Inspiratiewijzer
het toekomstbestendige wooninitiatief

Wat goed is
moet blijven:
hoe we kosten

besparen
kwaliteit kun
nen
behouden

Dit is een uitgave van Per Saldo Wonen. De uitgave is mogelijk gemaakt
door middel van een financiële bijdrage van het fonds NSGK.
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Bij de opening van het Droomhuis voor

praktijken is zo groot, dat je als lezer misschien

was de directeur van de Woningstichting

heeft alles te maken met het feit, dat er zo veel

meervoudig beperkte kinderen in 2007

Wageningen ervan overtuigd dat het in de
toekomst helaas niet meer mogelijk zou

zijn om zulke prachtige wooninitiatieven te

realiseren. Hij heeft geen gelijk gekregen. Hij

werd aan zijn worden herinnerd toen hij vorig
jaar in Wageningen de ouderinitiatieven ‘De
Burgh’ en ‘de Wijde Wereld’ opende. Tegen
de stroom in en ondanks ‘voorzichtigheid’

bij woningcorporaties hebben deze ouders

de obstakels verwijderd en de nodige steun

verworven om hun droom toch te realiseren.

In hún project was een van de ‘sleutels’ dat bij
mislukking de appartementen vrij eenvoudig
geschikt gemaakt kunnen worden voor
andere bewoners.

Nog steeds springen wooninitiatieven in
heel Nederland als paddenstoelen uit de

grond. Het is een ‘bottom-up-beweging’ van
oudergroepen, maar ook zorgondernemers,
die het roer om willen gooien. Die de

mogelijkheden willen vergroten voor een zo
normaal mogelijk leven en eigen regie door
de bewoners. Pgb’s spelen daarin vaak een

belangrijke rol, omdat ze ruimte bieden voor
een maximale creativiteit. Dat blijkt ook uit

deze Inspiratiewijzer. De verscheidenheid aan

soms denkt het spoor bijster te raken. Dat

mogelijke wegen zijn, die kunnen leiden naar
het gemeenschappelijke doel.

Voor het realiseren van een wooninitiatief heb
je een lange adem nodig. Het belangrijkste is

een duidelijke visie op wat je wilt, een stip aan
de horizon, waar je als groep naartoe werkt.
En de eigenwijsheid en het zelfvertrouwen

waardoor je je niet wijs laat maken, dat het

onmogelijk is. Het kán en het levert prachtige
zorg op voor de bewoners.

Ik verwacht dat deze publicatie van Per

Saldo Wonen veel bouwstenen bevat die

hun eigen plek zullen vinden in de talrijke

wooninitiatieven, die nu overal in Nederland
op stapel staan. Een naslagwerk, dat veel

alternatieven biedt wanneer het langs die

ene weg toch niet blijkt te lukken. En mochten
de woorden toch meer vragen oproepen dan
antwoorden geven, aarzel dan niet om deel

te nemen aan een van de workshops van Per
Saldo Wonen. Zo kunt u kennis en energie

bijtanken en ervaringen delen met andere

initiatiefnemers. Of neem eens een kijkje bij

een van de bestaande projecten. Dan ervaar je
al snel hoe wooninitiatieven het Nederlandse
zorglandschap verrijkt en veranderd hebben.

Gabriël Enkelaar, voorzitter
Klankbordgroep Per Saldo Wonen
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Inleiding
Met deze Inspiratiewijzer wil Per Saldo bewoners en
naasten van bestaande en startende wooninitiatieven
aanmoedigen en ondersteunen om hun wooninitiatief
toekomstbestendig te maken en te houden. De publicatie is in eerste instantie bedoeld voor ouderinitiatieven;
echter ook ouders-ondernemers en kleine zorgaanbieders die nauw samenwerken met ouders, kunnen er
hun voordeel mee doen. De Inspiratiewijzer geeft concrete tips en adviezen die afkomstig zijn uit de praktijk.
Door de bezuinigingen in de langdurige zorg is er minder geld beschikbaar voor de inkoop van zorg en begeleiding, dan pakweg vijf jaar geleden. Wooninitiatieven,
zeker startende wooninitiatieven, voelen dat in hun
bedrijfsvoering. Zij legden Per Saldo in de afgelopen tijd
regelmatig de vraag voor hoe zij, ondanks stijgende kosten, het hoofd boven water kunnen houden.
Eén van de mogelijkheden is om de bedrijfsvoering eens
goed tegen het licht te houden. Is er een mogelijkheid
om de zorg en de dagbesteding misschien anders in te
richten? Kunnen we al in het stadium van de bouw van
het huis ervoor zorgen dat huurprijs en woonkosten zo
laag mogelijk blijven? Wat levert samenwerking op, en
welke kosten kunnen we uit de exploitatie halen en via
externe financiering realiseren.
Per Saldo heeft in haar netwerk een groep van wooninitiatieven weten te vinden die vernieuwende werkwijzen
toepassen. Het zijn de best practices die experimente-

ren, vaak met succes, soms ook moeten zij hun plannen bijstellen. Omdat vernieuwing op de werkvloer
plaatsvindt, wordt veel wat deel uit maakt van die
verandering niet beschreven. Die kennis is dus niet
zichtbaar voor een grotere groep die hier juist behoefte
aan heeft. Resultaat is een rijk palet aan mogelijkheden om de kosten die een wooninitiatief maakt op een
slimme en creatieve manier zo laag mogelijk te houden.
Soms is het zelfs mogelijk om inkomsten te verdienen.
Bijkomend feit is dat de kwaliteit van de zorg vrijwel
nooit in het geding komt. Integendeel zelfs, in een aantal gevallen is de zoektocht naar een verbetering van de
zorg, de oorzaak van een kostenbesparing geweest.
Tot slot twee opmerkingen: Dat kostenbesparingen
mogelijk zijn, hoe gering soms ook, mag geen reden
zijn om zorgbudgetten nog verder in te krimpen. Zoals
gezegd, het water staat aan de lippen, de adviezen en
tips in deze Inspiratiewijzer zijn een steun in de rug voor
wooninitiatieven. Doel is om daarmee de bedrijfsvoering van het wooninitiatief zo in te richten dat continuïteit kan worden gewaarborgd. Een zekere basis die
een garantie biedt voor continuïteit is voor ouders en
bewoners van cruciaal belang.
En last but not least: Per Saldo wil de Nederlandse
Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) op deze
plaats hartelijk bedanken voor het financieel mogelijk
maken van dit project.
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Deze publicatie is bedoeld om op basis

van de praktijk goede voorbeelden met u
te delen. Niet voor niets noemen wij het

een ‘Inspiratiewijzer’. Onze intentie is u te

inspireren en aan te zetten om voorbeelden
en ideeën die wij aanreiken, op een eigen

manier te vertalen naar uw eigen situatie.

Deel 1:
Minder inkomsten,
hogere kosten,
de gevolgen van de
transitie
Dit deel laat zien met welke extra uitgaven wooninitiatieven de laatste jaren geconfronteerd worden en
op welke wijze hun zorgbudget wordt beknot. In het
verlengde hiervan beschrijven we de gevolgen van de
transitie van de AWBZ naar de nieuwe zorgwetten voor
wooninitiatieven. We beschrijven de gevolgen hiervan
voor de exploitatie van wooninitiatieven en voor de
inkomens van afzonderlijke bewoners. Tenslotte laat
deel 1 zien op welke manier wooninitiatieven passen
binnen het transitie-denken en welke winst hier te
behalen valt. Dat geldt zowel financieel als zorginhoudelijk.
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Deel 2:
Thema’s voor
kostenbesparingen

»»

»»
»»
»»
»»
»»

Dit is het meest praktische hoofdstuk. Hierin vindt u
een scala aan voorbeelden hoe u kosten kunt besparen
of inkomsten kunt genereren. Er zijn zes thema’s als
uitgangspunt genomen waarop of waarmee kostenbesparingen mogelijk zijn. De thema’s ontstonden als
vanzelf omdat zij bij vrijwel alle wooninitiatieven een
rol speelden. De thema’s zijn:
Visie	Een sterke visie en het vasthouden
daaraan blijkt als geleider te kunnen
werken om kostenbesparingen binnen
de andere thema’s te realiseren.
Zorg	Hoe de zorg anders te organiseren
met behoud van dezelfde kwaliteit.
Wonen	Besparingen tijdens de bouw of via
het wonen.
Dagbesteding	Minder kosten mogelijk maken door
creatieve matches.
Samenwerking 	Hoe door (lokale) samenwerking op
kosten kan worden bespaard.
Fundraising 	Met subsidies en sponsoring kan een
behoorlijk bedrag opgehaald worden.

Deel 3:
Samenwerkingspartners
Deel 3 is geschreven vanuit het perspectief van stakeholders. Dit zijn samenwerkingspartners van wooninitiatieven, zoals woningcorporaties en gemeenten, die op
hun beurt kunnen bijdragen aan een gunstige kostenbaten verhouding. De stakeholders zijn:
»» Gemeente Reusel De Mierden
»» Woningstichting de Zaligheden, Eersel
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Deel 4: De interviews

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Dit hoofdstuk biedt een overzicht van alle 10 geïnterviewde wooninitiatieven met hun belangrijkste kenmerken. Eén ervan is nog in oprichting. Ook in dit hoofdstuk
is als rode draad de bedrijfsvoering genomen. De wooninitiatieven zijn:
Us Dream, Leeuwarden
De KIP, Den Haag
Woonmere, Almere
Umah-Hai, Utrecht
De Blomhoeve , Alblasserdam
Zaamzorg, Amsterdam
Stichting Sascha, Radewijk
Ons Huis, Kockengen
Het Tweede Huis, Vlijmen
Het Elseneindhuis, Oss

Wat is een
wooninitiatief?
Wooninitiatieven komen in verschillende vormen voor.
In 2012 heeft het ministerie van VWS de definitie van
het wooninitiatief vastgesteld. Kleinschaligheid, scheiden van wonen en zorg, het collectief wonen, inkoop
van zorg met een pgb en een gemeenschappelijke ruimte zijn kenmerkend. De hieronder genoemde definitie
geldt met ingang van 1 januari 2015 alleen nog voor
mensen die onder de Wlz vallen.

DEFINITIE WOONINITIATIEF

Een wooninitiatief is een woonsituatie waarbij:
a.	Minimaal 3 en maximaal 26 bewoners een pgb ontvangen voor ten minste de functies persoonlijke verzorging en begeleiding individueel en hiervoor met een
pgb (door bundeling van pgb’s) de zorg inkopen, en
b. De bewoners verblijven op een GBA adres of op
meerdere GBA adressen binnen een straal van 100
meter, waarin tenminste één gemeenschappelijke
verblijfsruimte aanwezig is die geschikt is voor het
ontplooien van gezamenlijke activiteiten.

Drie hoofdvormen
Wooninitiatieven zijn er in verschillende variaties. We
lichten de hoofdvormen hieronder toe.

> Ouderinitiatief

Bij deze vorm zijn ouders of naasten initiatiefnemer
en hebben een grote mate van regie. Naast een eigen
visie op wonen en zorg, kiezen de ouders hun eigen
zorgverlener waarmee zij afspraken maken. Zij zijn
nauw betrokken bij de realisatie van de bouw van de
woning. En eenmaal opgeleverd, bij de dagelijkse gang
van zaken in het wooninitiatief. Bij deze vorm komt ook
zelfwerkgeverschap voor: de stichting of vereniging van
het ouderinitiatief neemt rechtstreeks werknemers in
dienst en vervult daarmee een werkgeversrol zie onder
andere pagina 61.

> Particulier initiatief

Deze vorm kenmerkt zich door het gegeven dat het
initiatief bij een zorgondernemer ligt. Deze ondernemer
ontwikkelt een bepaald aanbod en zoekt daar ouders
bij. Het is in tegenstelling tot de eerste vorm geen
breed gedragen ouderinitiatief. Er is meer variatie in de
mate van zeggenschap. Deze kan variëren van inspraak
en invloed in alle thema’s die het wooninitiatief raken,
tot een rol die beperkt is tot betrokkenheid bij het
maken en evalueren van het zorgplan. Het komt regelmatig voor dat een zorgondernemer zelf ouder is van
een toekomstige bewoner.

Doelgroepen
Bewoners van wooninitiatieven hebben een diverse
achtergrond. Wat overeenkomt is dat het bij aanvang
om jongvolwassenen gaat; meestal zijn de bewoners
tussen de 18 tot 23 jaar wanneer zij in het wooninitiatief gaan wonen. De bewoners zijn mensen met een
verstandelijke beperking, een lichamelijke beperking of
met een combinatie van beperkingen. Een andere groep
bewoners heeft te kampen met psychische- en gedragsproblematiek. Zij hebben een stoornis in het autistisch
spectrum, of andere psychische en psychiatrische aandoeningen.
Hoe zelfstandiger een bewoner is, des te vaker woont
hij of zij in een eigen appartement (zelfstandige woonruimte). Hebben bewoners ernstigere beperkingen en
zijn ze zodoende minder zelfstandig, dan hebben zij
meestal een zit-slaapkamer tot hun beschikking (onzelfstandige woonruimte). In beide typen beschikken
bewoners over een gemeenschappelijke ruimte.
In deze publicatie spreken wij over bewoners van
wooninitiatieven vanaf 18 jaar en laten wij zodoende de
Jeugdwet buiten beschouwing. Bij bewoners onder de
18 jaar is meestal sprake van levering van zorg in natura
en zijn wonen en zorg zodoende niet gescheiden. Veel
thema’s die aan bod komen, spelen bij deze wooninitiatieven geen of een minder grote rol.

> Wooninitiatief van aanbieder

Zowel zorg in natura als zorg ingekocht met een pgb
komt voor. Bij de eerste vorm (zorg in natura) is geen
sprake van een scheiding tussen wonen en zorg. Het
wooninitiatief is eigendom van de zorgverlener en
deze bepaalt voor een groot deel hoe het zorgaanbod
eruit ziet. Eigen regie en zeggenschap van bewoners en
ouders speelt een kleinere rol dan bij ouderinitiatieven.
In sommige gevallen huurt het wooninitiatief de
woning van de zorgaanbieder. De zorg wordt met pgb’s
ingekocht, wonen en zorg zijn dan wel gescheiden en
ouders hebben relatief meer zeggenschap. Kiest het
wooninitiatief voor een andere zorgaanbieder dan moeten zij de woning verlaten.
In deze Inspiratiewijzer bespreken wij in eerste instantie
ouderinitiatieven. Daarnaast hebben wij drie particuliere initiatieven geïnterviewd (Stichting Sacha, Zaamzorg
en De Blomhoeve) waar eigen regie en zeggenschap
van bewoners en ouders een belangrijke rol spelen.
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deel 1
Minder inkomsten,
hogere kosten, de gevolgen
van de transitie
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Minder inkomsten,
hogere kosten,
de gevolgen van
de transitie
2015 is een overgangsjaar in de transitie
van de wetgeving voor de langdurende

zorg. Het gaat hier om de transitie van de
AWBZ in de Wet Langdurige Zorg (Wlz),
de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet

Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
en de Jeugdwet. In het overgangsjaar

behouden budgethouders (mensen met
een pgb) hun zorg, totdat hun indicatie

afloopt en zij geherindiceerd worden. Dan

kunnen zij in aanmerking komen voor andere
zorg of krijgen zij te maken met een lager
zorgbudget.

H

et recht op een persoonsgebonden budget
is in alle wetten verankerd, met uitzondering
van de Zvw.
Het wooninitiatief had in de AWBZ en heeft
nu in de Wet Langdurige Zorg (Wlz) een formele status;
zo wordt het wooninitiatief op verschillende plaatsen
in deze wet genoemd. Bewoners van een wooninitiatief
die onder de Wlz vallen, ontvangen daarmee de wooninitiatieventoeslag (€ 4030,- op jaarbasis per bewoner
in 2015).
Het wooninitiatief is niet als zodanig opgenomen in de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning, bewoners ontvangen niet automatisch een zorgbudget waarmee zij
voldoende zorg en begeleiding kunnen inkopen om in
een wooninitiatief te kunnen (blijven) wonen. Ook ontvangen zij geen wooninitiatieventoeslag; de gemeente
kan daarover wel een positief besluit nemen en de toeslag toekennen aan bewoners.
Wanneer in 2016 de nieuwe wetgeving voor alle bewoners van wooninitiatieven ingaat, kunnen we grofweg
spreken van een tweedeling, namelijk:
1. Bewoners en toekomstige bewoners van een wooninitiatief met een indicatie die valt onder de Wet
Langdurige Zorg: zij hebben over het algemeen een
indicatie met bijbehorend zorgbudget dat voldoende is
om in een wooninitiatief te wonen.
2. Bewoners en toekomstige bewoners van een wooninitiatief die vallen onder de Wet Maatschappelijke
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Ondersteuning. De Wmo biedt compensatie van zorg,
het is minder vanzelfsprekend dat bewoners een indicatie met zorg budget ontvangen waarmee zij voldoende
zorg kunnen inkopen om in een wooninitiatief te kunnen wonen.

Met welke kortingen
krijgen bewoners te
maken?
> Afbouw budgetgaranties

Bewoners van een wooninitiatief ontvingen een zogenaamde budgetgarantie wanneer zij op 31 december
2012 op basis van een pgb een zorgzwaartepakket (zzp)
hadden. Dit is een extra aanvulling op het budget, ooit
toegekend om meer in lijn te komen met de budgetten voor zorg in natura. Deze budgetgarantie is in de
jaren 2014 en 2015 met minimaal 20% afgebouwd. Een
uitzondering vormt de groep die al op 31 december 2012
in het wooninitiatief woonde. Deze groep behoudt de
budgetgarantie. Nieuwe bewoners vanaf 2013 hebben
echter te maken met een fors lager budget.

> Lagere indicaties, hogere tarieven,
minder vergoedingen

Bewoners van wooninitiatieven krijgen, zoals valt te
bespeuren in de gehele (langdurige) zorg, te maken met
lagere indicaties en een stijging van de tarieven voor
zorg. Gevolg is dat er minder zorg kan worden ingekocht en dat de zorg die wordt ingekocht duurder is.
Ouders kunnen met een gelijkblijvend of lager budget
minder zorg inkopen.
Wanneer we uitgaan van twaalf bewoners van een
wooninitiatief die gemiddeld allemaal minimaal 20%
minder budget te besteden hebben aan zorg, kan eenvoudig geconcludeerd worden dat de organisatie van de
zorg moet worden bijgesteld.
Ook is vanaf 1 januari 2015 is de tegemoetkoming chronisch zieken (de WTCG) opgeheven. Deze tegemoetkoming verminderde de eigen bijdrage met 33%. Op de
website www.meerkosten.nl kunt u lezen welke regelingen en mogelijkheden er zijn om de meerkosten die
mensen met een beperking of chronische ziekte hebben, te compenseren.

> Wooninitiatieven onder de Wmo

Voor bewoners van wooninitiatieven die onder de Wmo
vallen bestaat nog veel onduidelijkheid. Zij hebben
veelal een zzp ggz-c indicatie. Mensen met deze indicatie vallen in zijn geheel onder de Wmo (met uitzondering van de zzp-ggz 1 en 2 pakketten, die zijn vervallen). De groep kampt met psychische of psychiatrische
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aandoeningen; er zitten mensen met zware en minder
zware beperkingen bij. Vooralsnog vallen zij onder het
Beschermd Wonen; voor de indicatie en financiering
zijn de 43 centrumgemeenten verantwoordelijk. Op
hun beurt werken zij nauw samen met de individuele
gemeenten. Criteria voor wie wel en wie niet onder het
beschermd wonen vallen worden naar alle waarschijnlijkheid in de loop van 2016 of misschien pas in 2017
duidelijk.
Wooninitiatieven die op dit moment afspraken maken
met hun gemeente over de zorg in 2016 krijgen te
maken met kortingen. Per Saldo ontvangt signalen dat
op bestaande tarieven voor zorg fors wordt beknot,
vaak tussen de 20 en 30 procent. Ook zien we dat
gemeenten terughoudend zijn ten aanzien van bewoners uit de regio die instromen; zij zullen een beroep
doen op gemeentelijke voorzieningen zoals een participatie-uitkering, regiotaxi en dagbesteding.
Bewoners van wooninitiatieven die onder Wmo vallen,
ontvangen niet meer automatisch de wooninitiatieventoeslag.

