worden gehouden op: 

- Woensdag  17 april 

- Woensdag   3 juli 

- Woensdag  18 september 

- Woensdag 27 november 

 

Noteer alvast deze data!!! 

 

Wij zorgen voor informatieve, enthousiaste en 

leuke bijeenkomsten waarin we jullie 

meenemen in de ontwikkelingen, voorbeelden 

en mogelijkheden van dit mooie wooninitiatief. 

 

Aanvang 20.00 uur in het Oude Posthuys  

in Leerdam.  

 

Wij zien uit naar jullie komst! 

 

Laat even weten of je komt via: 

 

Johan@creatiekrachtcentrale.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Bestuursleden Stichting MUS 
 

Johan Boonekamp  Sandra Doddema  

Partner van Marina,  Partner van Henk 

 

  

 

 

 

 

 

Voorzitter    Bestuurslid 

Gorinchem   Leerdam 

06 51 42 43 41  06 29 60 31 46 

Johan@creatiekrachtcentrale.nl sanny-greeneyed@hotmail.com  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dietward Bruin  Arnout de Vries 

Partner van Betsy  samenwonend 

  
 

Secretaris   Penningmeester  

Leerdam   Gorinchem 

06 51 35 84 32   06 41 79 17 44 

Dietward@kpnplanet.nl arnout94@live.nl  

 

mailto:Johan@creatiekrachtcentrale.nl
mailto:Johan@creatiekrachtcentrale.nl
mailto:sanny-greeneyed@hotmail.com
mailto:Dietward@kpnplanet.nl
mailto:arnout94@live.nl