> Stijgende kosten

Bewoners van wooninitiatieven hebben, net zoals veel
andere Nederlanders, te maken met stijgende kosten.
Voor de zorgverzekering, gas, water en elektra, voor
levensonderhoud en vrijetijdsbesteding. Waar deze
groep extra mee te maken heeft zijn de vaak hoge
huren, zeker voor nieuwe bewoners. In een stad als
Utrecht zijn de huren voor nieuwe bewoners van een
wooninitiatief de laatste jaren gestegen tot net onder
de huursubsidiegrens, waardoor er een netto huurbedrag van € 500,- per maand betaald moet worden. Dit
is vrij hoog voor iemand met een Wajong uitkering die
voor 2015 ligt tussen de € 670,- (18 jaar) en € 1256,- (22
jaar) per maand.
Daarnaast zien we dat er vanaf 1 januari 2015 een eigen
bijdrage betaald moet worden door mensen met een
pgb die onder de Wlz en Wmo vallen. Deze bijdrage is
afhankelijk van inkomen, vermogen en samenstelling
van het huishouden. De bijdrage kan variëren tussen
de € 20,- en € 680,- per maand in 2015 voor de Wlz.
Voor de Wmo is de hoogte van de eigen bijdrage, naast
factoren als inkomen, vermogen en huishouden, afhankelijk van de lokale regels.
Ook kunnen kosten van medicijnen hoog oplopen. Voor
medicijnen uit de basisverzekering zijn door de overheid
maximale vergoedingen vastgesteld. Voor een aantal
geneesmiddelen geldt een volledige vergoeding, voor
anderen moet een eigen bijdrage worden betaald die
hoog kan oplopen. Verder geldt voor alle medicijnen die
door een arts worden voorgeschreven, een eigen risico.
Startende wooninitiatieven moeten steeds vaker zelf
kosten dragen die tot voor kort door andere partijen
werden gedragen. Denk aan de kosten voor leegstand

(derving van huurinkomsten) en de kosten voor de
gemeenschappelijke ruimte. Droegen eerder woningcorporatie en zorgaanbieder (een deel van) deze kosten,
tegenwoordig moeten wooninitiatieven dit zelf bekostigen. Uiteraard zien zij zich genoodzaakt dit door te
berekenen aan de bewoners. Dit kan oplopen tot € 25,per maand voor een leegstandpotje en € 75,- of meer
voor een bijdrage aan de gemeenschappelijke ruimte.
Voor uitstapjes of iets extra’s binnen het wooninitiatief
moet vaak door de bewoners uit eigen middelen worden betaald. Zonder hulp van buitenaf hebben bewoners hier vaak nauwelijks geld voor.

> Inkomen en werkgelegenheid

Op het gebied van inkomen en werkgelegenheid komen
bewoners van wooninitiatieven in de knel. Wat is er aan
de hand?
Bewoners van wooninitiatieven met een ggz-c of lage
vg-indicatie hebben in veel gevallen een Wajong of
bijstandsuitkering. Nu de Participatiewet sedert 1 januari 2015 in werking is, betekent dit dat bewoners met
meer dan 20% arbeidsvermogen geen Wajonguitkering
ontvangen. Zij ontvangen een veel lagere bijstandsuitkering. De Wajong uitkering was voor bewoners vóór
2015 hard nodig voor het bekostigen van de huur, verzekeringen, voeding, kleding, vrijetijdsbesteding en een
zakcentje. Dit is een grote aanslag op het inkomen van
bewoners van een wooninitiatief en het is de vraag of
zij in staat zullen zijn de huur en uitgaven voor levensonderhoud te blijven bekostigen.
Is het verkrijgen van inkomen, hoe klein ook misschien,
via een betaalde baan een optie?
Anno 2015 staat de werkgelegenheid voor deze doelgroep onder druk: er zijn minder banen in de sociale
werkvoorziening en het is afwachten geblazen of het
bedrijfsleven in staat is nieuwe arbeidsplekken te creëren. Werkloosheid ligt op de loer, een betaalde baan zal
meer uitzondering dan regel zijn. Met het risico op een
nieuwe generatie bankzitters.
Gemeenten krijgen in 2015 extra geld om chronisch
zieken en gehandicapten met meerkosten financieel te
ondersteunen. De gemeente kan zelf nieuwe regelingen
vaststellen, naast de al bestaande regelingen (zoals
bijzondere bijstand). Deze financiële ondersteuning kan
per gemeente sterk verschillen. Meer informatie:
»» https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-enondersteuning-thuis/vraag-en-antwoord/veranderingen-tegemoetkomingen-chronisch-zieken-en-gehandicapten
»» https://iederin.nl/nieuws/15102/gemeentelijk-maatwerk-moet-wtcg-gaan-vervangen/

> Kansen vanuit het transitiedenken

De thema’s van de transitie, de visie achter de nieuwe
wetgeving, hebben te maken met meer zorg op maat,
eigen regie, zorg dicht bij huis, lokale oplossingen en
participatie van mensen met beperkingen. Het wooninitiatief past heel goed in die visie en dat biedt kansen
bij onderhandelingen die te maken hebben met haar
voortbestaan. Denk hierbij aan gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders. Bewoners bepalen zelf
met hun naasten welke zorg zij nodig hebben, van wie,
hoe en wanneer. De invulling van hun dagbesteding
verloopt niet anders. Dat zorgt voor tevreden bewoners en dat levert naar verwachting gezondheidswinst
op. Ook hebben wooninitiatieven vaak binding met de
buurt en liggen ze niet zelden bij publieke ontmoetingsplekken. Hierdoor is het gemakkelijker om iets met of
vóór buurtbewoners te doen. En bewoners zelf zullen
gemakkelijker dichtbij huis activiteiten kunnen ontplooien. Omdat de zorg kleinschalig georganiseerd is,
en sprake is van een vast team met bekende gezichten,
zijn de lijnen kort. Met familie, zelf ook vaak woonachtig in de buurt, met vrijwilligers en lokale ondernemers
kunnen de mooiste co-creaties ontstaan. De voorbeelden in deze Inspiratiewijzer illustreren dat.
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deel 2
Thema’s voor
kostenbesparing
VISIE, WONEN, ZORG, DAGBESTEDING, SAMENWERKING, FUNDRAISING
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Visie
Om thema’s voor vernieuwing en kwaliteit

van zorg én wonen doeltreffend te kunnen
realiseren blijkt een sterke visie een goede
geleider te zijn. Wooninitiatieven die

vanuit een visie werken en deze ook weten
vast te houden, bereiken de gewenste

resultaten. Een sterke visie draagt daarmee
bij aan de toekomstbestendigheid van een
wooninitiatief.

W

at opvalt aan de wooninitiatieven die voor
deze handreiking zijn geïnterviewd, is de
grote diversiteit. De locaties variëren van
nieuwbouw in de Randstad, een dorpje in het Groene
Hart, een landgoed diep in de Achterhoek tot een verbouwde boerderij midden in een woonwijk. Ze variëren
in het type bewoners, in de methodiek voor de zorg,
zelf eigenaar zijn of huren, individueel wonen of als
groep, mate van inspraak van de ouders enzovoort. Wat
ze met elkaar gemeen hebben, is dat iedereen bij de
oprichting bewust heeft stil gestaan hoe het wooninitiatief toekomstbestendig kan zijn. Geen eendagsvliegen,
maar woonplekken waar mensen langdurig optimale
zorg ontvangen, kleinschalig met betrokken en bevlogen ouders en verzorgers. Waarbij is nagedacht over
een gezonde financiële basis en er een ‘reservepotje’ is
om tegenvallende kosten op te vangen. Hieronder enkele voorbeelden van visies, die de basis vormden voor het
karakteristieke van ieder initiatief.

> Kleinschalig en integraal

‘Samen wonen, werken en recreëren midden in een
woonwijk’ is het uitgangspunt van De KIP in Den Haag
(voorheen Leidschendam). De wens van de ouders was
om vormen van dagbesteding te ontwikkelen, die ten
goede zouden komen aan de wijk. Dit kreeg gestalte
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door op één terrein een woonvoorziening, een kinderboerderij en een dagactiviteitencentrum te realiseren.
Vanaf het begin in 1998 is het uitgangspunt om zoveel
mogelijk mensen bij het wooninitiatief te betrekken.
Tot de dag van vandaag is het één van de pijlers van
De KIP. Er gaat veel tijd in zitten, maar het betaalt zich
terug in een sociaal netwerk voor de bewoners, goede
contacten met onder andere de gemeente, het wijkcentrum en serviceclubs zoals de Lions. Ook met het oog op
fondsenwerving zijn deze contacten cruciaal. Successen
worden gedeeld via nieuwsbrieven en stukjes in de
krant. Mensen haken aan en geven graag (opnieuw)
geld voor een nieuwe investering.
Doordat van begin af aan ouders overal over meedachten, is er draagvlak voor de totale aanpak en loopt het
tot op de dag van vandaag erg goed. Het vele vergaderen en de intensieve discussies namen veel tijd in
beslag, maar zijn niet voor niets geweest. Er zijn goede
afspraken gemaakt, vastgelegd in onder meer een huishoudelijk reglement en contracten met de ouders en
zorgaanbieder. Iedereen is tevreden en de inbreng van
de ouders blijft groot.
De visie van de ouders vertaalt zich ook naar praktische
zaken, zoals ervoor zorgen dat de bewoners er verzorgd
bij lopen en er op toezien dat de bewoners geen rottigheid uithalen in de buurt. Zo blijft de opgebouwde
goodwill behouden.

> Toekomstbestendig denken

Kenmerkend voor Ons Huis in Kockengen is het toekomstbestendig denken. Van begin af aan is nagedacht over een gezonde financiële basis, zodat het
ook kan blijven voortbestaan als de ouders er niet
meer zijn. Het terrein met bijbehorende gebouwen is
eigendom van de stichting en in de loop der jaren is
een behoorlijk eigen vermogen opgebouwd (zie paragraaf Wonen).
De ouders hechten veel waarde aan continuïteit in
de zorg. Er is een hecht team, dat al jarenlang samenwerkt. De bewoners kennen elkaar van het speciaal
basisonderwijs. Op verzoek van enkele ouders hebben
de leerkrachten destijds de groep samengesteld. Door
de jaren heen hielden ouders en kinderen met elkaar
contact, bijvoorbeeld door samen erop uit te gaan.
Zodoende was er nog steeds een goede onderlinge
band toen acht jaar later Ons Huis gereed kwam.
Ouders kozen bewust voor Kockengen vanwege het
kleinschalige karakter. De dagbesteding is extern
en op loopafstand of met een busje of taxi goed
bereikbaar. Voorzieningen zoals de bakker, slager,
groenteboer en supermarkt liggen om de hoek. Er
is voldoende sociale controle. Als een bewoner verdwaalt of afdwaalt, is er altijd wel iemand die hem
thuis brengt.
Langzaam aan gaat de jongere generatie het overnemen van hun ouders. Ook dat is een bewuste keuze.
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In het bestuur vinden wisselingen plaats en de ‘brusjes’ komen in de plaats van de ouders. Eén zus van een
van de bewoners zit al in het bestuur, een tweede volgt
in de loop van 2015.

> ‘Al buurtend’ ontstond een visie

In gemeente Reusel - de Mierden gaan in 2016 de deuren open van een bijzonder wooninitiatief: ‘Bij Ons’, een
ouderinitiatief voor jongeren met Wmo-indicatie. Al in
een vroeg stadium hebben de ouders samenwerking
gezocht met mogelijke toekomstige partners, zoals de
gemeente, zorgaanbieders en de woningcorporatie.
In eerste instantie zijn meerdere zorgaanbieders op
de hoogte gesteld, pas in oktober 2014 is definitief
voor Amarant gekozen. Gaandeweg ontwikkelden de
gemeente, ouders en Amarant een visie voor zowel
het wonen als de zorg. Volgens ouder Simon van der
Heijden kan dit alleen als je goed de belangen van
de ander kan inschatten en elkaar de ruimte geeft.
Amarant biedt inmiddels een ‘Eigen Huys’-concept aan
als ‘product’ voor andere ouderinitiatieven. De ouders
uit Reusel - de Mierden hebben geen moeite met deze
commerciële insteek. Zij ervaren voldoende inspraak en
weten hun eigen belangen goed te bewaken.

> Samen optrekken met
de woningcorporatie

Wat bijzonder is bij WoonMere is dat de initiatiefnemers als eerste stap samen met Humanitas en de projectleider van woningbouwcorporatie De Alliantie een
visiedocument maakten. Pas later, toen andere ouders
zich aansloten, werd het ook met hen gedeeld. De kern
is: Zo zelfstandig mogelijk waar het kan en goede zorg
als het moet. Met als uitgangspunt dat de scheidslijn
zoveel mogelijk zou worden opgerekt richting zelfstandigheid. Dit bleek in de praktijk niet altijd gemakkelijk.
Zo waren er verschillen in de wil van kinderen om zelfstandig te zijn; de een had een karakter om alles zelf te
willen doen, een ander juist niet of was het thuis anders
gewend. Ouders moesten eraan wennen de medewerkers de ruimte te geven al coachend hierin hun weg te
vinden. Via regelmatige gesprekken maakten zij zich de
visie van WoonMere gaandeweg eigen.

> Zorgaanbieders gaan voor kwaliteit

»»

»»

»»

»»

Niet alleen ouders, ook zorgaanbieders ontdekken de
charme van kleinschalig wonen. Mensen met ruime
ervaring in de zorg nemen vaker zelf hiervoor het initiatief. Zij hebben door de jaren heen een eigen visie op de
zorg ontwikkeld en willen daar de regie in nemen. Wat
de in deze Inspiratiewijzer besproken zorgondernemers
gemeenschappelijk hebben, is de hoge kwaliteit van
zorg en grote betrokkenheid bij bewoners én ouders. Zij
nemen voorzorgsmaatregelen zodat het initiatief ook
zonder hen verder kan.
Stichting Sascha in Radewijk wil met de zelf in het leven
geroepen zorginstelling Quebix, optimaal inspelen op
talenten en mogelijkheden van bewoners. Filosofie is
dat je, net als bij de kubus met gekleurde vlakken, keert,
draait en zoekt tot je de juiste stukjes vindt om iemand
op weg te helpen. Oprichter Caroline van Veen heeft
van nature het talent om met haar jonge bewoners om
te gaan. Ze stelt grenzen, maar geeft ze ook de ruimte
met eigen ideeën te komen. De resultaten zijn ernaar.
Een meisje met borderline is nu veel rustiger en stuurt
Caroline een appje, als ze voelt aankomen dat het misgaat.
WoonCadans in Alblasserdam gaat voor nauwe betrokkenheid van medewerkers. Ongeacht iemands taak,
iedereen heeft te maken met de bewoners. Mocht de
samenwerking tussen ouders en Wooncadans vastlopen, dan is de afspraak dat een andere zorgorganisatie
het tijdelijk overneemt, totdat een nieuwe kleinschalige
zorgaanbieder is gevonden.
De oprichters van Stichting Zaamzorg in Amsterdam
(2011) willen hun eigen stempel drukken op de zorg voor
doven en slechthorenden. Voor ouders was het een
prettige gedachte dat niet zij, maar een onafhankelijke
derde, het voortouw nam. Flexibiliteit is de kracht en
dat is mogelijk omdat, in volledige samenspraak met
ouders, vrijwel het volledige pgb-budget naar Zaamzorg
gaat. Die biedt 24 uur zorg, zeven dagen per week en
heeft het totale overzicht wat iemand nodig heeft.
Hierdoor kunnen de medewerkers snel inspelen op veranderingen en ‘flexibel’ schuiven met activiteiten, bijvoorbeeld coachen bij werk, meegaan naar een begrafenis, gezamenlijk vervoer regelen en dergelijke. Alles
op basis van een groot vertrouwen van de ouders van
bewoners van Zaamzorg. Voor mede-oprichter Marcel
Heidstra is dat simpel: “Je moet het goed doen, anders
gaan de ouders naar een ander”.
Voor WoonCadans, die De Blomhoeve oprichtte, is
het uitgangspunt dat mensen zo zelfstandig mogelijk
wonen en van daaruit hun keuzes maken. Vanuit eigen
regie is veel mogelijk. Twee bewoners met een christelijke achtergrond gaan op zondag naar de kerk. Eén
ervan helpt dan mee als koster.

> Visie vergeten

Wat de gevolgen zijn van het ontbreken van een goede
visie, weet Us Dream in Leeuwarden als geen ander.
Opgericht in 2003 door zes ouderparen, ontstond binnen 1,5 jaar tijd grote onderlinge onenigheid waarbij
ook de twee achtereenvolgende zorgaanbieders waren
betrokken. Dat leidde ertoe dat vier van de oorspronkelijke bewoners vertrokken. Belangrijkste reden achteraf:
geen gezamenlijke visie op wonen en zorg. “De enige
visie die we hadden, was dat de zorg moest zijn zoals
thuis”. Dat gegeven bleek later te beperkt. Het ene
‘thuis’ is anders dan het andere. Gaandeweg werden de
verschillen in opvatting steeds groter. De intensiteit aan
zorg bleek erg divers en discussies, bijvoorbeeld over
wel of geen huissleutel voor de ouders, liepen hoog op.
Na het vertrek van de laatste zorgaanbieder met vier
ouderparen kwam er ruimte om stil te staan bij een
eigen visie. Zo groeide het idee om vanuit zelfwerkgeverschap te werken in kleine teams voor bewoners
met een gelijksoortige hulpvraag. Ook de methode
Vlaskamp werd geïntroduceerd (zie paragraaf Zorg).
Anno 2015 is het huis volledig bezet en functioneert het
naar ieders tevredenheid.
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Wonen
Bij aanvang van ieder ouderinitiatief is

het huis vaak een voor de hand liggend

onderwerp van gesprek. Logisch, want het

eerste waar je aan denkt, is een dak boven het
hoofd voor je kind. Het blijkt vaak een lange
weg, van idee tot realisatie. Maar wel een

uitgelezen kans om goed naar de kosten te

kijken, zodat die in de jaren erna niet de pan

op huurtoeslag. De meeste huren liggen na aftrek van
de huurtoeslag tussen de € 200,- en € 350,- netto
per maand,incl. woontoeslag en excl. nutskosten.
Een woningcorporatie verhuurt de appartementen of
kamers aan iedere bewoner afzonderlijk, óf aan het
oudercollectief. Wanneer de huurafspraken via het
oudercollectief lopen, heeft dat voor de woningcorporatie als voordeel dat die minder financieel risico loopt,
ook bij leegstand. Het collectief regelt zelf de maandelijkse afdracht per bewoner.

uitrijzen. Eén van de keuzes waarvoor ouders
komen te staan is huren of kopen.

HUURTOESLAG

> Huren of kopen?
Huren

Veel wooninitiatieven huren het pand van een woningcorporatie. Woningcorporaties waren de afgelopen
decennia in staat om woningen te bouwen die onder de
huurtoeslag grens liggen, woningen dus in de sociale
sector. De afgelopen jaren nam de bereidheid aanzienlijk af als gevolg van opgedroogde reserves in de kassen
van de corporaties. Gelukkig neemt, weliswaar mondjesmaat, het animo om voor deze groep te bouwen, de
laatste jaren weer toe. Door te huren, hoeven ouders
geen rekening te houden met extra onderhoudskosten.
Het voordeel van huren in de sociale sector is de kans
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Er zijn drie typen woningen waarvoor huurtoeslag
kan worden verkregen:
1. Zelfstandige woning
2. Onzelfstandige woning
3. Zelfstandige maar onvrije woning
Om voor huurtoeslag in aanmerking te komen,
moet in het huurcontract vermeld staan dat de
bewoner zelfstandig huurt. De Rijksoverheid hanteert hiervoor de volgende definitie: een onvrije
woning is een woning waarvan de vertrekken uitkomen op gemeenschappelijke gang of hal, maar
met eigen keuken, douche en toilet. De vertrekken
zijn afsluitbaar. Een onvrije woning is dus wel een
zelfstandige woonruimte.

HUURTOESLAG VOOR MINDERJARIGEN

Minderjarigen zonder eigen inkomen zouden geen
recht hebben op een inkomensondersteunende
maatregel zoals de huurtoeslag. De ouders van
Us Dream vonden hier in 2003 een oplossing voor.
Intensieve lobby in Den Haag leidde tot een landelijk geldende afspraak. De zorgaanbieder betaalt de
wooncomponent, die bij een zorg in natura-plaats
door de zorgaanbieder aan de ouders wordt betaald,
alsof het een pgb is. De ouders verantwoorden de
uitgaven, inclusief de woonlasten, aan het zorgkantoor. Deze periodieke zorg gerelateerde uitkering
wordt niet als inkomen gezien en blijft zo buiten de
inkomstenbelasting. Deze regeling is van toepassing
op alle bewoners tot 18 jaar. Wanneer er sprake is
van zelfwerkgeverschap zal dit lastiger te regelen
zijn. Het is ouders aan te raden hiernaar zelf te
informeren bij de zorgaanbieder of het zorgkantoor.
Zaamzorg in Amsterdam huurt van een particuliere
eigenaar onzelfstandige woningen waardoor er
geen recht is op huurtoeslag. De huren konden
laag blijven omdat de kamers eenvoudig maar
wel doeltreffend waren en door de inrichting van
de woningen eenvoudig te houden. Ook zijn er
goedkope maar slimme aanpassingen in huis aangebracht, zoals een eenvoudige lichtstrip langs
de trap voor slechtzienden, waardoor een deel van
het ontbreken van huurtoeslag gecompenseerd kon
worden.

MEERJARENAFSPRAKEN

Wanneer een woningcorporatie zelf fors moet
investeren, kan het raadzaam zijn gezamenlijk
meerjarenafspraken te maken:
•	De woningcorporatie die eigenaar is van Us
Dream in Leeuwarden nam bij de oprichting
70% van de bouwkosten op zich. De corporatie
verdient dat geld terug, doordat afspraken zijn
gemaakt over de hoogte van de huur over een
periode van vijftig jaar.
•	De Blomhoeve in Ablasserwaard heeft een maximale huur afgesproken en het contract voor dertig jaar vastgezet. Het huurbedrag is gebaseerd op
ca 4% van de totale investering.

HUUR NAAR VERMOGEN

Een manier om de huur voor iedereen acceptabel
te houden, is om bij het vaststellen van het bedrag,
rekening te houden met de draagkracht van de individuele bewoner. Bij Zaamzorg in Amsterdam wordt
de huur individueel bepaald, naar netto inkomen
van de bewoners. Het uitgangspunt hierbij is dat de
huur 30% bedraagt van het netto inkomen, met een
maximum van € 375,- .

Kopen

Een groot voordeel van kopen, is dat daarmee de bewoners eigen kapitaal opbouwen:
»» Voor de ouders van Ons Huis in Kockengen sloot de aankoop van een kerkje helemaal aan bij hun visie. Zij willen
continuïteit en levensbestendig wonen voor hun kinderen.
»» Oprichter van Stichting Sascha wist op haar landgoed
van 1,6 hectare een woonvoorziening te realiseren voor
haar zoon en andere jongeren. Op het terrein staat een
groot paardencomplex. Vanaf de begane grond gaat
een trap naar de eerste verdieping. Daar zijn appartementen gerealiseerd met een grote gemeenschappelijke
woonkeuken. Aan het gebouw is een vleugel gebouwd
met onder andere een ruimte voor dagbesteding. De
totale kosten van deze aanpassingen bleven beperkt tot
een eigen investering van € 120.000,-. Een heel verschil
vergeleken met de kosten bij complete nieuwbouw.
»» Voor toekomstige bewoners met eigen vermogen kan
kopen voordelig uitpakken. Wanneer zij met dat vermogen een eigen appartement kopen, en het vermogen
zodoende tot een minimum is geslonken, hoeven zij
geen hoge eigen bijdrage te betalen.

VOORBEELD
KERKJE IN KOCKENGEN

De gemeente Kockengen deed een kerkje in de verkoop. Aanvankelijk wilden de ouders van Ons Huis
het samen met een verpleeghuis kopen, maar die
had geen interesse. Uiteindelijk heeft Ons Huis het
zelf gekocht. Er is een hypotheek afgesloten met
zorginstelling Abrona voor dertig jaar, met een vaste
rente. Na die periode is het pand eigendom van de
stichting. Abrona staat borg voor de lening met de
bank en is rechthebbend op de hypotheek. Mocht
iets mis gaan, is Ons Huis het eigendom niet kwijt
aan de bank. Dit schept een afhankelijkheidssituatie
met Abrona, maar anderzijds biedt het ook continuïteit voor de bewoners.
De aflossing aan Abrona gaat vanuit de stichting,
niet per bewoner. Eerst was de rente 4,6 %, nu is
het gedaald naar 2,5%, met dezelfde annuïteit. De
maandelijkse aflossing is lager dan de inkomsten
aan huur. Daardoor bouwt Ons Huis een eigen vermogen op, dat inmiddels is opgelopen naar 1,5 miljoen euro. Huurverhoging kan achterwege blijven.
De waardestijging van het pand zal op termijn voor
financiële zekerheid zorgen. Dit betekent voor de
‘brusjes’ een minder zware verantwoordelijkheid
tegen de tijd dat ouders komen te overlijden.

> Bouwen en uitbreiden

Het goed doordenken van de bouw, samen met de
architect, kan later veel kosten besparen. Denk aan de
aanschaf van materiaal, duurzaam bouwen, energiezui-
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»»

»»

»»

»»

nige maatregelen of slim inrichten van het pand. Een
goede afstemming tussen ouders, architect en de aannemer is hierbij doorslaggevend. Ouders weten als geen
ander, wat de toekomstige bewoners nodig hebben.
Enkele tips:
Kijk welke kennis in eigen huis aanwezig is en stel een
projectteam samen. Behalve ouders, kunnen ook vrienden of familie daarin hun expertise inbrengen. Mogelijk
wil een bedrijf adviseren, bij wijze van sponsoring.
Stem maandelijks zo niet wekelijks af met de architect
en aannemer. Zit er bovenop! En blijf eigenwijs, want
ouders weten als geen ander wat hun kind nodig heeft.
Kijk of er extra regelingen, wedstijden of campagnes
zijn om aan mee te doen. Een gemeente of woningcorporatie scoort daar graag mee, bijvoorbeeld met een
thema zoals ‘duurzaam bouwen’.
Neem ideeën voor mogelijke uitbreiding in de toekomst, in een vroeg stadium mee in het denkproces.

VOORBEELD

VOORBEELD

Na aankoop van het kerkje met pastorie en kosterhuis liet Ons Huis in Kockengen het kostershuis
afbreken en er een kleiner pand voor terugzetten.
Hierdoor kon de toegang naar de voordeur verbreed
worden. De pastorie is als woonhuis apart verkocht
en het kerkje is omgebouwd tot lunchcafé Kunst &
Koffie. Dat wordt gerund door zorgverlener Abrona
die er huur voor betaalt. In het pandje ernaast zit de
Wereldwinkel, zij hoeven geen huur te betalen. Op
termijn zou hier een verblijfsruimte voor de ouders
kunnen komen. Het woongedeelte voor de bewoners ligt aan de achterkant van het kerkje. De mogelijkheid bestaat om in de toekomst een extra verdieping er bovenop te zetten, mocht dat uit financieel
oogpunt noodzakelijk zijn.

VERWARMINGSSYSTEEM FUNEST
VOOR ENERGIEREKENING

Het gebouw van wooninitiatief Us Dream dateert
uit 2003. Het is een groot gebouw met royale
kamers. In de loop der jaren zijn de energiekosten
verdrievoudigd. Niet alleen vanwege de stijgende
energiebelasting, maar ook vanwege de verwarmingsleiding die alle kamers in het huis van warm
water moet voorzien. De warmwaterleidingen lopen
door de kruipruimte en verliezen warmte. Om dat te
compenseren en gelijktijdig legionellabesmettingen
te voorkomen, wordt de temperatuur 24 uur per
dag hoog gehouden. Eén van de verwarmingsketels
brandt feitelijk continu voor het warm water. Er
is in het hele gebouw vloerverwarming. De transportleidingen gaan door de gezamenlijke ruimte
naar de appartementen van de bewoners. In die
gemeenschappelijke ruimte wordt ook veel warmte
afgegeven. De temperatuur in de appartementen
is moeilijk te regelen. Er zijn grote temperatuurverschillen. Deze temperatuurverschillen leiden tot
onrendabel stoken.
Omdat een huurverhoging geen optie is, is de
woningcorporatie terughoudend om extra kosten te
maken voor energiezuinige maatregelen. Wat rest,
is medewerkers wijzen op het zuinig omgaan met
energie, gesloten houden van deuren en laag houden van de verwarming. Dat kan zeker 10% op de
energierekening schelen.
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OVERLEG IN DE BOUWKEET

Bij De KIP in Den Haag waren twee moeders nauw
betrokken bij het bouwen. Zij waren bij alle bouwvergaderingen, ontwikkelden een goede band met
het bouwteam en kregen daardoor uiteindelijk
veel inspraak. Ze kwamen met oplossingen om
duurzaam en efficiënt te bouwen. Zoals gekleurd
bouwbehang (scheelt verf), zonneschermen meteen
in de juiste kleur en begeleiderskamer met cameratoezicht vlak naast de voordeur. Om inspraak in de
bouw te kunnen hebben moet je wel goed beslagen
ten ijs komen en dat lukte onder andere omdat één
van de zonen bouwkundige is.

VOORBEELD
DOORDACHT BOUWEN

> Domotica

WoonMere is koploper als het de toepassing van
techniek betreft. De initiatiefnemers hadden al veel
ervaring met het toepassen van technologie toen hun
dochter thuis woonde. Uitgangspunt was dat hun dochter hetzelfde moest kunnen als de andere kinderen uit
het gezin.
WoonMere nam deel aan het kennisuitwisselingsproject “Kleinschalig Wonen met Domotica”, een project
van het Ministerie van VWS. Alle communicatietechnologie in huis, zoals internet, telefonie, zorgoproepsysteem, radio en tv, is verplaatsbaar. Ten tweede wordt
alleen gebruik gemaakt van leveranciers die werken
met open protocollen. Systemen zijn daardoor koppelbaar en iedereen kan datgene gebruiken wat het beste
bij hem of haar past. Alle apparatuur is inregelbaar en
programmeerbaar door WoonMere zelf, al dan niet met
support op afstand. Omdat de bewoners geen complexe verstandelijke beperking hebben, maar vooral
lichamelijk zeer beperkt zijn, is de toepassing van zorg-

Voor woningcorporatie De Zaligheden was het voorkomen van leegstand een belangrijke reden om te
kiezen voor universeel bouwen. De woningen worden zodanig gebouwd dat bij vertrek van een bewoner een woning met enkele eenvoudige ingrepen,
ook te verhuren is aan andere doelgroepen. Zo is
het voor de woningcorporatie financieel haalbaar en
blijft de huur voor iedereen op peil. Met de ouders
is wel afgesproken dat het de intentie is dat mensen
met een zorgvraag voorgaan.

> Uitbreiden

domotica hoog. Die toepassingen zijn individueel en op
maat, zoals een handzendertje om deuren te openen.
Of eye-tracking, een toepassing voor iemand met een
ernstige vorm van spierproblematiek. (Eye-tracking is
een wisselwerking tussen de ogen en een zendertje
met als resultaat het functioneel kunnen bedienen
van apparaten). Eye-tracking is breed toepasbaar, zoals
voor het openen van gordijnen, computer bediening,
bediening van radio/tv, verwarming, deuren en lift. Met
budget van VWS heeft WoonMere tevens een eigen
informatie- en communicatiesysteem (ABC tv) ontwikkeld. Het systeem is bestemd voor ouders, mantelzorgers, familieleden en zorgmedewerkers. Het voorziet
in informatie over het rooster, de personele bezetting,
de individuele afspraken van bewoners en wie er bijvoorbeeld meegaan naar een afspraak, of wat er op het
menu staat. Ouders kunnen ook zelf afspraken maken
in het rooster. WoonMere ontwikkelt het systeem als
gebruiker verder met leverancier Cinnovate/Brevidius.
In Noord Brabant speelt Woningstichting de Zaligheden
ook in op mogelijke wensen van domotica in de toekomst. Bij de bouw van ‘Bij Ons’ zullen alvast een paar
loze leidingen naar diverse ruimten aangelegd worden.
De bewoners kunnen dan later op eigen kosten voor
domotica-aanpassingen kiezen. Ad Swinkels, projectmanager van De Zaligheden, signaleert dat steeds meer
mobiele pakketjes domotica op de markt komen. Dat
zal de toepassing straks een stuk makkelijker maken.

> Leegstand

Het voorkomen van leegstand kan kosten besparen.
Dat begint met goede afspraken over huuropzegging in
het contract. Daarnaast is het slim een wachtlijst aan
te leggen voor nieuwe bewoners. Bij acute leegstand, is
een woningcorporatie een enkele keer bereid dat tijdelijk voor haar rekening te nemen. Een leegstaand pand
of leegstaande ruimte kan ook tijdelijk benut worden
door er dagbestedingsactiviteiten te starten.

Uitbreiding van het aantal kamers of zelfs een extra
gebouw neerzetten, is ook een manier om de kosten
laag te houden. Meer bewoners betekent immers meer
inkomen, waardoor de gemeenschappelijke kosten van
het wonen verhoudingsgewijs omlaag gaan.
Om het wooninitiatief toekomstbestendig te maken,
gaat Stichting Sascha uitbreiden. De komst van vier
extra bewoners moet nieuwe inkomsten genereren.
Er is goed nagedacht, welke doelgroep het beste aansluit bij de huidige bewoners. Demente ouderen is een
goede optie, omdat het om een andere problematiek
gaat en de huidige groep niet van samenstelling hoeft
te veranderen. Het is de bedoeling dat jong en oud
straks met elkaar activiteiten gaan oppakken. Er komt
een nieuwe vleugel aan het huidige gebouw voor de
appartementen, een apart gebouw voor de dagactiviteiten, een moestuin en een dementietuin. Voor het
personeel betekent het werken met een totaal nieuwe
doelgroep. Zij volgen alvast cursussen en denken mee
bij de ontwikkeling van de plannen. De persoonlijke verzorging gaat Caroline in het begin uitbesteden aan een
kleinschalige thuiszorgorganisatie, zodat iedereen kan
wennen aan de nieuwe bewoners. Met de uitbreiding
is het wooninitiatief straks selfsupporting en kan een
medewerker betaald worden om te blijven slapen. Tot
nu toe zijn die slaapdiensten hoofdzakelijk gratis werkuren van initiatiefnemer Caroline.

> Slimme afspraken met externen

Met nutsbedrijven, gemeente en woningbouwbedrijven om de tafel gaan zitten om afspraken te maken,
kan veel opleveren. Vanuit goodwill is er bij gemeenten soms bereidheid om grond voordelig te verkopen.
De gemeente Reusel - De Mierden wist een creatieve
oplossing te vinden voor het feit dat de grondprijs voor
sociale woningbouw gelijk is aan die van andere huizen.
De oplossing werd gevonden in het niet doorberekenen
van het grondoppervlakte van de voor- en zijtuin. Dit
leverde bij een grondprijs van € 292,- een voordeel op
van ruim € 63.000,-. Dit bleek uiteindelijk doorslaggevend om het financieel plaatje rond te krijgen.
Het aanhouden van één huisnummer voor het hele
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pand is een eenvoudige manier om nutsvoorzieningen
gezamenlijk in te kopen. Eén meter voor elektra, één
voor water, één contract voor radio en tv, één inboedelvoorziening. Het is altijd goedkoper dan wanneer alle
bewoners daar apart voor betalen. Hetzelfde geldt voor
de belastingdienst, als het gaat om de status ‘zelfstandige maar onvrije woning’. Je moet er wel voor vechten
en het is vaak een kwestie van lange adem. In beroep
gaan tegen een afwijzing heeft altijd zin. De ervaring
leert dat het dan later alsnog wordt toegekend.

> Eigen inzet

‘Het blijft een ouderinitiatief’, aldus de woorden van
de voorzitter van De KIP (Den Haag). Veel kosten zijn
uit te sparen door eigen inzet. Zeker als het gaat om
zoiets concreets als het bouwen en onderhouden van
het gebouw en omliggende grond. Ieder wooninitiatief
doet dat weer anders. Een jaarlijkse tuindag, een ‘opzomerdag’ afgesloten met een barbecue, à la minute een
gratis showroom keuken ophalen, meedenken met een
architect door de ogen van iemand met een beperking.
Het scheelt de extra uren inzet van een beroepskracht.
En een student die drie uur per week schoonmaakt, is
goedkoper dan een begeleider.

Het inzetten van het eigen netwerk kan nog wel eens
van pas komen om impasses te doorbreken. De ouders
van Us Dream (Leeuwarden) en hun architect hadden
duidelijk eigen ideeën over het ontwerp die haaks
stonden op die van de lokale stedenbouwkundige met
‘ervaring in de gehandicaptenwereld’. Dankzij de goede
connectie met de wethouder, kreeg het ontwerp van Us
Dream de voorkeur.

VOORBEELD
KEUKENS VAN IKEA

Toen de ouders van De KIP hoorden dat de
showroomkeukens van Ikea gesloopt zouden worden, hoefden ze niet lang na te denken. Ze mochten
het gratis ophalen, op voorwaarde dat het meteen
zou gebeuren. Het was even improviseren, maar
leverde wel twee prima bruikbare keukens op, inclusief de complete servies-uitzet!

KOSTEN BESPAREN

Bovenstaand leert ons het volgende:
»» Huren van een woningcorporatie heeft als voordeel dat de grote onderhoudskosten
niet voor eigen rekening zijn en dat er sprake is van huurtoeslag.
»» Het voordeel van zelf kopen, is dat het wooninitiatief eigen kapitaal opbouwt.
Hierbij zijn wel goede afspraken nodig, indien één van de bewoners voortijdig vertrekt.
»» Meerjarenafspraken met de woningcorporatie kunnen bijvoorbeeld gaan over het
bevriezen van de huur voor een lange periode.
»» Voorkomen van leegstand kan door tijdig een wachtlijst aan te leggen en de termijn
voor huuropzegging goed te regelen in het contract. Andere mogelijkheid is dat de
woningcorporatie de kosten voor leegstand voor haar rekening neemt.
»» Het gezamenlijk inkopen van nutsvoorzieningen scheelt aanzienlijk in de vaste
maandlasten.
»» Hulp ‘in natura’ levert veel op. Inbreng van ouders of vrijwilligers, niet alleen voor
hand- en spandiensten, maar ook voor lobbywerk en het meedenken over de bouw.
Haal de juiste expertise in huis!
»» Liever te veel vergaderen in het begin dan te weinig. Door ouders van begin af aan
overal bij te betrekken, ontstaat draagvlak. Het kost even tijd, maar het verdient
zich later dubbel en dwars terug.
»» Onderhoud het eigen netwerk en zorg voor draagvlak bij gemeente, politiek,
nutsbedrijven, woningbouwvereniging en de buurt.
»» Zoek de publiciteit, als door procedures echt vertraging dreigt te ontstaan.
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Zorg
Kwaliteit van de zorg is wel het laatste
waarop ouders willen bezuinigingen.

Ondanks soms krappe budgetten en onzekere
toekomstscenario’s zitten ouders er bovenop
dat de zorg voor hun kind gebeurt ‘zoals

thuis’. Wooninitiatieven blijken vindingrijk
wat betreft de inzet van pgb’s en maken
strakke afspraken met de zorgverleners.
Sommigen breiden uit en versterken zo

hun financiële basis. Maar de belangrijkste
garantie voor continuïteit zijn toch de

mensen zelf; een goed team dat, in samenspel

met de ouders, bereid is flexibel te opereren in
een voortdurend veranderende omgeving.

> Contractafspraken
Wooninitiatieven huren medewerkers in op basis van
een pgb. In de meeste gevallen wordt hiervoor een
contract afgesloten met een zorginstelling. Het gaat
dan over individuele zorg, dagbesteding, collectieve
zorg (zoals de nachtdienst), inzet van extra expertise en
overlegmomenten. Ieder wooninitiatief maakt hiervoor
weer andere afspraken. Ouders budgetteren per week
of maand de hoeveelheid zorg die nodig is en facturering gebeurt na afloop. Ook wordt vaak onderscheid
gemaakt in piek- en daluren. Overdag is er vaak minimale bezetting, ’s morgens en ’s avonds is de bezetting
hoger. Het is verstandig om een dergelijke flexibiliteit in
het contract in te bouwen.
Wat veel voorkomt, is dat iedere bewoner een eigen
contract heeft met de zorgaanbieder. Ouders houden
het meestal bij die ene zorgaanbieder. Het merendeel
van het pgb gaat daar naartoe. Grofweg zijn er drie
varianten wat betreft de gezamenlijke zorg:
1. De groepsbegeleiding (24-uurs zorg) wordt als groep
ingekocht op basis van de minimaal benodigde zorg
voor iedereen. Degenen met een hogere indicatie kopen
zelf extra zorg in of gebruiken het voor dagbesteding.
Zo loopt de intensiteit van de zorg parallel aan de hoogte van ieders pgb.
2. Het volledige pgb gaat naar het wooninitiatief, dat daarmee de 24-uurs zorg garandeert. Zowel de individuele
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zorg, groepsbegeleiding als dagbesteding wordt hieruit betaald. Er kan flexibel worden geschoven met de
budgetten van de bewoners. Voorwaarde is dat de zorg
zoals is overeengekomen in het zorgplan of persoonlijk
plan wordt geleverd en dat hierover tussen ouders en
zorgaanbieder regelmatig contact is.

gewerkt. Het wooninitiatief kan medewerkers op deze
manier flexibeler inzetten.

VOORBEELD

Het Tweede Huis in Vlijmen kent nu al tien jaar
zelfwerkgeverschap. Dit leverde bij aanvang een
kostenbesparing op van 20%. Er is een meewerkend
voorvrouw en het team communiceert rechtstreeks
met de ouders via een digitaal communicatiesysteem (Mextra, zie ook Hoofdstuk 4). Dit verbetert
niet alleen de communicatie, het creëert ook meer
verbondenheid tussen bewoners, medewerkers en
ouders. Deze aanpak heeft veel meer rust onder
de bewoners gebracht en meer arbeidsplezier en
zelfstandigheid onder de medewerkers. Het Tweede
Huis heeft een aantal taken uitbesteed zoals de
salarisadministratie, een verzekering tegen ziekteverzuim en de controle bij ziekteverzuim. Advies van
voorzitter Gerry Spronk:
“Sluit zelfwerkgeverschap niet op voorhand uit.
Zoek het echt uit, het levert zoveel op. Wij hebben
een jaar lang alle voor- en nadelen in kaart gebracht.
We hebben daarvoor een stappenplan opgezet en
steeds gecheckt of ouders het met de verschillende
stappen eens waren”.

VOLLEDIGE INZET PGB MAAKT FLEXIBEL

Gesprek met Coby Veth, moeder van Ivo
Van het totale pgb gaat een deel naar de dagbesteding en er is het vrij besteedbare bedrag. Van
hetgeen dan overblijft, blijft 5% in handen van de
ouders en gaat 95% naar De Blomhoeve. Dit jaar
houdt Ivo pgb over, weet Coby Veth nu al. Zij ervaart
geen enkele beperking ten aanzien van individuele
voorkeuren. Er is volop ruimte en mogelijkheden
daar invulling aan te geven. Haar zoon Ivo zit op
hockey, heeft individuele begeleiding en soms is
het nodig dat iemand extra bijspringt als hij in de
verkeerde emotie schiet. Daarvoor wordt dan extra
begeleiding ingezet. Voor Coby voelt De Blomhoeve
als een wooninitiatief in de lijn van haar eigen visie.
Iedereen is welkom en je doet het met z’n allen.
Lourens en Dineke zetten de contouren neer en
daarbinnen is volop speelruimte voor de ouders om
er invulling aan te geven. De sfeer is open en veel is
mogelijk.

3. Zelfwerkgeverschap vanuit werken in kleine teams. Er
zijn verschillende varianten mogelijk. Óf het wooninitiatief heeft bijvoorbeeld een team van vaste medewerkers in dienst, of iedere bewoner heeft een contract
met een of meer medewerkers. Omdat er bij zelfwerkgeverschap weinig overheadkosten zijn, kan meer zorg
worden geleverd.
Bij zelfwerkgeverschap vervult het wooninitiatief zelf,
of in een enkel geval de individuele bewoners, de rol
van werkgever. Doel is meer eigen regie, zeggenschap,
besparing en transparantie van kosten. De overheadkosten zijn laag. Het wooninitiatief richt een rechtspersoon op die de zorg organiseert en een team in dienst
neemt. Specifieke functies zoals de salarisadministratie
kunnen mogelijk ingehuurd of uitbesteed worden.
Belangrijk is een sterke teamcoördinator die meewerkend voorvrouw is. Zij stelt het rooster op en zorgt voor
de aansturing van de medewerkers en het contact met
de ouders.
De laatste jaren werken wooninitiatieven steeds vaker
met zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel) in plaats
van medewerkers met een arbeidsovereenkomst.
Voordeel is dat alleen de betaalde uren betaald hoeven
te worden en dat op basis van jaarafspraken wordt
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VOORBEELD 1
ZELFWERKGEVERSCHAP BESPAART 20%
AAN ZORGKOSTEN

VOORBEELD 2
ZELFWERKGEVERSCHAP LEIDT
TOT OPTIMALE ZORG

De zes bewoners van Us Dream in Leeuwarden zijn
meervoudig gehandicapt en hebben een intensieve
zorgvraag. Zij zijn zelf werkgever en hebben ieder
een afzonderlijk een contract met de 18 medewerkers. De overheadkosten zijn laag, waardoor 1,5 keer
meer zorg geleverd wordt dan voorheen. Precies
wat deze kwetsbare groep nodig heeft.
De 18 medewerkers zijn verdeeld over drie zelfsturende zorgteams. Ieder team ontfermt zich over
twee bewoners, waarbij twee medewerkers het
grootste deel van de zorg voor hun rekening nemen.
Iedereen draait nachtdiensten, wat ook de reden is
dat iedere bewoner met álle 18 een contract heeft.
Ieder contract heeft een minimum en maximum
aantal uren. Medewerkers vonden dat aanvankelijk
heel spannend, nu geeft het feitelijk meer zekerheid. Je bent aan een cliënt gekoppeld en wordt
niet zomaar overgezet naar een andere afdeling of
locatie, zoals bij gangbare instellingen nog wel eens
gebeurt. De onderlinge betrokkenheid is gegroeid,
er wordt weinig vergaderd en het ziekteverzuim is
laag.

Goed om te weten bij zelfwerkgeverschap:
»» Ouders moeten op één lijn zitten wat betreft de zorgvraag voor hun kind, waarbij het prettig is als er niet
teveel verschil in budget is. Daarnaast vraagt het om
een flexibele houding van de ouders, bijvoorbeeld wanneer de ene bewoner tijdelijk meer zorg nodig heeft
dan de ander.
»» De teamleider moet van de ouders de speelruimte
krijgen om zelfstandig met inzet van mensen om te
kunnen gaan.
»» De teamleider moet streng durven zijn naar ouders
toe, anders red je het niet om het systeem sluitend te
houden.

> Overheadkosten

Iedere zorginstelling rekent overheadkosten. Bij
WoonCadans, een kleine zorgverlener, ligt dat op
6% van het budget, bij een grotere instelling kan het
oplopen tot 40%. Iedere zorgverlener berekent het
weer anders. Daarom is het moeilijk om hiervoor een
sluitende richtlijn te geven. Bij De KIP in Den Haag was
de overhead eerst 28%. Na een reorganisatie is dit weliswaar teruggebracht naar 18%, maar in de ogen van
de ouders toch nog aan de hoge kant. Voor Ons Huis is
de overhead maar liefst 40%. Reden hiervoor is dat de
zorgaanbieder hetzelfde percentage wil hanteren als
voor cliënten met zorg in natura. Dat is niet helemaal
logisch, omdat iemand met zorg in natura meer diensten afneemt, bijvoorbeeld vaker een beroep doet op
extra expertise. Toch komt Ons Huis rond met de pgb’s,
mede dankzij de budgetgaranties.

> Zorgmethodieken

Wooninitiatieven ontwikkelen in de loop der tijd hun
eigen visie op zorg. Het moet soms eerst goed mis
gaan, voordat de stap wordt gezet om bewust voor
een bepaalde methode te kiezen. Dat leidt tot grotere betrokkenheid en saamhorigheid en daarmee
efficiënter werken. De rol van een orthopedagoog is
hierbij doorslaggevend, blijkt zowel in Kockengen als in
Leeuwarden.
»» In Ons Huis in Kockengen wonen mensen met het
syndroom van Down. Een eigenschap van mensen met
Down is dat ze erg standvastig zijn. Ze weten vanuit
hun eigen beperkingen, met elkaars onhebbelijkheden
om te gaan. Hierdoor hebben ze de neiging een blok

te vormen. Een aantal jaar na oprichting vertrok nogal
onverwacht één van de personeelsleden. Ze was min of
meer weggepest door de bewoners. Dat was de directe
aanleiding om te starten met het programma ‘Samen
onder één dak’. De bewoners leerden samen beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan
de sfeer en de gang van zaken in de groep. Inmiddels
voelen zij zich meer verantwoordelijk voor elkaar en
voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen
tussen mensen. Voor ouders, bewoners en begeleiding
heeft het goed uitgepakt en het was aanzienlijk minder
drastisch dan de oplossing die de zorgverlener bood:
Bewoners uit elkaar halen en deels laten verhuizen.
Voor achtergrondinformatie: www.devreedzameschool.nl.
»» Voor Us Dream bleek de methode Vlaskamp goed aan
te sluiten bij de bewoners, omdat die is gebaseerd op
de intensieve zorg voor mensen met een meervoudige handicap. Je kijkt in het klein naar hun gedrag en
signalen en reageert daar op een passende manier op.
Hulpmiddelen hierbij zijn: vragenlijsten, video-interactiebegeleiding, werken met perspectief, hoofddoelen
en werkdoelen. Het betekent vooral planmatig werken.
Er zijn hoofd- en subdoelen. Het bewust observeren en
daarover rapporteren is een belangrijk onderdeel van de
methode. De methode is ontwikkeld door prof. Dr. Carla
Vlaskamp (hoogleraar orthopedagogiek aan de RUG).
Extra info: www.methodieken.nl.

> Het team als basis

Investeren in de deskundigheid en saamhorigheid van
een team is cruciaal om de kosten laag te houden. Hoe
hechter het team, hoe beter de onderlinge afstemming
en des te efficiënter de inzet van uren. Bij ziekte of
vakantie is de bereidheid groter om elkaar op te vangen.
Het ziekteverzuim is lager (bijvoorbeeld 0,4% bij Ons
Huis) en de betrokkenheid bij en kennis van bewoners
is groot. Dat laatste heeft als voordeel dat inhuur van
specialistische en daarmee duurdere kennis, minder
vaak nodig is.
»» De medewerkers van Ons Huis in Kockengen stellen
zelf de ontwikkelplannen op. Naast afstemming met
de ouders, nemen ze dat een keer per jaar ook door
met een orthopedagoog. Die denkt en mailt mee op
afstand. Het team zelf vergadert eens per zes weken.
»» Stichting Sascha onderhoudt goed contact met de huisarts, psycholoog en andere deskundigen. Dan is een half
woord al genoeg, wanneer de nood aan de man komt.
Werken met zowel jonge, goedkope als ervaren arbeidskrachten is vaak een bewuste keuze. Men leert van
elkaar en het houdt de personeelskosten in evenwicht.
WoonMere werkt met stagiaires op mbo- en hbo-niveau. Wanneer iemand bevalt, houden ze daar een
goede, relatief goedkope kracht aan over.
Een team met voldoende eigen armslag, weet slim
te plannen en daarmee geld te besparen. Als overdag
iedereen naar dagbesteding is, is niemand aanwezig,
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hooguit een huishoudelijk medewerker. Wanneer in
weekenden bewoners naar hun ouders gaan, wordt de
bezetting erop aangepast.
»» Bij Stichting Sascha lopen de toeslagen voor extra
individuele begeleiding na 20.00 uur ’s avonds en in de
weekenden op, variërend tussen 28% en 38% tot 60%
op zondag. Deze ‘dure uren’ worden dan ook zo min
mogelijk op die momenten ingepland.
»» WoonMere heeft een gedeelde wakkere nachtdienst
samen met de bovenburen. Het gebouw waarin
Woonmere is gehuisvest bestaat uit vier bouwlagen. Op
de bovenste twee verdiepingen wonen 16 mensen met
niet aangeboren hersenletsel.
Behalve de professionals, zijn ook ouders en vrijwilligers
van grote waarde. Zij ontlasten de medewerkers, kunnen net die extra dingen doen waarvoor anders geen
tijd is en komen met eigen ideeën. Serviceclubs zijn
graag bereid bewoners een leuke dag te bezorgen. Een
‘opschoondag’ of een gezamenlijk uitstapje is vaste prik
voor de meeste wooninitiatieven.
Wanneer het voltallige team van Us Dream vergadert,
passen de ouders op de bewoners. Een broer of zus die
‘even aanwipt’ kan een medewerker ontlasten.
Een advertentie in de plaatselijke krant leverde De
Blomhoeve twintig vrijwilligers op, variërend van strijken of schoonmaken tot samen zwemmen of gewoon
iemand gezelschap houden.

> Flexibele en vaste arbeidscontracten

De meest voorkomend contractvorm is een vaste
aanstelling bij een zorginstelling. Het garandeert continuïteit van de zorg en biedt ook zekerheid aan de
medewerkers zelf. Dat is ook de conclusie van Zaamzorg
en Stichting Sascha, twee zorgverleners die ervaring

hebben met flexibele contracten. Zaamzorg hanteerde
de eerste jaren een payroll constructie en gaat nu de
medewerkers een vast contract aanbieden, mede vanuit het oogpunt van goed werkgeverschap. Stichting
Sascha heeft acht medewerkers, waarvan twee met
een vast dienstverband. De uren fluctueren per maand.
Hierdoor loopt Stichting Sascha minder financieel risico.
Voorheen moesten medewerkers er na twee jaar, voor
drie maanden tijdelijk uit of werd payrolling toegepast.
Sinds 1 juli 2015 is dit lastiger toe te passen, omdat de
tussenliggende periode is verhoogd naar zes maanden.
Op termijn wil Stichting Sascha meer medewerkers een
vast contract kunnen aanbieden.

PAYROLL

Wanneer een wooninitiatief bij aanvang weinig
financieel risico wil lopen, kan het interessant zijn
te kiezen voor een payroll-constructie. Het voordeel
van payroll is dat de personele rompslomp beperkt
blijft tot het doorgeven van gewerkte uren en het
betalen van één inkoopfactuur. Daar staat wel
tegenover dat je meer kosten kwijt bent, omdat je de
payroller ook moet betalen voor de diensten.
Een payroll-aanbieder neemt het personeel op papier
in dienst en wordt hiermee juridisch werkgever. Hij
is tevens verantwoordelijk voor uitbetaling bij ziekte.
Dit is meteen het grootste verschil tussen payrolling
en salarisadministratie. Bij laatstgenoemde blijf je
namelijk nog wel gewoon juridisch werkgever.
Voor de meest recente informatie:
www.mkbservicedesk.nl. (De regelgeving is anno
2015 aan verandering onderhevig!)

KOSTEN BESPAREN

»» Efficiënt inroosteren spaart geld uit. Dat kan door rekening te houden met piek- en dalmomenten, zowel gedurende één dag, als in weekenden of vakantieperioden.
»» Letten op weekend- en avondtoeslagen loont ook de moeite.
»» Specifieke expertise wordt op afroep ingehuurd. Hoe deskundiger en beter ingespeeld
het team, hoe minder expertise van buitenaf nodig is.
»» Zelfwerkgeverschap kan leiden tot 1,5 keer meer zorg voor hetzelfde geld.
»» Hulp van ouders en vrijwilligers maakt het verschil. Ze ontlasten de medewerkers en het
komt de sfeer en saamhorigheid ten goede.
»» Inzet van zowel jonge als ervaren medewerkers is niet alleen goed voor de samenstelling
van het team. Het houdt ook de loonkosten in balans.

INKOMSTEN GENEREREN

»» Uitbreiden met een nieuwe doelgroep of extra appartementen levert extra inkomsten
op. De vaste lasten kunnen verdeeld worden over meer mensen.
»» Een meerjarenovereenkomst sluiten met de gemeente biedt continuïteit voor de toekomst. Vooral voor mensen met een Wmo-indicatie is dit belangrijk.
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Dagbesteding
Een deel van het pgb van de bewoners

gaat op aan dagbesteding buiten de deur.
Daarmee lijkt dat weinig bemoeienis te

geven voor ouders en begeleiders, maar het
tegendeel is waar. De juiste match zien te

vinden, het vervoer organiseren, kosten voor
begeleiding laag zien te houden, zijn zaken

die spelen. Het loont de moeite hierin actief

mee te denken, óók uit kostenaspect. In deze

paragraaf komt u ook voorbeelden tegen van

wooninitiatieven die dagbesteding aanbieden
aan externen. Het geeft reuring, brengt

leefwerelden bij elkaar én kan leiden tot extra
inkomsten.

> Wonen en werken gescheiden

»» De meeste wooninitiatieven houden wonen en werken
bewust gescheiden. Bij Ons Huis is de dagbesteding
voor de bewoners op loopafstand of makkelijk bereikbaar per busje of taxi. Zo ook bij De KIP. Daar is iedereen
tussen 10.00 uur en 16.00 uur de deur uit. De dagbesteding is divers: werken bij de golfclub, bij lunchcafé
de Smulhoeve, de stadsboerderij, een tuincentrum of
dagactiviteitencentrum. Wanneer toch dagbesteding in
eigen huis plaatsvindt, is dat vaak voor externen.
Als het gaat om dagbesteding is Caroline van der Veen
van Stichting Quebix inventief om de juiste matches te
maken tussen de bewoners en ondernemers of verenigingen in de buurt, zoals:
1. Meewerken in het wok-restaurant. Het geldt als een
leerwerkplek. Enkele dagdelen per week gaan er drie
bewoners tegelijkertijd aan het werk, samen met hun
vaste begeleiders. Het resultaat is ook thuis zichtbaar:
bewoners koken, stellen samen het menu op en helpen
bij de boodschappen. Eens per maand gaan alle cliënten, als tegenprestatie en blijk van waardering, gratis
eten in het wok-restaurant.
2. Diverse werkzaamheden voor ‘Miss Pony’, een lokale
onderneming met een webshop voor pony-artikelen en
een vakantiepark met diverse verkooppunten. Vijf van
de zes cliënten gaan er naar toe en twee daarvan hebben inmiddels een logistieke cursus gedaan. Het werk
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bestaat uit: orders klaarmaken, artikelen uitpakken
en in het juiste schap leggen, stickeren, dozen vouwen
en schoonmaken.
3. Eén cliënt gaat naar de VUT-club; deze club bestaat uit
VUT-ters die samen klusjes doen voor de sportvereniging. Hij helpt mee en hoort er helemaal bij. Twee vrouwelijke cliënten doen er kantinewerk.
»» In het gebouw van WoonMere is een dagbestedingsruimte die door een externe partij wordt geëxploiteerd
(Interakcontour). Deze partij huurt van de Alliantie.
Dezelfde organisatie exploiteert de zorgwoningen
op de twee bovenste verdiepingen. Bewoners van
WoonMere bepalen zelf waar zij dagbesteding afnemen. Sommigen doen dat bij InteraktContour, anderen
elders. De een vind het fijn om “in huis” dagbesteding
te hebben zonder gedoe van taxi’s en de ander wil juist
niet zijn of haar leven doorbrengen in één gebouw. De
bewoners of desbetreffende bewindvoerder/curator
beheert zelf het pgb budget voor dagbesteding.
»» Zelfs voor degenen die vanwege de zwaarte van hun
handicap tot weinig in staat zijn, weten ouders wel een
vorm van dagbesteding te vinden. Bij Us Dream gaat
bewoonster Daniëlle vakken vullen bij de plaatselijke
supermarkt en Lydia helpt mee boeken terug te zetten
in de bibliotheek, beiden in gezelschap van hun eigen
hulpverleners. Alle boodschappen worden in de buurt
gedaan. Dit creëert goodwill en bespaart ook kosten,
want bij een feest of barbecue mogen de boodschappen vaak voordeliger worden ingekocht.
»» Voor het vervoer van en naar de dagbesteding mag De
Blomhoeve gebruik maken van het busje van woonvoorziening het Palet. Via een Google-agenda kan
iedereen het busje reserveren. Er zijn een paar spelregels: De bewoners van het Palet gaan voor en het
collectief gaat voor de ouders, wanneer die het busje
willen gebruiken. Vrijwilligers rijden op het busje, dat
volledig is gesponsord.

KOSTEN EXTERNE DAGBESTEDING

Een activiteitencentrum rekent voor bewoners van
De KIP € 46,- per dag. Het werk voor de golfclub
gebeurt met gesloten beurs. De moeder van een van
de bewoners die deelneemt aan de dagbesteding op
de golfclub heeft hem enige tijd ingewerkt. Voor het
werk op stadsboerderij Landzigt, de Smulhoeve en
tuinderij Dorrepaal zijn er wel begeleidingskosten.
Dat varieert van € 1.000,- tot € 1.200,- per deelnemer per maand, afhankelijk van het aantal dagen en
gebruik. In de weekenden mogen de bewoners van
De KIP er wel wat bij verdienen, zo’n € 7,- per uur.
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> Zelf organiseren van dagbesteding

Er kunnen diverse redenen zijn waarom een wooninitiatief ertoe besluit de dagbesteding voor de bewoners
in eigen hand te nemen. De eigen locatie leent zich er
goed voor, het is veel voordeliger of er zijn gaandeweg
ideeën ontstaan om de dienstverlening uit te breiden
voor een nieuwe doelgroep.
»» Zaamzorg, het wooninitiatief in Amsterdam dat door
twee zorgverleners wordt gerund, heeft in de overeenkomst met bewoners vastgelegd dat die nooit hoeven
toe te leggen op het pgb. Om dit te kunnen garanderen,
willen Jeroen en Marcel minder dagbesteding inhuren
bij grote zorginstellingen. Die sturen namelijk dermate
hoge facturen dat Zaamzorg zelf het tekort moet aanvullen. De dagbesteding die Zaamzorg nu zelf aanbiedt,
kan onder andere goedkoper omdat er geen vaste locatie voor nodig is. Er zijn prijsafspraken gemaakt met
de sportschool om in de daluren te sporten, iets wat
mensen met een beperking doorgaans weinig doen.
Bewoners gaan zwemmen in een gewoon gemeentelijk
zwembad, waardoor het alleen maar een entreekaartje
kost. Daarnaast combineren zij dagbesteding met vrijwilligerswerk op een kinderboerderij. Er wordt dermate
veel werk verzet, dat deze activiteit met gesloten beurs
plaatsvindt. Zaamzorg hoeft inmiddels niet meer toe te
leggen op dagbesteding en houdt er zelfs iets aan over,
wat weer besteed kan worden aan andere zaken. Bij
één begeleider op vijf bewoners komt het al uit.
»» Met een ‘zelfredzaamheidsfolder’ wil Stichting Quebix
inspelen op behoeften van bewoners uit de omgeving.
De aangeboden diensten zijn gratis of van dusdanig
tarief, dat het kostendekkend is. Enkele voorbeelden: De
bezorgservice, een ‘kapster aan huis’ en tuinonderhoud.
Het vergroot de zelfredzaamheid van mensen die thuis
wonen en extra zorg nodig hebben. Voor de bezorgservice heeft een cliënt het brommerrijbewijs gehaald,
zodat zij met een 45 km –autootje boodschappen kan
bezorgen. De knipservice gebeurt door een professioneel kapster, waarbij ze in de toekomst ondersteuning
zal krijgen van één van de jonge vrouwen die een kappersopleiding wil gaan doen.
Quebix profiteert van het feit dat het gelegen is op
een landgoed. Er is een was-service, aanvankelijk alleen
bedoeld voor paardendekens. Inmiddels is daar bijgekomen het wassen, repareren en strijken van dekbedden
en camping-linnengoed. Het geeft de bewoners rust
dat deze activiteit structureel is en op eigen terrein
plaatsvindt. Veel cliënten kunnen een andere omgeving
met een teveel aan prikkels niet aan. Zij voeren nu zelf
diverse huishoudelijke taken uit, onder begeleiding. Dit
scheelt vier tot vijf uur per week aan schoonmaakkosten voor het hele complex. Daarnaast is er nog volop
werk voor het onderhoud van het terrein en bijbehorende tuin.

> Dagbesteding voor externen

Eén van de meest voorkomende vormen van dagbesteding voor externen is een lunchcafé of andere horecavoorziening. De KIP, Ons Huis en de Blomhoeve hebben
dit weten in te passen in hun bedrijfsvoering, ieder op
een eigen manier.
»» Toen De KIP werd opgericht, wilden de ouders verschillende vormen van dagbesteding kunnen aanbieden,
die ten goede zouden komen aan de wijk. Zij lieten een
ontwerp maken, met ruimte voor de woonvoorziening,
een lunchcafé en kinderboerderij. Inmiddels werken er
28 mensen met een verstandelijke beperking, waarvan
vijf van De KIP zelf.
»» Lunchcafé ‘Kunst & Koffie’ is gevestigd in een oud
kerkje in het historisch centrum van Kockengen. Het
kerkje is eigendom van Ons Huis. De stichting verhuurt
het voor ruim € 32.000,- per jaar aan zorgaanbieder
Abrona. Die gebruikt het voor dagbesteding van andere
cliënten. Het is ontstaan uit goodwill voor het wooninitiatief en de huur is al jaren ongewijzigd. Mochten
ooit de eigen bewoners niet elders terecht kunnen of
geen vervoer meer hebben, dan zouden zij ook daar
de dagbesteding kunnen gaan volgen. De expositie en
verkoop van outsiderart op de eerste verdieping bleek
uiteindelijk niet levensvatbaar. Met het lunchcafé draait
Abrona net quitte.
»» De dagbesteding die WoonCadans aanbiedt, bevindt
zich in een ruime schuur naast de verbouwde boerderij
De Blomhoeve. ’t Trefpunt is een ruimte waar ‘s avonds
de eigen bewoners en mensen uit de omgeving kunnen eten. Een team van zes tot acht mensen verzorgt
de maaltijden. Zij doen onder andere de boodschap-

pen, schillen de aardappels en maken toetjes klaar.
Voor activiteiten overdag verzorgen zij de catering. Op
woensdag- en vrijdagavond zitten er zo’n tien mensen
te eten. Vrijdagvond is ’t Trefpunt langer open, om zo
het onderling contact, ook met de buurt, te stimuleren.
Deelname aan de dagbesteding ‘Huis &Horeca’ kost €
35,- per dagdeel.
Naast horeca voor externen biedt WoonCadans ook
ambulante begeleiding. Dit gebeurt kostenneutraal.
Toch loont het de moeite. Het is goed voor de naamsbekendheid en het contact met de gemeente en directe
omgeving. De omvang is beperkt. Vier mensen ontvangen voor in totaal 12 uur aan begeleiding.

VOORBEELD
DEAL MET DE GEMEENTE

Door de transitie van de zorg hebben wooninitiatieven meer dan ooit te maken met de gemeente. Dat
schept ook kansen. Stichting Quebix biedt sinds 1
september 2015 individuele begeleiding en dagbesteding voor mensen van buitenaf. Ze heeft daarvoor een overeenkomst gesloten met de gemeente
Hardenberg voor een periode van twee jaar. Omdat
de gemeente, vanwege de complexiteit van de zorg,
verschillende tarieven hanteert, is het financieel
gezien van belang een mengeling van cliënten te
hebben. Bij mensen met lichte indicatie kunnen de
begeleiders meerdere mensen tegelijk aansturen.
Een cliënt met extra zware problematiek is weliswaar financieel interessant, maar betekent wel
intensievere begeleiding.

KOSTEN BESPAREN

»» Dagbesteding met gesloten beurs schept ruimte in de begroting voor de dagelijkse zorg.
»» Het aanbieden van eigen dienstverlening voor de directe omgeving levert weliswaar geen
geld op, maar is wel een goedkope én leerzame vorm van dagbesteding.
»» ‘Carpoolen’ met een ander wooninitiatief of gezamenlijk gebruik van een busje kan de
vervoerskosten beperkt houden.
»» Iemand vertrouwd maken met een nieuwe activiteit kan veel tijd in beslag nemen.
Wanneer een ouder dat op zich wil nemen, scheelt het niet alleen in kosten, maar verhoogt het aanzienlijk de kans van slagen.

INKOMSTEN GENEREREN

»» Uitbreiden met een nieuwe doelgroep betekent extra inkomsten en brengt nieuwe dynamiek
»» Dagbesteding voor externen is goed mogelijk, mits de locatie zich hiervoor leent.
»» Zorgverleners met een eigen wooninitiatief met dagbesteding kunnen met hun gemeente contractafspraken maken voor mensen met een Wmo-indicatie.
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> Samenwerking
Geen enkel wooninitiatief kan zonder de

steun van anderen. De periode van oprichting
is vaak een lange weg, met pieken en dalen.
Dan wordt ook de basis gelegd voor een

sociaal netwerk. Mits goed onderhouden,
kan dat nog jaren standhouden. In deze

paragraaf passeren een aantal aansprekende
voorbeelden de revue.

> Omwonenden

»» Wooninitiatief ‘Bij Ons’ in Reusel zocht al in een vroeg stadium contact met de buurtvereniging. Er lag een ontwerp
voor de bouw en het verzoek aan de vereniging was, om
signalen door te geven over mogelijke bezwaren tegen
het plan. Die kwamen er niet. Maar de basis voor verdere
samenwerking was daarmee wel gelegd.
»» Het wooninitiatief van Caroline van Veen is onderdeel
van het buurtschap Radewijk. In het voorjaar van 2015
organiseerde een aantal ondernemers en instellingen
‘Rondje Radewijk’, een toeristische fietsroute in het
grensgebied met Duitsland. De bewoners van Stichting
Sascha hielpen met folders vouwen en rondbrengen.
Op de dag zelf was het wooninitiatief één van de stopplaatsen. Mensen konden er iets eten en drinken, meedoen met spelletjes of aansluiten bij de rondleiding. De
inkomsten waren bescheiden, maar belangrijker was de
goede opkomst. Zo’n 1600 mensen kwamen langs en
leerden hierdoor het wooninitiatief beter kennen. Het
heeft veel goodwill opgeleverd, ook in de buurt.

> Serviceclubs

De Lions, Rotary en Soroptimisten. Drie voorbeelden
van serviceclubs waarop wooninitiatieven kunnen bouwen.
»» Voor De KIP was het netwerk van met name de voorzitter één van de pijlers om de financiën voor de oprichting rond te krijgen. Veel praten, langsgaan, folders uit-
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delen. Het kost tijd, maar in combinatie met de nodige
publiciteit rendeerde het goed.
»» Us Dream in Leeuwarden heeft bewoners uit de hele
regio. Dat betekent dus een groot zoekgebied om
mensen te mobiliseren. De Rotary en Soroptimisten
betaalden mee aan de tuintafels. Een serviceclub uit
Harlingen zorgde voor de tafels in de algemene ruimte.
Voor de aanschaf van een nieuwe bus organiseren de
ouders in 2016 een benefiet maaltijd. Hiervoor worden
gericht mensen uitgenodigd, waaronder de relaties van
de serviceclubs.

> Vrijwilligers

Naast ouders, broers, zussen en andere familieleden zijn
er nog genoeg anderen die de handen uit de mouwen
willen steken.
»» Bij De KIP zijn er twee vaste vrijwilligers voor extra activiteiten. De ouders hebben ieder jaar een ‘opzomerdag’
en gaan mee met uitjes. Dat scheelt weer in extra inzet
van medewerkers.
»» Een advertentie in de plaatselijke krant leverde De
Blomhoeve twintig reacties op. Een zeer bijzondere
‘vrijwilliger’ is de hond van de familie van de Berg. Van
begin af aan is die vertrouwd met alle bewoners. Eén
van hen, die te kampen heeft met diabetes en overgewicht, heeft zich ontfermd over de hond en is inmiddels
afgevallen, eet beter en leeft gezonder.
Voor iemand die er verstand van heeft, is het een kleinigheid; een goed Excel systeem in elkaar draaien. De
vriend van één van de medewerkers van Us Dream
spendeerde er ‘slechts’ enkele uren aan. Voor het
wooninitiatief betekende het grote winst. Het wordt
alweer enkele jaren gebruikt voor de urenregistratie en
iedereen kan ermee uit de voeten. Op deze manier de
juiste mensen voor de juiste dingen weten in te schakelen, kan een wooninitiatief veel winst opleveren.

> Gemeenten

Goede connecties met de wethouder kwam Us Dream
van pas bij de ontwerpfase. De stedenbouwkundige
van de gemeente had ideeën die haaks stonden op die
van de ouders. Met inmenging van de wethouder viel
de keus uiteindelijk op het ontwerp van de ouders. De
ouders van De KIP hebben veel baat gehad bij de goede
contacten van de voorzitter. Lobbywerk van jaren was
nodig, om de locatie die zij voor ogen hadden, ook
daadwerkelijk toegewezen te krijgen.
Ook bij grotere kwesties is de steun van de gemeente doorslaggevend. De wethouder van Reusel – de
Mierden stond aan de wieg van het wooninitiatief
‘Bij Ons’. Later, in zijn nieuwe functie, bleef Antonis
betrokken bij de visie-ontwikkeling van dit Wmowooninitiatief voor jongeren. Meer hierover in Deel 3,
Stakeholders.

> Ondernemers

Lokale ondernemers spelen een rol bij het aanbieden
van dagbesteding. Dat gebeurt tegen vergoeding, maar
ook wel met gesloten beurs. Soms is het niet meer dan
iemand enkele uurtjes per week laten helpen bij het
vakken vullen. Deze contacten, al is het maar elkaar
groeten of een kort praatje maken, geven bewoners al
het gevoel erbij te horen.

VOORBEELD
MISS PONY

De eigenaresse van Miss Pony, een lokale ondernemer in Slagharen, is inmiddels zo vertrouwd met de
bewoners van Stichting Sascha, dat zij zelf toeziet
op haar ‘personeel’ als de vaste begeleidster nog
even heen en weer moet rijden om de anderen op
te halen.

KOSTEN BESPAREN

»» Investeren in een sociaal netwerk kan jarenlang profijt geven
»» Vrijwilligers die ‘in natura’ meehelpen, sparen ongemerkt geld uit
»» Serviceclubs helpen graag mee met allerhande klussen en zijn ook bereid materiaal
te doneren
»» Draagvlak vanuit de gemeente is doorslaggevend om dingen gedaan te krijgen,
zeker bij aanvang van een initiatief
»» Door met gesloten beurs mee te werken aan dagbesteding, helpen bedrijven om de
kosten laag te houden
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Fundraising (sponsoring en subsidies)
Bij de oprichting van een wooninitiatief is

fundraising een cruciaal onderdeel. Onder
‘fundraising’ wordt in deze paragraaf

bedoeld de inkomsten die via sponsoring,

subsidies en vermogensfondsen tot stand

komen. Het is meer dan een projectvoorstel
opsturen. Het betekent tijd investeren en

netwerken onderhouden. Want een bus gaat
stuk, meubilair raakt versleten en een keer

met z’n allen op vakantie, is voor sommigen
ongekende luxe. De contacten die al eerder
zijn opgebouwd, komen dan weer van pas.
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> Oprichting

Met de oprichting van een wooninitiatief gaan grote
bedragen gemoeid. Veel wooninitiatieven besteden de
fundraising uit aan een hierin gespecialiseerd bureau.
Ook zelf er werk van maken, heeft als voordeel dat
ouders hun eigen netwerk inbrengen. Hun bevlogenheid en persoonlijke verhaal doet de rest om financiers
enthousiast te maken.
»» Voor het opzetten van De KIP is in totaal € 110.000,- op
eigen kracht verworven. Dat is een inspanning geweest
van meerdere ouders. Zij hebben 14 fondsen en serviceclubs benaderd, de gemeente en de provincie. Dit
ging zo goed, dat het Oranjefonds een deel van het
geld terug kreeg en dat de aanvraag van € 15.000,- van
Fonds 1818 niet nodig bleek te zijn.
De aanpak van de ouders was een combinatie van een
goed verhaal en het eigen netwerk gebruiken. Een brief
met flyer en ieder succes(je) communiceren naar zowel
subsidiegever als de pers kweekte veel goodwill. Hierdoor
rolde De Kip op een bepaald moment van het ene in het
andere succes Mensen haken aan en geven opnieuw
geld als ze merken dat het succes heeft. Wat hierbij ook
meehielp, waren de vele contacten van voorzitter Will
Kranenburg als toenmalig raadslid en statenlid.

»» De ouders van Us Dream hadden bij de oprichting in
2003 drie miljoen euro nodig. Eén miljoen werd opgehaald bij fondsen, waarvan een half miljoen via een landelijk innovatieprogramma stedelijke vernieuwing. Het
verhaal om meervoudig gehandicapte mensen eigen
regie te willen geven, sloeg aan. Dat was ook te danken
aan de professionele wijze waarop de ouders het voorstel hadden ingediend bij het ministerie. Het financiële
verhaal was goed onderbouwd, de woningcorporatie
stond er achter en de presentatie zag er gelikt uit. En
je moet het maar treffen: via één van de ouders die bij
de gemeente werkte, kwam de stichting dit innovatieprogramma op het spoor. Daarnaast kwam € 250.000,van een landelijke Woonzorg Stimuleringsregeling.
Wonen en zorg gescheiden houden was daarbij de eis.
De overige benodigde twee miljoen heeft de woningcorporatie op zich genomen, met een terugverdienmodel over vijftig jaar.
»» Het wooninitiatief Ons Huis in Kockengen is volledig
eigendom van de ouders. Bij aanvang was er een schuld
van 1,25 miljoen euro. De belangrijkste fondsen waren
het Oranjefonds, de provincie en een gemeentelijke
subsidie van € 89.100,-. De stichting Vrienden van
Ons Huis haalden geld op binnen de gemeenschap
Kockengen. Dat was goed voor onder andere de bus, de
inrichting van algemene ruimten en de keuken.

VOORBEELD
DIVERSE POTJES

Net als meer wooninitiatieven wist De Blomhoeve
bij de oprichting diverse potjes aan te boren.
In totaal ging het om drie ton. De fundraising
ging via lokale ondernemers, fondsenwerver
Subsidiegezocht.nl, investeringen in natura van
woningcorporatie Woonkracht10 en een investering
van WoonCadans zelf.
De opbrengst van € 300.000,- bestond uit:
• € 20.000,- sponsoring uit de buurt
• € 170.000 via fondsen (uitbesteed aan
Subsidiegezocht.nl)
• € 50.000 van Woonkracht 10, voor de inrichting
• € 60.000 eigen investering van de initiatiefnemers

> Nieuwe investeringen

Tegen de tijd dat nieuwe investeringen nodig zijn, kan
het gebeuren dat de bodem van de kas in zicht is.
»» Bij Us Dream was van de € 100.000,- na acht jaar nog
maar € 10.000,- over, onder andere vanwege de hoge
energiekosten. Dankzij de wooninitiatieven toeslag
lukt het om de kosten gedekt te krijgen. Opgebouwde
goodwill bij sponsoren en andere relaties rendeert.
Een bedrijf in elektronica verkoopt spullen onder de
kostprijs aan Us Dream, net zoals de woningcorporatie

bereid was de kosten van tijdelijke leegstand op zich te
nemen.
Wat goed werkt, is om de fundraising te koppelen aan
concrete projecten. Een eigen bus staat vaak hoog op
het verlanglijstje. Us Dream benaderde in 2015 sponsoren en serviceclubs voor de aanschaf van een nieuwe
bus. Dat krijgt inmiddels vorm door het organiseren van
een benefietmaaltijd in 2016 in een chique restaurant
voor € 100,- per couvert. Voor de exploitatie van de
bus bekijkt de wethouder of er mogelijkheden zijn om
uit de Wmo-gelden een vergoeding per bewoner vrij te
maken.
»» Voor bewoners van stichting Sascha in Radewijk zit
een vakantie er niet in. Vandaar dat Caroline van Veen
zestig ondernemers uitnodigde voor een netwerkavond
om hiervoor geld bijeen te brengen. De bewoners zorgden voor een hapje en een drankje. Hoewel het veel
goodwill opleverde, viel de opbrengst wat tegen. De
volgende stap is om de leveranciers nu individueel te
benaderen.
»» De gemeente Den Haag reikt ieder jaar de Prijs Gulden
Klinker uit. Lunchcafé De Smulhoeve heeft al twee keer
de hoofdprijs van € 5.000,- gewonnen, onder andere
dankzij een project voor zwerfafval. Het lunchcafé is
geïnitieerd door de ouders van De KIP, maar maakt er
geen onderdeel meer van uit. Toch straalt de exposure
van zo’n prijs ook af op het wooninitiatief, dat er pal
naast ligt.
»» Bij uitbreidingsplannen gaan grote bedragen gemoeid.
Stichting Sascha heeft ruim € 150.000,- nodig. Voor
de investering schakelt ze in eerste instantie banken
in, zoals de Triodos Bank. Voor de inventaris doet ze
een beroep op fondsenwerver Subsidiegezocht.nl.
Daarnaast zoekt een stagiair het nodige uit, samen met
een van de medewerkers. Dit bespaart geld en komt de
betrokkenheid van het personeel bij de plannen ook ten
goede.

> Mensenwerk

Er is een aantal manieren om de fundraising te organiseren. Eén van de ouders zet zich voor 100% in, een
extern bureau wordt ingeschakeld of er wordt een
aparte commissie samengesteld. Ieder wooninitiatief
kent wel een ‘sponsorcommissie’. Bij Us Dream is
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sponsoring een vast agendapunt van een bestuursvergadering. Een aparte commissie financiën hield
zich bij de oprichting van de Blomhoeve met de fundraising bezig. Een andere manier is een ‘vrienden
van’- groep. De Vrienden van Ons Huis speelden bij
de oprichting een belangrijke rol om het nodige geld
binnen te halen.
‘Gratis’ inzet van externen is een mooie vorm van
sponsoring in natura. De ouders van Us Dream werden bij de oprichting bijgestaan door twee adviseurs.
Die mochten hiervoor tijd vrijmaken van hun werkgevers, een projectontwikkelaar in de bouw en een
detacheringsbedrijf.

> Reservepot

Diverse wooninitiatieven hanteren een reservepot. Zie
het als een eigen fonds. Bewoners betalen een maandelijks bedrag om het potje op peil te houden. Bij De KIP is

van begin af aan de stelling van de penningmeester dat
er een goede reserve moet zijn. Eerst betaalde iedere
bewoner € 50,- per maand voor de reservepot, nu is dat
nog € 20,-. Hierdoor is in de loop der jaren een behoorlijke reserve opgebouwd. In het oudercontract is vastgelegd dat wanneer iemand vertrekt, het opgespaarde
geld binnen de stichting blijft. Een nieuwe bewoner
hoeft zich niet in te kopen.

> Belastingvoordeel bij giften

Een instelling kan in aanmerking komen voor een ANBI
status (algemeen nut behorende instelling). Dit kan
alleen als de instelling zich voor minstens 90% inzet
voor het algemeen nut. De Vriendenstichting van een
wooninitiatief, kan hiervoor in aanmerking komen.
Giften zijn dan aftrekbaar bij de belasting. Meer informatie over de voorwaarden en wijze van aanmelden is
te vinden op de site van de Belastingdienst.

TIPS VOOR FUNDRAISING

»» Zorg dat één of meerdere ouders zich ontfermen over de fundraising
»» Roep een aparte groep ‘Vrienden van’ in het leven; betrokken kennissen en familieleden
die zich hiervoor willen inzetten
»» Kom goed beslagen ten ijs: een brief, flyer en foto’s van het project. En uiteraard een
goed onderbouwde begroting
»» Neem de tijd voor het opbouwen van een netwerk; voorzie iedereen van goede informatie en deel successen. Leg als ouders zelf het verhaal uit, vanuit de eigen betrokkenheid.
»» Schakel een extern bureau in, dat gespecialiseerd is in het aanschrijven van vermogensfondsen. Het is een vak apart
»» Fonds NSGK. Het fonds NSGK heeft verschillende subsidiemogelijkheden voor ouderinitiatieven. Zie de website https://www.nsgk.nl/doe-een-aanvraag/een-gift-aanvragen/
indienen1/wonen-logeren-en-opvang
»» Het VSBfonds, Skanfonds, Fonds Verstandelijk Gehandicapten, Revalidatiefonds, Johanna
Kinderfonds werken samen met het fonds NSGK. Voor een gift kunnen ouder- en wooninitiatieven een aanvraag indienen via www.aanvraag.nl
»» Leg een reservepotje aan, om in de loop der tijd extra uitgaven te kunnen bekostigen
»» Houd actuele subsidieregelingen in de gaten. Check internet of raadpleeg de eigen
gemeente
»» Een ANBI status aanvragen voor bijvoorbeeld de vriendenstichting is financieel gunstig.
Een gift is daarmee aftrekbaar voor de belasting. Zie hiervoor www.belastingdienst.nl
»» Via Geldvoorelkaar.nl kunnen bedrijven en particulieren, dus ook wooninitiatieven, een
lening aangaan via crowdfunding, zonder tussenkomst van banken
»» Het kan niet vaak genoeg gezegd worden: Koester het eigen netwerk. Dat kan door een
jaarlijkse uitnodiging, een netwerkavond, het rondsturen van een nieuwsbrief en stukjes
in de krant. Laat van u horen en toon waardering voor de ontvangen giften!
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deel 3
Stakeholders en
kostenbesparing
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De gemeente
Gemeenten, zorgaanbieders en woningcorporaties. Het
zijn belangrijke ‘stakeholders’ waarmee een wooninitiatief te maken krijgt. De ouders gaan niet alleen met
elkaar in zee, ze gaan ook een langdurige werkrelatie
aan met deze partijen. Iedereen heeft daarin een eigen
belang, ook van commerciële aard. Het is de uitdaging
om als wooninitiatief daarvoor open te staan en zo
gezamenlijk doelen te creëren.
Dit deel 3 gaat nader in op deze nauwe onderlinge
samenwerking. Eén voorbeeld wordt er extra uitgelicht,
dat van ‘Bij Ons’ in de gemeente Reusel - de Mierden.
Alle partijen trekken van begin af aan samen op, om
jongeren met Wmo-indicatie een zelfstandig bestaan
te kunnen bieden. Visies blijken in elkaars verlengde te
liggen en zo ontstaat een intensieve samenwerking.
Medio 2016 hoopt ‘Bij Ons’ de deuren te openen. Deze
casus is als een drieluik verspreid door dit hoofdstuk
opgenomen.
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Een gemeente wil een sociaal gezicht
laten zien en haar maatschappelijke
verantwoording nemen. Door een

wooninitiatief te steunen, voegt ze de daad

bij het woord. Daarop inspelen en zorgen voor
goede contacten met wethouders en

ambtenaren, is de manier om een gemeente
aan je te binden

In het beginstadium is medewerking van de gemeente
cruciaal; voor de grond, voor de vergunningen en mogelijk wijziging van het bestemmingsplan. De gemeente
Den Haag wilde aanvankelijk niet instemmen met
de verkoop van grond voor woonvoorziening De KIP.
Het zag andere mogelijkheden, die meer geld zouden
opbrengen. Gaandeweg raakte de gemeente meer
betrokken en inmiddels is iedereen blij met dit wooninitiatief. Vanuit de wijde omgeving trekt het mensen die
met een zelfde idee rondlopen. Een pareltje op Haags
grondgebied.

REUSEL DE MIERDEN NR 1: DE GEMEENTE
De transitie van de AWBZ naar de Wmo maakt
gemeenten meer dan ooit tot een partij om mee
zaken te doen. Mensen met een Wmo-indicatie zijn
afhankelijk van de keuzes die een gemeente hierin
maakt. Gemeente Reusel - de Mierden biedt ruime
kaders en stelt zich dienstverlenend op.
Wethouder Toon Antonis raakte met de ouders in
gesprek tijdens informatiebijeenkomsten in 2013
over de veranderingen in de AWBZ, toen nog in de
functie van beleidsambtenaar. Eenmaal wethouder, is hij met die pet op verder gegaan om hen te
helpen hun wens te realiseren. Later haakte zorginstelling Amarant aan en ook Woningstichting de
Zaligheden.
Zelf ziet Antonis de gemeente als degene die de
verbinding legt en die op cruciale momenten de
partijen kan stimuleren naar oplossingen te zoeken.
Dit heeft hij onder andere gedaan om een oplossing
te vinden voor de (hoge) grondprijs en om de welstandcommissie en architecten zo ver te krijgen, dat
ze akkoord gingen met het ontwerp. Hij maakte hen
bijvoorbeeld bewust dat de kleur van de baksteen
ondergeschikt is aan het maatschappelijk belang
van dit project. De wethouder werkt vanuit een
visie, die gericht is op gezondheid, goed welzijn en
wonen.
Zijn uitgangspunten vanuit de Wmo:
» Wees flexibel in je denken en kijk welke maatschappelijke effecten je samen nastreeft,
» Transformeer dure zorg naar goedkope door
meer aandacht te schenken aan informele zorg.

> Woningcorporatie

Vanuit maatschappelijk oogpunt werken woningcorporaties graag mee aan de ontwikkeling van een
wooninitiatief. Daarbij kritisch blijven kijken naar de
zakelijk kant valt niet altijd mee. Mogelijke leegstand is
een risico, duurzaam bouwen en domotica zijn thema’s
om ‘mee te scoren’, maar vergen ook een flinke investering. Kennis van de zorg in huis hebben of halen, voorkomt tegenvallers in de loop der tijd.
Woonkracht10 in Zwijndrecht schonk veel aandacht
aan duurzaam bouwen voor De Blomhoeve en won er
een prijs mee. Destijds was het plan dat ernaast vier
woonhuizen zouden komen. Daarmee was het voor de
woningcorporatie een financieel kostendekkend plan.
Echter, de huizen zijn er nooit gekomen waardoor de

Mobiliseer vrijwilligers, de buurt, familie en vrienden.
» Speel in op de wens van de burgers, in dit geval
ouders en toekomstige huurders die een veilige,
geborgen leefomgeving voor hun kinderen willen.
» Stimuleer dat ouders hun eigen sociaal netwerk
inbrengen, niet alleen voor hun eigen kind, maar
ook met de bereidheid dat netwerk in te zetten
voor de andere bewoners.
Wat betreft de zorg is gekozen voor een gewaagd
concept. De gemeente garandeert straks de
basiszorg voor de negen bewoners. Voor onverwachte piekmomenten zet Amarant extra mensen
in. De wethouder wil geen ingewikkelde bestekken
en monitoring. Hij wil facturering achteraf, op basis
van de geleverde extra zorg. Bizop, een bureau dat
in de regio toeziet op correcte aanbesteding, heeft
ermee ingestemd dat ‘Bij Ons’ een pilotproject
wordt voor deze manier van werken. Antonis hoopt
hiermee negen ouderparen te ‘ontzorgen’, zodat
zij weer ruimte krijgen voor hun eigen persoonlijke
ontwikkeling.
Suggesties van wethouder Toon Antonis:
» Voor ouders: Zoek elkaar bijtijds op en houd contact. Ook later heb je elkaar nodig. (bijvoorbeeld
ouders die elkaar kennen van vervoer of school).
» Voor gemeenten: Stop met systeemdenken. Ga
meedenken, luister en faciliteer. En zorg ervoor
dat medewerkers de juiste competenties hebben,
empatisch zijn en liefst ervaring hebben in de
zorg.

onrendabele top voor Woonkracht10 fors is toegenomen. Overigens heeft het geen gevolgen voor de bewoners. Het huurcontract is vastgelegd voor dertig jaar en
er is een maximale huurprijs afgesproken. De woningcorporatie zal het ermee moeten doen.
Nog een voorbeeld waaruit blijkt dat woningcorporaties
bereidwillig zijn, is dat van Us Dream in Leeuwarden. Bij
de oprichting nam het 70% van de bouwkosten op zich,
met een terugverdienmodel van vijftig jaar via de huur.
Toen binnen een half jaar tijd door een conflict tussen
ouders onderling, vier appartementen leegstonden,
heeft de woningcorporatie tijdelijk de kosten van leegstand op zich genomen. Een lastig punt blijft nu wel de
hoge energiekosten. Daarvan vindt de woningcorporatie het toch eerst een zaak van de ouders en wil daarvoor nog even geen extra maatregelen nemen.
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Het levert een woningcorporatie voordeel op om ouders
van begin af aan te betrekken bij het ontwerp- en
bouwproces. De ouders van De KIP wisten door logisch
en praktisch meedenken in deze fase, kosten te besparen. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in deel 2.
Directeur Jan de Vetter van woningcorporatie Alliantie
in Almere kwam in contact met de initiatiefnemers van
WoonMere. Als eerste gaf hij de ouders het advies om
rechtspersoon te worden, zodat ze zaken konden doen.
Dat werd een stichting met een onafhankelijk voorzitter, in de persoon van de directeur van de school van de
kinderen. Zij kende de kinderen goed en had een goed
persoonlijk netwerk in Almere. Daarnaast hielp een
projectleider van Alliantie samen met Humanitas bij het
opstellen van een visiedocument.
Alliantie realiseert zich dat WoonMere geen reserve
heeft om leegstand op te vangen. Vandaar de afspraak
dat de woningcorporatie verantwoordelijk is voor leegstand. Toch heeft ook WoonMere er belang bij dat bij
vertrek van één van de bewoners er snel een nieuwe
huurder komt. Het huurcontract is namelijk gekoppeld
aan het zorgcontract, waardoor leegstand direct consequenties heeft voor de formatie. Er is een inspanningsverplichting afgesproken, zodat het toch een gedeelde
verantwoordelijkheid is.
De samenwerking tussen WoonMere en Alliantie gaat
nog verder. Zij deden mee met “Kleinschalig Wonen
met Domotica”, een uitwisselingsproject van VWS. (Zie
voor een uitwerking hiervan deel 2). Dergelijke projecten leveren veel nieuwe kennis en ervaring, waar alle
partijen baat bij hebben.

VOORBEELD
IEDER EEN DEEL

In Den Haag is goed te zien dat een ouderinitiatief veel meer is dan een woonvoorziening voor
alleen de eigen kinderen. Het uitgangspunt ‘Samen
wonen, werken en recreëren midden in de wijk’
kreeg gestalte in een samenwerking met meerdere
partijen. Het resultaat leverde iedereen wat op:
De gemeente verkocht de grond goedkoop aan
de woningcorporatie. De ouders van De KIP huren
het wooncomplex. Het ernaast gelegen lunchcafé
wordt gehuurd en gerund door zorginstelling Ipse
de Brugge. En de gemeente is verantwoordelijk voor
het stadskasteel Landzigt. Drie voorzieningen op
één groot terrein midden in de wijk.
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REUSEL - DE MIERDEN NR 2:
DE WONINGSTICHTING

Anno 2015 moeten woningcorporaties terug naar hun
corebusiness, te weten het aanbieden van betaalbare woningen voor mensen met een smalle beurs.
Het concept van Ad Swinkels, projectmanager bij
Woningstichting de Zaligheden draait om flexibiliteit in
aantal units, om duurzaam bouwen voor de toekomst
en om het minimaliseren van het risico van leegstand.
Zo is het voor de woningstichting financieel haalbaar
en blijft de huur voor iedereen op peil.
Ad Swinkels, zelf werkzaam geweest bij zorginstellingen, heeft veel ervaring met het bouwen voor
mensen met een beperking. Voor zijn huidige werkgever heeft hij een visie ontwikkeld, die hij onder
andere heeft toegepast op het ouderinitiatief ‘Bij Ons’
in Reusel. De opdracht die hij van zijn werkgever mee
kreeg luidt: Het moet financieel haalbaar zijn. Door
ervoor te zorgen dat de woningen minimaal vijftig jaar
meegaan en geschikt zijn voor meerdere doelgroepen
kan hij sturen op de kosten.
Het woonconcept van ‘Bij Ons’ in Reusel bestaat uit vijf
huizen aan elkaar. Per huis zijn er twee appartementen
ingericht; één op de begane grond en één op de eerste
verdieping met zolder. Er is een gemeenschappelijke
hal. De huizen zijn zodanig gebouwd, dat met enkele
ingrepen twee éénpersoons woningen gemakkelijk
zijn om te bouwen naar een één gezinswoning en vice
versa. De zolders zijn gekoppeld aan de woningen op
de eerste verdieping. Voor de gemeenschappelijke
kamer gaan de bewoners buitenom.
Door universeel te bouwen loopt de verhuurder het
minste risico en kan de huur laag blijven. Voor ‘Bij Ons’
is dat € 400,- per bewoner exclusief de huurtoeslag.
Gedurende het hele ontwikkeltraject hebben ouders
inbreng gehad in specifieke zaken. De low-budget aanpak sluit aan bij de wens van de ouders om zo gewoon
mogelijk te bouwen en te wonen.
Met iedere bewoner wordt een individueel contract
afgesloten. Het risico van een faillissement van een
initiatief is hierdoor voor de woningstichting een stuk
lager. Die hoeft geen aanvullende bepalingen op te
nemen zoals een borgstelling. Wanneer de ouders
geen nieuwe huurder weten, verhuurt De Zaligheden
de woning via het reguliere verhuursysteem. Er is in
Reusel genoeg vraag naar kleine(re) wooneenheden,
dus Swinkels voorziet daar geen problemen.
Als grootste risico van een ouderinitiatief ziet
Swinkels het uiteenvallen van een groep, en daarmee het risico van leegstand. Door bovenstaand
flexibel concept, gaf zijn directie toch groen licht
voor het concept. Inmiddels zijn er andere woningcorporaties die deze aanpak overnemen.

GOED OM TE WETEN:

Woningcorporaties zien zich in 2016 geconfronteerd
met een nieuwe Woningwet
» Volgens de nieuwe wet moet een huis passen bij
het inkomen van de bewoner, anders volgt er een
boete voor de corporatie.
» In diezelfde Woningwet is opgenomen dat
woningcorporaties samen met gemeenten en
een vertegenwoordiging van huurders prestatieafspraken moet maken over de aard en omvang
van te bouwen woningen.
» Er is een verhuurdersheffing; dat betekent dat
een woningcorporatie grofweg 2/12 deel van de
inkomsten per jaar apart moet zetten. Dat geeft
weinig armslag en corporaties moeten enorm
snoeien op de kosten. Dit mogen zij compenseren
door huurstijging door te voeren. Anderzijds doen
ze meer huizen in de verkoop.
» EPG (energie prestatienorm gebouwen), een formule voor energiegebruik, moet in 2020 op nul
staan. In 2007 was het 1,5, in 2015 is het 0,4. Door
de snelheid waarmee de norm wordt aangepast,
ontstaat het risico dat de industrie geen gelijke
tred loopt met energiezuinig bouwen en noviteiten nog niet zijn uitontwikkeld.

REUSEL - DE MIERDEN NR. 3:
DE ZORGAANBIEDER

Toen in 2013 de gemeente Reusel – de Mierden een
tweede bijeenkomst organiseerde over de transitie
van de zorg, schoof zorgaanbieder Amarant aan.
De ouders die later het initiatief Bij Ons opzetten,
kwamen aan de praat met de medewerker van
Amarant. Zij deelden hun ideeën en langzaam aan
ontstond een visie voor het zelfstandig wonen van
jongeren met een Wmo-indicatie. Vanaf het begin
was hierbij een adviseur betrokken van Stichting
MEE-Woonlink. Zij leerden de ouders ook te kijken
naar belangen van andere stakeholders en adviseerde over allerhande zaken die spelen bij de
oprichting vaneen wooninitiatief.
Amarant heeft inmiddels van de gezamenlijk
ontwikkelde visie, een eigen product gemaakt, de
zogenaamde Eigen Huys visie. Zo hoopt Amarant
nieuwe ouderinitiatieven aan zich te binden. De
ouders van Bij Ons hebben er geen moeite mee, dat
een instelling hun initiatief zo commercieel benut.
(zie ook www.eigenhuys.nl)

> Zorgverleners

Net als bij woningcorporatie zien veel zorgverleners
naast een commercieel belang ook een maatschappelijk
belang om met een wooninitiatief in zee te gaan. De
meeste wooninitiatieven sluiten zorgcontracten met
een bestaande zorginstelling. Het contact komt vaak
tot stand, omdat de kinderen al jarenlang daar zorg
afnemen. De samenwerking begint met een gedeelde
visie op de zorg. Daarna volgen de zakelijke afspraken
over de samenstelling van het team, de prijsafspraken,
wijze van verantwoording van gemaakte uren en dergelijke.
‘Wij zijn te gast bij ouders en kinderen’ is de basishouding van Amerpoort en ook de reden waarom
WoonMere koos voor deze zorgaanbieder. Iedereen
ervaart de samenwerking als samen optrekken, met
ieder zijn eigen verantwoordelijkheid. Amerpoort is
aanwezig bij de tweewekelijkse bestuursvergaderingen
en ieder kwartaal schuift een controller aan om op
detailniveau naar de uitgaven te kijken. Zo blijven de
financiën in ieders belang goed op orde. Wat betreft
de toepassing van zorgdomotica was Amerpoort graag
bereid hierin mee te gaan en ervan te leren.

Ondanks een kleine crisis in personele sfeer en een conflict in 2014 vanwege een bezuinigingsronde heeft Ons
Huis nog altijd een goede werkrelatie met zorgverlener
Abrona. Er is een hecht team, dat al lang samenwerkt.
Abrona gebruikt het kerkje dat eigendom is van Ons
Huis voor dagbesteding. Bij de oprichting is met Abrona
een overeenkomst afgesloten voor aflossing van de
hypotheek met vaste rente, over een periode van dertig
jaar. Voor het kerkje betaalt Abrona huur, bij wijze van
goodwill. Zo zijn op diverse manieren zorgverlener en
wooninitiatief door de jaren heen met elkaar vergroeid.

simon van der heijden, initiatiefnemer van
‘bij ons’ over de eigen huys visie: “we hebben
zelf gekozen voor amarant en zijn altijd
transparant geweest naar elkaar toe. je
kan een ander de ruimte geven om commercieel voordeel te hebben. wij profiteren
net zo goed van hun kennis en inbreng en
modelleren hun ideeën net zo lang tot het
ook naar onze wens is”.
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deel 4
Wooninitiatieven in beeld
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Voor deze Inspiratiewijzer zijn gesprekken

gevoerd met in totaal tien wooninitiatieven.
Stuk voor stuk hebben de initiatiefnemers

met grote inzet en toewijding hun dromen
weten te realiseren. Deel 4 brengt ieder

wooninitiatief in beeld. De belangrijkste
kenmerken en datgene wat hen vooral

onderscheidt van anderen, staan hierin
verwoord.
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> De Blomhoeve
Alblasserdam
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naam >
de blomhoeve
		
8-6 -2012 (oprichting stichting de blomhoeve)
		
16-3-2015 (in gebruikname blomhoeve)
bewoners >
13 personen, indicatie v.a. zzp 3 (wlz), leeftijd tussen de 22 en 57 jaar
adres >
randweg 116, 2951 xt alblasserdam
contactpersoon > lourens en dineke van den berg (wooncadans)
startdatum >
16-3-2015
rechtsvorm >
stichting
zorgverlener > wooncadans (vof)
woonvorm >	6 zelfstandige appartementen en 7 studio’s met badkamers één gemeenschappelijke ruimte.

> Sfeertekening

De Blomhoeve is een initiatief van zorgverleners Dineke
en Lourens van den Berg. Zij wilden voor hun pensioen
nog één keer iets realiseren hoe zorg er in hun ogen uit
zou moeten zien. Zo ontstond in 2010 WoonCadans,
een kleinschalige zorgorganisatie met inmiddels 34
mensen in dienst. De woonvoorziening De Blomhoeve
in Alblasserdam is formeel een aparte stichting met een
eigen bestuur. WoonCadans coördineert de totale zorg.
Het bestuur van De Blomhoeve bestaat uit vijf ouders.
De voorzitter heeft geen directe betrokkenheid en is
orthopedagoog van huis uit. Er zijn diverse werkgroepen onder andere voor kwaliteit, financiën en het
beheer van het gebouw en de tuin.
Vanaf de oprichting tot aan de realisatie was er intensief contact met de ouders en toekomstige bewoners.
WoonCadans organiseerde uitjes en bijeenkomsten
om de onderlinge band goed te versterken, ook tussen
de bewoners. Ouders zijn enthousiast over de grote
betrokkenheid van de medewerkers, over de familiaire
sfeer en goede afspraken over de continuïteit.

> Over WoonCadans

Naast Blomhoeve is er dagbesteding op vier locaties,
ambulante begeleiding en nog een woonlocatie, Het
Palet in Papendrecht. Ondanks een wachtlijst van tien
personen is WoonCadans niet gericht op groei. Het
gaat Lourens en Dineke van den Berg vooral om het
kleinschalige en een goede kwaliteit van zorg en dienstverlening. Ze werken met de CAO Gehandicaptenzorg
en de medewerkers variëren van leeftijd tussen de
18 en 58 jaar. Zo is er een goede mix van ervaring
en opleiding. Het merendeel van de inkomsten van
Wooncadans komt uit het woongedeelte. Een kleiner
stuk komt uit dagbesteding. Ambulante begeleiding
draait kostenneutraal. Door deze variatie aan diensten
kan WoonCadans flexibel werken.

> Over De Blomhoeve

De Blomhoeve is geopend in 2015. Het is een grote verbouwde boerderij midden in Alblasserdam. De familie
van den Berg woont in het voorhuis. De voormalige
stal is omgebouwd tot zeven studio’s over twee verdiepingen en daarbij nog een gezamenlijke woonkamer.
Met een luchtbrug kun je oversteken naar het gebouw
ernaast. Behalve zes appartementen bevindt zich daar
ook ’t Trefpunt, een voorziening voor dagbesteding met
een huis & horecateam. Uitgangspunt is dat mensen
zo zelfstandig mogelijk moeten kunnen wonen en vandaaruit, al dan niet met ondersteuning, hun keuzes kunnen maken; samen eten, bij elkaar op de kamer, alleen
op de kamer. Vanuit eigen regie is bijna alles mogelijk.

KOSTEN BESPAREN
»»
»»
»»

»»

De meest kenmerkende onderdelen waarop
WoonCadans kosten bespaart:
In het proces van bouwen is goed gelet op de kosten.
In het huurcontract is een maximaal huurbedrag afgesproken.
Er is één huisnummer, waardoor aanslagen voor water,
riool, belasting en dergelijke verdeeld worden over dertien
mensen.
De woningen hebben de status ‘zelfstandige maar
onvrije woning’, waardoor de bewoners in aanmerking
komen voor huurtoeslag.

EXTRA INKOMSTEN

WoonCadans genereert extra inkomsten op een aantal
manieren:
»» Bij de oprichting is € 300.000,- opgehaald door inkomsten uit sponsoring en vermogensfondsen en investeringen van de woningcorporatie en WoonCadans.
»» In de toekomst wil WoonCadans met de gemeente contracten afsluiten voor uitbreiding van ambulante begeleiding en dagbesteding onder andere in ’t Trefpunt.
»» Er komt een stichting Vrienden van de Blomhoeve om
extra geld in te zamelen, bijvoorbeeld door het organiseren van fairs.
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> De KIP,

Den Haag
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naam >
stichting de kip (kleinschalig integraal project).
bewoners >
13 personen, met verstandelijke beperking zzp 3 t/m zzp 7
adres >
socrateslaan 73, leidschenveen (den haag)
contactpersoon > mevr. w. kranenburg, kranenburg@kpnplanet.nl
startdatum >
2008 (bewoners trekken in het pand)
rechtsvorm >
stichting
zorgverlener > ipse de bruggen (zorgaanbieder in zuid holland)
woonvorm >
13 appartementen met badkamers, twee gemeenschappelijke ruimtes.

> Sfeertekening

In 1998 zette een aantal ouders de eerste stap voor De
KIP. Het doel was om wonen en werken dicht bij elkaar
te hebben, door het realiseren van een woonvoorziening, een kinderboerderij en een dagactiviteitencentrum op één terrein. Hiermee zou tegemoet gekomen
worden aan de wens van ouders, om diverse vormen
van dagvoorziening te kunnen aanbieden, die ook ten
goede zouden komen aan de wijk.
Na jaren van overleg lag er in 2005 een ontwerp. In
2008 was het gerealiseerd. Alle ouders zijn intensief
betrokken geweest bij het hele proces. Voorzitter Will
Kranenburg was de drijvende kracht.
De KIP staat voor Kleinschalig Integraal Project. Vanaf
het begin is de visie om zoveel mogelijk de buurt en het
persoonlijk netwerk van bewoners erbij te betrekken.

De Kip hoorde van andere initiatieven dat vereenzaming zich voordoet als mensen ouder worden. Vandaar
alle inspanningen met ouders, brusjes, serviceclubs en
de buurt om te blijven participeren.
Keuzemogelijkheid in dagbesteding is een belangrijk
aspect van De KIP. De kracht van De KIP is het goede
netwerk en ook de wijze waarop die contacten op
professionele manier worden onderhouden en uitgebouwd. De vasthoudendheid, zeker in de beginfase, is
ook doorslaggevend geweest voor het succes. De KIP
heeft veel goodwill opgebouwd. Dit betaalt zich terug
in goede contacten met onder andere de gemeente,
buurtbewoners en serviceclub De Lions. Andere sterke
pijlers van De KIP zijn de zorg- en huurcontracten en het
huishoudelijk reglement.

KOSTEN BESPAREN
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

De meest kenmerkende onderdelen waarop De KIP bespaart:
Zo efficiënt mogelijk inroosteren van medewerkers; rekening houden met piek- en daluren overdag en in de weekenden
Iedereen huurt afzonderlijk en heeft daardoor recht op huurtoeslag
Ouders doen veel zelf en besparen daarmee geld uit dat anders opgaat aan begeleiding.
Hetzelfde geldt voor de inzet van vrijwilligers
Er wordt gebouwd aan een goede reserve. Eerst betaalde iedere bewoner € 50,- per
maand voor de reservepot, nu is dat nog € 20,-.
Wanneer iemand vertrekt, blijft het opgespaarde geld binnen de stichting. Een nieuwe
bewoner hoeft zich niet in te kopen.
Gezamenlijke inkoop van energie, water, eten en drinken.
Het goed doordenken van het ontwerp met een goede architect en er bovenop zitten
tijdens de bouw.
Het aanleggen van een wachtlijst voorkomt leegstand.

EXTRA INKOMSTEN

Het meeste geld is opgehaald bij de oprichting. De fundraising was dermate succesvol,
dat De KIP zelfs geld heeft terug gegeven aan het Oranjefonds. In totaal werd € 110.000,op eigen kracht verworven.
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> Ons Huis,

Kockengen

48

naam >
ons huis, kockengen
bewoners >	negen bewoners, waarvan zeven met syndroom van down, leeftijd tussen 30 en 45 jaar.
indicatie zzp 3,4 en 6.
oprichting >
1998, ingetrokken in maart 2004.
contactpersoon > pieter de jong, bestuurslid / pjr.de.jong@vodafonethuis.nl
adres >
nieuwstraat 8-12, 3628 ac kockengen
rechtsvorm >
stichting , opgericht door de ouders
zorgverlener > abrona
woonvorm >	zelfstandige en gemeenschappelijke woonruimte, aan een kerkje vast, waarin een lunchcafé is
gevestigd, dat de zorgverlener huurt voor dagbesteding.

> Sfeertekening

Ons Huis kent een lange aanlooptijd. Opgericht als
ouderinitiatief in 1998 duurde het acht jaar voordat
het pand in Kockengen in gebruik werd genomen. De
ouders hadden een oud kerkje met tuin en pastorie aangekocht. Er kwamen bezwaren uit de buurt tegen de
nieuwbouw aan de achterkant, waardoor het veel langer duurde dan voorzien voordat de bouw kon starten.
De bewoners van Ons Huis kennen elkaar van het speciaal basisonderwijs. Er is altijd heel bewust geïnvesteerd
in het sociaal kapitaal. Inmiddels bestaat Ons Huis 11
jaar. De bewoners hebben ieder een eigen appartement,
maar eten samen, hebben koffiemomenten of gaan bij
elkaar langs. Het hoeft niet, maar mag.
Kenmerkend voor Ons Huis is het toekomstbestendig
denken. Vanaf begin af aan is nagedacht hoe het wooninitiatief financieel gezond te houden, zodanig dat het
kan blijven voortbestaan, ook als de ouders er niet meer
zijn. Het was een bewuste keuze om zelf eigenaar te
zijn en niet te gaan huren. De waardestijging van het
pand zal op termijn voor financiële zekerheid zorgen.
Voor de ouders is dat een hele geruststelling, omdat ze
daarmee hun kinderen een stabiele toekomst kunnen
bieden.
Het woongedeelte van Ons Huis bestaat uit een woonkamer met open keuken en daaraan vast een appartementenblok van twee verdiepingen. Op de begane
grond wonen de mannen, op de 1e verdieping de vrouwen. De ouders kozen bewust voor Kockengen vanwege
de kleinschaligheid.
Vanaf de oprichting heeft Ons Huis een zorgcontract
met Abrona. Er is een hecht, zelfsturend team, dat al
jarenlang samenwerkt en voor continuïteit zorgt. Er
zijn zeven personeelsleden, waarvan twee persoonlijk
ondersteuners en twee huishoudelijk medewerkers.
Het is een bewuste keuze wonen en werk gescheiden te
houden.

> Kosten besparen
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Het meeste bespaart Ons Huis dankzij het zelfsturende
team.
De indeling van de zorg gebeurt efficiënt door maandelijks te budgetteren hoeveel zorg nodig is.
Overleg is beperkt tot eens per zes weken.
Overlappende diensten worden gebruikt voor afstemming.
Externe expertise inhuren is vrijwel niet nodig, doordat
medewerkers veel zelf oplossen.
Het ziekteverzuim is 0,4%.
Personeel denkt mee bij herindicaties en haalt daardoor
goede pgb’s binnen.

> Inkomsten genereren
»»
»»
»»
»»

Ons Huis bouwt aan een eigen vermogen, doordat ze
zelf eigenaar is van het complex.
De gemeente subsidieerde bij aanvang voor € 89.1000,en ook de provincie en Oranjefonds droegen bij.
Bij de aankoop werd de pastorie als apart woonhuis
verkocht.
Verhuur van het kerkje als lunchcafé levert ca € 8.000,per kwartaal op.
Een vriendenstichting wist bij de oprichting geld in te
zamelen voor de aanschaf van een busje en de inventaris.
Het plan is om sponsoring te gaan zoeken voor een
nieuwe bus.
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> Stichting
50

Sascha,
Radewijk

naam >

stichting sascha
stichting quebix verzorgt individuele begeleiding en dagbesteding
bewoners >	zes bewoners, pgb 3, 4 of 6 en 1 wmo. diverse handicaps: lvg, nah, pddnos, zwaar autisme,
twee mensen met borderline (iq tussen 45 en 81), psychische problematiek
adres >	caroline van veen, noord-oosterweg 21, 77 91 rb radewijk
e-mail: chvv@quebix.nl / internet: www.quebix.nl
startdatum >
2007; st. quebix (voorheen st. sylvia)
		
2013: st. sascha
rechtsvorm >
beiden een stichting
zorgverlener > quebix levert de zorg aan stichting sascha
woonruimte >
er is een gemeenschappelijke ruimte, daarnaast heeft iedereen een eigen appartement.
er is één tweekamer appartement. daarnaast is er de optie van kamer met kinderkamer

> Sfeertekening

Caroline: ‘Je wilt niet dat ze een nummer zijn’.
Het wooninitiatief is gelegen op een landgoed van
1,6 hectare dat eigendom is van Caroline van Veen.
Voorheen was zij algemeen directeur luchtvracht en
manager en viel zij als docent in voor exacte vakken in
het speciaal onderwijs. Ze doorliep de opleidingen SPW
sociaal agogisch werk en HBO zorgmanagement. Ze
heeft geleerd hoe ze gestructureerd moet werken, wat
haar erg van pas komt bij het runnen van het wooninitiatief.
Caroline heeft zelf een zoon met een beperking. Naast
haar reguliere werk, gaf ze voorheen ook nog ambulante begeleiding aan huis. Op het moment dat ze zich realiseerde dat ze minder tijd had voor haar eigen kinderen
dan voor die van anderen, besloot ze Stichting Sascha
/ Stichting Sylvia op te zetten. Ze wilde optimale zorg
kunnen bieden, met aandacht voor iedereen.
De filosofie van Caroline is dat je vanuit ieders talenten
en mogelijkheden onderzoekt, hoe je mensen verder
kan helpen. Dat kunnen grote stappen zijn, maar ook
hele kleine. Met Stichting Quebix wil ze uitgroeien tot
een professionele zorgaanbieder en een volwaardige
partner van de gemeente, als het gaat om de transitie
van de AWBZ naar de WMO.
Op het terrein staat een groot, voormalige paardencomplex. In het complex gaat een trap naar de eerste verdieping. Daar bevindt zich een aantal appartementen
en een gemeenschappelijke woon-eetkamer annex keuken. Er is een bijgebouw van 40 bij 25 meter voor activiteiten. Caroline, haar partner Ferdinand en haar andere
twee kinderen, wonen in een eigen huis op het terrein.
Door uitbreiding met een nieuwe doelgroep wil
Caroline haar financiële basis versterken. De gemeente
heeft onlangs haar plannen goedgekeurd. Aan het
complex komen vier nieuwe appartementen voor
dementerende bejaarden. Verder komt er een gebouw
als gemeenschappelijke ruimte (12 bij 10 meter, samen
eten, koken e.d.), een dementietuin en een moestuin.
Een deel van het terrein zal straks omheind zijn. De huidige bewoners gaan meehelpen, uiteraard in aangepast

tempo. Zo zijn zij de ‘wapperende handjes’ en kunnen
zijn net die extra aandacht geven aan de oudjes, zoals
dat in de reguliere zorg niet meer kan.
Caroline is behendig in het effectief en efficiënt organiseren van de dagbesteding. Ze kijkt naar de mogelijkheden van haar bewoners en zoekt naar de juiste matches
met ondernemers in de omgeving. Het team bestaat
uit acht mensen waarvan twee met een vast contract
en de anderen met een contract voor bepaalde tijd. De
uren fluctueren per maand. Op het eigen terrein zijn
diverse activiteiten voor de bewoners, zoals een wasservice en werkzaamheden in de tuin.

KOSTEN BESPAREN

De belangrijkst kostenbesparing komt door:
»» Het aanbieden van dagbesteding met gesloten beurs.
»» Een dagbestedingspotje, dat gevuld wordt met de kleine bedragen die de jongeren zelf verdienen. Het geld
vloeit terug naar andere dagbestedingsactiviteiten.
»» Goed inroosteren en rekening houden met avond- en
weekendtoeslagen, piek- en daluren.
»» Investeren in het team; dat leidt tot lage ziektekosten
(0,5%) en in vele opzichten meedenkers wat betreft de
bedrijfsvoering.
»» Bijscholing van een psycholoog op eigen terrein.
Personeelsleden van een andere zorginstelling worden ook
uitgenodigd. Dit drukt de kosten en zo helpen zij elkaar.
»» Niet doorberekenen van de eigen slaapuren. (dit gaat
op termijn veranderen.)

EXTRA INKOMSTEN

»» Uitbreiding voor een groep dementerende bejaarden.
Levert ook nieuwe vormen van dagbesteding op
»» Contract sluiten met de gemeente als zorgaanbieder
voor de Wmo-doelgroep. Op het terrein kunnen straks
externen terecht voor dagbesteding
»» Organiseren van een netwerkbijeenkomst voor vaste
leveranciers om donaties te verwerven
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> Umah hai

(kracht van de kwetsbaarheid),

Utrecht en
Utrechtse
Heuvelrug
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naam >	umah -hai (‘groot familiehuis’ in het dajak), woon- en werkgemeenschap
‘samen voor unieke zorg’
bewoners >	40 deelnemers verspreid over drie locaties, waarvan ongeveer 30 met zzp c3
daarnaast nog circa 10 ambulant.
adres >
postadres: de vos 13, 3972 vd driebergen
startdatum >
oprichting 20 oktober 2004
rechtsvorm >
stichting
zorgverlener >	20 mensen in dienst (ongeveer 12 fte’s), waarvan 85% met een verleden in de psychiatrie
of verslavingszorg
woonvorm >	veertig beschermde woonplekken, waarvan acht in driebergen en doorn en 12
één persoons units in utrecht (vanaf 2013).
contact >
elianne jacobs, directeur a.i.; elianne@umah-hai.info
		
oscar römer, directiesecretaris; oscar@umah-hai.info

> Sfeertekening

Umah-hai is uniek in Nederland omdat het een initiatief
is van ervaringsdeskundigen en mensen met een verleden in de psychiatrie of verslavingszorg. Drie mensen
(Henny Zee, Remco Schneider en Peter Zweipfennig)
namen het initiatief in 2003 en richtte in 2004 Umahhai op. Het drietal vulde elkaar goed aan: een financiële
man, een netwerker en een manager /praktijkman.
Door hun enthousiasme en ontbreken van enige
schroom, wisten ze veel voor elkaar te krijgen. Nadat
Henny overleed, nam Oscar Römer diens plaats in. Als
jurist zorgde Oscar ervoor dat Umah-hai werd ingericht
conform de wet. Inmiddels bestaat Umah-hai uit drie
wooninitiaven.
De kracht van Umah-hai is dat de mensen die er werken, al dan niet als vrijwilliger, dezelfde achtergrond
hebben of een naast familielid dat met eendergelijke
problematiek kampt. Het motto bij oprichting was
niet voor niets: Samen zorgen voor elkaar. Er is een
grote mate van tolerantie naar elkaar toe. Deelnemers
hebben begrip voor elkaar en komen voor elkaar op.
Ook als mensen eenmaal weg zijn, blijven ze welkom.
Umah-hai laat ze in positieve zin niet los. Umah-hai
biedt beschermd wonen, individuele begeleiding en
ondersteuning bij dagbesteding. Op alledrie de locaties
is geen permanent toezicht, wel zijn coaches 7 x 24 uur
op afroep beschikbaar.
Gestart met vier vrijwilligers, werken er nu twintig
betaalde medewerkers op de drie locaties. Er is een
omzet van circa 1 miljoen euro. In totaal zijn zo’n 70
mensen betrokken, inclusief vrijwilligers en stagiaires.
Het blijft een fantastisch initiatief, aldus directeur
Elianne Jacobs, met gedreven en tevreden mensen. Nu
na tien jaar pionieren is het nu tijd voor verdere professionalisering.

Daar komt bij dat het karakter van Umah-Hai verandert
vanwege de overgang van AWBZ naar Wmo. Voorheen
kozen mensen bewust voor Umah-Hai met indicaties
voor soms wel tien jaar. Nu komen deelnemers vaak
vanuit gemeenten in de regio. De indicaties zijn niet
meer dan een jaar, waarna resultaten zichtbaar moeten
zijn. Het gevolg is dat Umah-hai zich meer moet profileren bij sociale wijkteams, bij de gemeente en bij GGZinstellingen. Umah-hai zal zich noodgedwongen meer
richten op doorstroom en mensen helpen te integreren.
Directie en medewerkers van Umah-Hai vertrouwen
erop dat het een kwestie van tijd is om met de gemeente een goede werkrelatie te ontwikkelen.

KOSTEN BESPAREN

»» De huizen in Doorn en Driebergen werden gevonden
op de vrije markt. Door een verzoek in te dienen bij de
Belastingdienst Toeslagen, kon Umah-hai destijds in
aanmerking komen voor huurtoeslag.
»» Er wordt veel gewerkt met ervaringsdeskundigen, ook
op vrijwillige basis. Zij brengen veel deskundigheid mee.
»» Tot voor kort was er een externe aannemer voor het
groot onderhoud aan de huizen. Inmiddels heeft Umahhai een eigen klussendienst als vorm van dagbesteding.

INKOMSTEN GENEREREN

»» Bij de oprichting is succesvol aan fundraising gedaan.
Circa € 235.000,- werd opgehaald bij vermogensfondsen, provincie en gemeente.
»» De algemene ruimte van Ridderhofstad Den Eng in
Vleuten wordt onder andere gebruikt voor yoga-lessen.
De eigen deelnemers mogen gratis meedoen.
»» Umah-hai gaat de vaste lasten (zoals schoonmaak)
doorberekenen in de huur voor de deelnemers.
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> Us Dream,
54

Leeuwarden

naam >
us dream
opgericht >
2003
bewoners >
6 mensen, meervoudig gehandicapt, leeftijd 18 tot 33 jaar
adres >
de hooidollen 10-20, 8926md leeuwarden
rechtsvorm:
stichting
zorgverlener >	us dream werkt vanuit zelfwerknemerschap. er zijn 20 mensen in dienst, die allen met
alle zes bewoners een contract hebben
woonruimte >	iedere bewoner heeft eigen appartement; . de zorg en begeleiding wordt vanuit het
eigen appartement georganiseerd, met een centraal gelegen gemeenschappelijke ruimte
contact >
hans biemans, / j.biemans7@chello.nl

> Sfeertekening

De ouders van Us Dream ontmoetten elkaar aan de
rand van het zwembad van kinderdagverblijf It Kampke
tijdens het kleuterzwemmen. Ze spraken met elkaar
over ‘hoe moet dat later met onze kinderen’. De oprichting nam zeven jaar in beslag. Alle ouders waren erbij
betrokken, de een meer dan de ander. Us Dream heeft
in die tijd veel drempels moeten slechten ten aanzien
van wet- en regelgeving. Ze waren het derde ouderwooninitiatief in Nederland.
Er is een bestuur van drie ouders/verwanten en twee
externen waarbij alleen bij belangrijke besluiten een
2/3 meerderheid van alle ouders nodig is. Om levensbestendig wonen te garanderen, is vastgelegd dat iedere
ouder iets moet regelen rondom bewindvoering of
curatorschap, en bij voorkeur ook voorzieningen treft
mocht hij/zij overlijden. De zorgvraag van de huidige
bewoners zijn redelijk te combineren, omdat ze allen
meervoudig gehandicapt zijn.
Us Dream ligt midden in een woonwijk met een flinke
tuin erom heen en naast een wijkcentrum, waarmee

goede contacten zijn. Het gebouw is eigendom van de
woningbouwcorporatie. Het heeft grote royale kamers
een grote algemene ruimte en een eerste verdieping.
Dat laatste is wat overbodig, maar zo ontworpen om
goed aan te sluiten bij de stijl van de wijk. In deze tijd
zou er een heel ander gebouw hebben gestaan; niet zo
groot en veel duurzamer. Dat zou veel geld besparen.
De medewerkers werken met de methode Vlaskamp.
(zie Hoofdstuk 2, Zorg). Het andere handelsmerk van
Us Dream is het werken met drie kleine teams, vanuit zelfwerkgeverschap. Ieder team is gekoppeld aan
twee bewoners. De nachtdiensten worden gezamenlijk
opgepakt. Vandaar dat iedere bewoner met alle medewerkers een contract heeft (zie voor nadere uitwerking
Deel 2, Zorg).
Na vijf jaar pionieren met zelfwerkgeverschap is Us
Dream in het stadium om zaken vast te leggen en te
professionaliseren. Dat geldt onder andere voor personeelszaken, procedures vastleggen, begrotingen,
beleidsplannen opstellen enzovoort. Dankzij een teamleidster die alles goed overziet, loopt het voorspoedig.

KOSTEN BESPAREN
»»
»»
»»
»»
»»

Het grootste rendement haalt Us Dream uit het beschikken over een goed netwerk. Een netwerk ontwikkelen en onderhouden is tijdrovend, maar zinvol:
Dagbesteding, hoe bescheiden ook, levert goodwill op in de buurt en daarmee korting op reguliere boodschappen en bij inkopen voor een feestje of barbecue
Zo ook wat betreft sponsoren en fondsen.
Tijdelijke leegstand werd in het verleden opgevangen door de woningcorporatie.
Ouders en vrijwilligers helpen mee met klusdagen, het onderhoud van de tuin en dergelijke.
Zelfwerkgeverschap heeft geen financieel voordeel, maar voor hetzelfde budget kan wel 1,5
keer meer zorg worden geleverd.

INKOMSTEN GENEREREN

»» Bij de oprichting was drie miljoen gulden nodig: 1 miljoen is opgehaald via fondsen. De overige
twee miljoen gulden heeft de woningbouwcorporatie op zich genomen, met een terugverdienmodel over 50 jaar.
»» Voor specifieke uitgaven worden sponsoracties op touw gezet. De gemeente speelt hierin ook
een rol, hetgeen de kans van slagen vergroot.
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> WoonMere,
Almere

56

naam >
woonmere
opgericht >
2004, geopend in 2010
bewoners >	16 bewoners, allen een lichamelijke beperking. een deel van de bewoners heeft een
meervoudig complexe beperking. de bewoners zijn tussen de 23-29 jaar oud
adres >
nederlandstraat 2, 1363 db almere-poort
rechtsvorm >	stichting. het bestuur bestaat uit drie ouders, een onafhankelijk voorzitter en een
onafhankelijk ergotherapeut die de bewoners goed kent
zorgverlener > amerpoort
woonruimte >
iedere bewoner heeft een eigen 3-kamer appartement
contact >
info@woonmere.nl

> Sfeertekening

Toen hun dochter 14 jaar was, gingen Paul Offerman en
zijn vrouw op zoek naar woonruimte. Beiden hebben
een broer met het syndroom van down. Zodoende dat
zij bijna als vanzelf al in een vroeg stadium nadachten
over het wonen buitenshuis van hun dochter. Zij hebben zich eerst landelijk georiënteerd en enkele jaren
later samen met een zorgaanbieder een bijeenkomst
georganiseerd. Met een groep van 20 ouders zijn ze uiteindelijk verder gegaan.
Een partij die vanaf het begin meedeed, was
Woningcorporatie De Alliantie. Directeur Jan de Vetter
zat vlak voor zijn pensioen en wilde nog een maatschappelijk project realiseren. Op zijn aanraden richtten
de ouders een stichting op. Wooninitiatief WoonMere
was daarmee een feit. De visie die WoonMere ontwikkelde, komt neer op “Zo zelfstandig mogelijk waar het
kan en goede zorg als het moet”, met als insteek de

scheidslijn zoveel mogelijk op te rekken richting zelfstandigheid.
Het gebouw waarin Woonmere is gehuisvest bestaat
uit vier lagen. Op de bovenste twee verdiepingen
wonen 16 mensen met niet aangeboren hersenletsel. Bij
de bouw van de woningen is veel rekening gehouden
met aanpassingen voor de doelgroep, zoals een drempelloos huis, extra grote draaicirkels van de deuren,
inpandige dubbele schuifdeuren en een winddichte,
brede galerij. WoonMere is in Nederland koploper
wat betreft de toepassing van domotica. De familie
Offerman had daarmee thuis al veel ervaring opgedaan.
Alle bewoners hebben een individuele zorgovereenkomst met zorgaanbieder Amerpoort; de stichting
WoonMere zit daar niet tussen. De stichting heeft geen
juridische verantwoordelijkheid wat betreft de individuele zorg, wel een morele. De stichting heeft een samenwerkingsovereenkomst met Amerpoort.

KOSTEN BESPAREN

Mogelijkheden die WoonMere toepast:
»» Er is een gedeelde wakkere nachtdienst samen met de bovenburen.
»» 100% van het pgb budget gaat naar Amerpoort. Ouders ervaren dit als maximale efficiency.
»» Inzet op domotica levert kwaliteitsvoordelen bij communicatie, minder fouten en betere
informatie (rust) bij de ouders.
»» Zorgmedewerkers zijn zo opgeleid dat zij bewoners coachen in zelfredzaamheid. In combinatie met de inzet van domotica levert dit tijdswinst op, die wordt ingezet voor coaching en persoonlijke aandacht.
»» Het werken met stagiaires op mbo en hbo-niveau bespaart tijd en geld en levert op termijn, als zij het goed doen, nieuwe arbeidskrachten op.

INKOMSTEN GENEREREN

WoonMere verwerft geen inkomsten ten behoeve van de exploitatie. Dit is een bewuste
keuze. Het wooninitiatief vindt zichzelf geen goede doelen organisatie. De bouwaanpassingen zijn mede gefinancierd door de woningcorporatie en het zorgkantoor. Voor de
inrichting zijn vermogensfondsen benaderd. Er is een reservepotje voor vervanging van
materialen. Iedere bewoner draagt maandelijks € 25,- bij.
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> Zaamzorg,

Amsterdam
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naam >
zaamzorg
bewoners >	auditief beperkten, 13 mensen, met zzp 01 t/m 4 auditief en vg v.a. 18 jaar.
alle bewoners hebben een pgb
adres >
salomonstraat 74 t/m 82 ijburg, haveneiland
startdatum >
2011
rechtsvorm >
vof, maar wordt een stichting in verband met uitbreiding
zorgverlener > stichting zaamzorg, marcel heidstra en jeroen berkhout
woonvorm >
drie huizen naast elkaar; één huis is groepsgericht wonen, andere twee zelfstandiger wonen
contact >
info@zaamzorg.nl

> Sfeertekening

Jeroen Berkhout werkte al jaren in de zorg, toen hij in
2011 besloot Zaamzorg op te richten. Hij was gegrepen
door de specifieke problematiek van auditief beperkten
en wilde kleinschaliger werken, met minder bureaucratie. Marcel Heidstra helpt parttime bij Zaamzorg en
doet vooral de zakelijke en financiële kant.
Vijf jaar later wonen er 13 mensen met auditieve en verstandelijke beperking op IJburg en zijn de plannen voor
uitbreiding in Zeeburg in een ver gevorderd stadium. In
het begin was het moeilijk aan voldoende bewoners te
komen, nu merken ze dat ouders meer naar alternatieven zoeken en bij hen aankloppen.
De basis van de zorg is veiligheid en communicatie.
Zorg voor auditief gehandicapten is erg intensief omdat
je veel moet uitleggen. Ze zijn zelden goed geïndiceerd
en hebben ook vaak geen goede sociale omgangsvormen geleerd. Ook is er vaak een leerachterstand ontstaan. Gebarentaal is een belangrijk onderdeel van de
communicatie en Zaamzorg geeft daarvoor ook cursussen aan de ouders zelf.

Flexibiliteit is de kracht van Zaamzorg. Het volledige
pgb van de bewoners gaat naar Zaamzorg, die 24 uurs
zorg garandeert, zeven dagen per week. Hierdoor hebben
Marcel en Jeroen optimale bewegingsvrijheid om individuele zorg en dagbesteding efficiënt te combineren
Zaamzorg wil de dagbesteding in eigen beheer zien te
krijgen en daarmee voordeliger zorg bieden. Daarnaast
gaat Zaamzorg een nieuw gebouw openen in Zeeburg.
Dat levert extra wooncapaciteit op, waardoor de inkomsten zullen toenemen en de financiële basis sterker
wordt. De uitbreiding sluit ook aan bij de ontwikkeling
van de bewoners, die toe zijn aan een nieuwe fase; het
wonen met meer zelfstandigheid. Op Zeeburg is straks
ruimte voor 20 personen, waarvan 14 zelfstandig. Eén
van de redenen dat Zaamzorg nu een stichting gaat
worden, is dat dan huursubsidie mogelijk is.
Bij de oprichting koos Zaamzorg voor payroll constructie,
omdat ze nog geen risico wilde nemen met het in dienst
nemen van personeel. Nu Zaamzorg groeit, kan dat wel.
Zaamzorg vindt het belangrijk een goed werkgever te zijn
en kan haar medewerkers zo meer zekerheid geven.

KOSTEN BESPAREN
»»
»»
»»
»»

‘Keep it simple’ is voor Zaamzorg dé manier gebleken om slim met budgetten om te
gaan.
Het vervoer is een dure post. Door flexibel met budgetten om te gaan, kan geld dat is uitgespaard op bijv. dagbesteding, hiervoor worden ingezet.
Met GGMD is nauwe samenwerking. Door op afroep expertise in te huren, is Zaamzorg
relatief weinig geld hieraan kwijt.
Door flexibel en zuinig opereren, is er een reservepotje opgebouwd, dat straks van pas
komt bij de nieuwbouw. Lening is deels afbetaald.
Zaamzorg zal nooit besparen op nachtdiensten; is voor de ouders veel te belangrijk.

INKOMSTEN GENEREREN

Zaamzorg had bij de oprichting € 70.000,- nodig, incl. een borg voor de eigenaar. Het
bedrag kwam bij elkaar via leningen, subsidies en een legaat van € 6.000,-.
»» Met de bank is goed contact; dat komt straks weer van pas bij de verhuizing naar
Zeeburg.
»» Door dagbesteding in eigen beheer te nemen, wordt geld uitgespaard. Dat gaat dermate
goed, dat Zaamzorg er inmiddels zelfs aan overhoudt.
»» Bewoners ontvangen op IJburg geen huursubsidie omdat eigenaar een particulier is. Op
Zeeburg is dat wel het geval, omdat het pand eigendom is van de woningcorporatie.

59

> Het Tweede
60

Huis,Vlijmen

naam >
het tweede huis
bewoners >	bewoners hebben allen een verstandelijk beperking. de 10 bewoners zijn tussen de
21 en 32 jaar en hebben een zzp-vg indicatie 3,4 en 5
adres >
vlaemsche hoeve 77, vlijmen (gemeente heusden)
startdatum >
juli 2005
rechtsvorm >
vereniging
zorgverlener > zelfwerkgeverschap
woonvorm >	het tweede huis ligt op de bovenste verdieping van een multifunctioneel gebouw;
het gebouw ligt midden in het dorp nabij winkels en voorzieningen. iedere bewoner
heeft een eigen appartement met eigen voordeur
contact >
info@het2ehuis.nl

> Sfeertekening

Het Tweede Huis bestaat sedert juni 2005, dit jaar is in
juni het 10-jarig bestaan gevierd. Het zelfwerkgeverschap van Tweede Huis is ontstaan uit onvrede met de
zorg en de organisatie van de zorg door de toenmalige
zorgaanbieder. Over de medewerkers zelf waren de
ouders en bewoners zeer tevreden. Tijdens de periode
van onvrede, ongeveer 3 jaar na het ontstaan, is het
idee van zelfwerkgeverschap ontstaan.
Een aantal ouders van het Tweede Huis heeft een jaar
uitgetrokken om alle voor- en nadelen van zelfwerkgeverschap te onderzoeken. De ouders hebben gesprekken
gevoerd met andere wooninitiatieven, met de Kamer
van Koophandel, de Arbo dienst en met verzekeringsbureaus. Mogelijke risico’s zijn in kaart gebracht en
onderzocht.
Omdat de ouders en bewoners zeer tevreden waren
over de medewerkers is besloten hen over te nemen.
Voor de aansturing en de coördinatie van de zorg is een
externe manager aangenomen; zij was een onbekende
in het wooninitiatief. Zij is meewerkend zorgkundige
en draait voor de helft van haar werktijd diensten; in
de andere helft van haar dienstverband is zij teammanager. Zij vult een groot deel van de taken rond zelfwerkgeverschap in; overige taken zijn ondergebracht
bij externe bureaus (zoals voor ziekteverzuim) en via
verzekeringen ondervangen.
Een van de vele voordelen die het zelfwerkgeverschap
heeft gebracht is dat het met de bewoners van meet af
aan veel beter ging; zij waren meer ontspannen en tevreden. Ook de medewerkers hadden meer plezier in hun
werk. Er is veel solidariteit op de werkvloer, mensen springen voor elkaar in wanneer iemand bv niet kan werken.
Medewerkers mogen ook zelfstandig taken oppakken. Er
is nauwelijks verloop onder de medewerkers.
Sedert een jaar maakt het Tweede Huis gebruik van
Mextra, een communicatiesysteem, zie www.symax.nl.
Hiermee kunnen ouders en medewerkers met elkaar
communiceren. Medewerkers vullen zorgrapportages
in, en ouders kunnen deze lezen en daarop reageren.
Ook staan de persoonlijke plannen van de bewoners
erop, zodat steeds duidelijk is wat de zorgdoelen van

bewoners zijn. Alle medewerkers kunnen gebruik
maken van een tablet, er is er nu één, en de vaste computer. Door de introductie van het systeem zijn de lijntjes erg kort en werkt de communicatie tussen medewerkers en ouders nog beter.

KOSTEN BESPAREN

De overstap naar zelfwerkgeverschap is gemaakt vanwege de noodzaak van meer eigen regie en kwaliteit
van de zorg. Bijkomend voordeel was dat het tien jaar
geleden een aanzienlijke kostenbesparing opleverde. Er
werd bijna € 100.000,- bespaard. Dit is in de loop der
jaren wel minder geworden, maar waarschijnlijk waren
ook de kosten voor de zorgaanbieder evenredig gestegen.
Om te anticiperen op mogelijk noodzakelijke kostenbesparingen in de toekomst is aan de teammanager
gevraagd een plan te schrijven. Bijvoorbeeld, welke uren
kunnen we efficiënter inzetten? Wat kunnen ouders
doen? Door dit plan kunnen er straks ook keuzes worden gemaakt: waar willen we beslist niet op bezuinigen, en wat kan wel.
De medewerkers van het Tweede Huis vallen onder de
CAO gehandicaptenzorg. Dat is prettig voor hen maar
achteraf wel erg duur gebleken. In het kader van de huidige bezuinigingen zou het bestuur dat nu waarschijnlijk niet meer hebben gedaan. Als vereniging die medewerkers in dienst heeft is het Tweede Huis hier ook
niet toe verplicht. Aan goed werkgeverschap geeft het
Tweede Huis verder veel aandacht; medewerkers moeten zich verbonden voelen. Er is een jaarlijkse teamdag
en alle medewerkers zijn dan niet bij het huis. Op die
dag koken de ouders voor de bewoners. En op belangrijke momenten is er aandacht en zijn er attenties voor
de medewerkers.
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> Elzeneindhuis,
Oss
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naam >
elzeneindhuis
bewoners >	24 bewoners met een ( ernstige) meervoudige beperking, + acht mensen voor
dagbesteding van buitenaf
adres >
elzeneind 3-5 5343 ja oss
startdatum >
dagbesteding januari 2016, woningen eind 2016
rechtsvorm >
stichting slowcare nederland en stichting elzeneindhuis
zorgverlener > slowcare (opgericht in 2012)
woonvorm >
24 uur-zorg met dagbesteding
contact >
info@slowcarenederland.nl

Het Elzeneindhuis is een initiatief van de stichting
SlowCare. Deze zorgorganisatie houdt het midden
tussen een ouder initiatief en particulier initiatief. De
oprichters zijn Lucian en Ingeborg van Heumen. Zij hebben langdurige werkervaring in de zorg en weten dit te
combineren met hun eigen ervaring als ouders van een
dochter met een ernstig meervoudig beperking. Najaar
2016 opent het eerste wooninitiatief het Elzeneindhuis
in Oss. Uiteindelijk wil SlowCare initiatieven in het hele
land opzetten. Centraal staat zorg met liefde en aandacht vanuit respect.
SlowCare is gebaseerd op drie pijlers:
»» Meer en betere (menslievende) zorg door begeleiders
met een hoog roepingsniveau.
»» Dagbesteding op maat met een therapeutisch zwembad, op loopafstand en in nabijheid van de woningen.
»» Duurzaam verbouwde woningen, volledig energie
neutraal in een helende omgeving en zichtbaar in de
samenleving, gebaseerd op wederkerigheid.
Het uitgangspunt van SlowCare is respect voor de
gehandicapte medemens, het personeel, de ouders
en de natuur. De visie is gebaseerd op het holisme
en wederkerigheid. De holistische visie houdt in dat
lichaam, geest en ziel één zijn en dat alles en iedereen
met elkaar verbonden is. Wederkerigheid is een belangrijk gegeven, omdat ook mensen met een (ernstige)
meervoudige beperking een meerwaarde hebben in ons
leven. Ze hebben ons als samenleving ook iets te bieden. De bewoners laten op hun eigen manier zien wat
zij willen, vaak via hun eigen lichaamstaal. Niet de klok
regeert maar het ritme van de bewoners.
De directe omgeving is erg belangrijk voor de bewoners,
het is hun leefwereld. Het huis en de woonomgeving
maken deel uit van het ‘healing environment’ concept.
De eisen aan de omgeving en woningen zijn daarom
hoog.
SlowCare stelt hogen eisen aan de medewerkers.
Centraal staat het meebewegen met het ritme van de
bewoners. Die nemen op hun manier regie over wat ze

willen, hoe en wanneer. Daar staat tegenover dat de
medewerkers veel ruimte krijgen om invulling te geven
aan hun werk. SlowCare heeft een eigen leergang en
ontwikkeld met Fontys Hogeschool modules die medewerkers en vrijwilligers voorbereiden op het werken in
een SlowCare wooninitiatief of het toepassen van de
visie in een andere zorgomgeving.
De begroting van SlowCare voorziet in een overhead
van 4%. Er zijn geen leidinggevende functies en teams
zijn zelfsturend. Op 27 fte’s is er één coördinator, een
meewerkend voorman. Er zijn geen staffuncties. Die zijn
ondergebracht bij het (onbezoldigde) bestuur. SlowCare
schenkt veel aandacht aan duurzaam bouwen. Het
gebouw in Oss kent investeringen die later in de exploitatie terugverdiend gaan worden. Er wordt energieneutraal gebouwd door middel van zonnepanelen, zonnecollectoren en een houtgestookte bioketel op pallets.

EXTRA INKOMSTEN WIL
SLOWCARE GENEREREN
MET ONDER ANDERE:

»» een dagbestedingsgebouw met een therapeutisch
zwembad voor de bewoners. Mensen uit de wijk die ook
therapeutisch willen zwemmen of ouders met jonge
kinderen kunnen daar terecht.
»» Verhuur van een ruimte aan een fysiotherapiepraktijk.
»» Mogelijkheid tot verhuur van (vergader)ruimte aan
buurtbewoners, bijvoorbeeld ten behoeve van dagbesteding.
»» Dagbesteding voor acht mensen van buitenaf
»» Logeermogelijkheid op de bovenverdieping van de dagbesteding voor ouders en familie.Weekendopvang voor
mensen met een beperking, die nog niet toe zijn aan
het uit huis gaan.
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Adviestrajecten
»» Ouderinitiatieven die met de tips en adviezen uit deze
Inspiratiewijzer aan de slag willen gaan kunnen bij het
fonds NSGK een vergoeding ontvangen voor een adviseringtraject. Zie hiervoor de website van het fonds:
https://www.nsgk.nl/doe-een-aanvraag/een-gift-aanvragen/indienen1/wonen-logeren-en-opvang.

Wegwijzer
Financiering van
de Woning
»» Wegwijzer financiering van de woning. Publicatie van
Per Saldo Wonen voor startende wooninitiatieven met
een beschrijving van vijf verschillende modellen van
financiering van de woning. In de Wegwijzer is ook een
Ondernemingsplan opgenomen voor startende ouderinitiatieven. Zie www.pgb.nl en www.woonzelf.nl.

Links met een
korte uitleg
»» www.meerkosten.nl
Er zijn verschillende regelingen om meerkosten te compenseren. Die compensatie is nooit volledig. Maar de
regelingen helpen wel. Maak er gebruik van! Alle regelingen staan op meerkosten.nl uitgelegd.
»» www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/vraag-en-antwoord/veranderingen-tegemoetkomingen-chronisch-zieken-en-gehandicapten
Wat zijn de veranderingen in de tegemoetkomingen
voor chronisch zieken en gehandicapten? Een aantal
tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten is afgeschaft. In plaats daarvan biedt de
gemeente ondersteuning op maat. De gemeente kan u
ondersteunen via de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de bijzondere bijstand.
»» www.iederin.nl/nieuws/15102/gemeentelijk-maatwerkmoet-wtcg-gaan-vervangen/
De Wtcg-tegemoetkomingen en de Compensatie eigen
risico (CER) zijn definitief afgeschaft. Daarvoor in de plaats
komt een compensatie van meerkosten door de gemeenten.
Hiervoor is echter wel minder budget beschikbaar.
»» www.devreedzameschool.nl
De Vreedzame School is een compleet programma voor
in eerste instantie basisscholen voor sociale competen-

»»

»»

»»
»»

»»

»»

»»

»»

tie en democratisch burgerschap. Ook andere groepen
kunnen er hun voordeel mee doen. Het beschouwt de
klas, school of groep als een leefgemeenschap, waarin
kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te
nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich
verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap,
en staan open voor de verschillen tussen mensen.
www.methodieken.nl
De informatiebron voor methodisch werken voor mensen met een verstandelijke beperking in de zorg.
www.symax.nl
Mextra, eHealth dossier voor bewoners, naasten en
professionals.
www.mkbservicedesk.nl
Kennisbank voor het midden- en klein bedrijf
https://www.nsgk.nl/doe-een-aanvraag/een-gift-aanvragen/indienen1/wonen-logeren-en-opvang
Via Fonds NSGK kunnen ouderinitiatieven een aanvraag
indienen voor een gift. Aanvragen hebben betrekking
op advies en ondersteuning, kosten die te maken hebben met de opstart van het initiatief, samenwerking
met de buurt en lokale organisaties.
www.aanvraag.nl
Deze site is het startpunt voor het indienen van aanvragen voor financiële steun bij het Johanna KinderFonds,
Revalidatiefonds, NSGK voor het gehandicapte kind,
VSBfonds, Skanfonds en Fonds verstandelijk gehandicapten
https://www.geldvoorelkaar.nl/geldvoorelkaar/startpagina.aspx
Platform voor crowdfunding projecten.
www.eigenhuys.nl
Eigen Huys is een kleinschalig en innovatief woon- en
participatieconcept voor mensen met een beperking
met complexe problematiek. Eigen Huys laat mensen
met een beperking zelfstandig wonen en volop meedoen in de maatschappij. Eigen Huys is een initiatief
van de Amarant Groep.
www.subsidiegezocht.nl
Subsidiegezocht.nl is actief op het terrein van zorg en
welzijn en kan u helpen bij het werven van fondsen om
uw wooninitiatief financieel te ondersteunen.
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Per Saldo is de belangenvereniging
van mensen die hun zorg en begeleiding
zelf willen regelen met een
persoonsgebonden budget (pgb).

T 0900 742 48 57 (€ 0,20 per minuut)
E info@pgb.nl
I www.pgb.nl

