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PGB OUDER- OF WOONINITIATIEF
STARTEN EN IN STAND HOUDEN
als je kiest voor kleinschalig wonen met eigen regie

Steeds meer mensen met een
beperking, jong en oud, kiezen
voor een kleinschalige woonvorm
gefinancierd met het persoonsgebonden budget (pgb). Om zelf de
regie te hebben over je eigen leven.
Omdat ouders de meeste behoefte hebben aan ondersteuning, gaan we in
deze brochure in op de kleinschalige woonvormen opgericht en beheerd door
ouders van kinderen met een beperking: het ouderinitiatief. Maar ook voor
andere familieleden, bewonersinitiatieven en zorgondernemers is de informatie
interessant. En iedereen kan gebruik maken van onze Toolkit Wonen: een ruim
gevulde gereedschapskist over wonen in een kleinschalig inititiatief.

Waarom een eigen initiatief?

Het voordeel van het oprichten van een ouderinitiatief is, dat je een huis kan
zoeken in een plaats of buurt waar jullie als ouders voor kiezen. In een stad of
dorp, midden in de maatschappij of in een rustige omgeving. Een huis waarin
de zorg en ondersteuning voortdurend wordt afgestemd op de behoefte en
wensen van je kind. Met medezeggenschap en veel eigen regie van de ouders
én hun kinderen.
maaike van os is een van de bewoners van bewonersinitiatief mindset wonen in nijmegen-lent, in 2020 nog in aanbouw

bewoners en begeleiders van ‘het huis achter de duinen’ in heemskerk

Maar hoe regel je dat?

Als je het zelf wilt gaan doen, dan is
er wel werk aan de winkel. Dat is een
ding wat zeker is. Het belangrijkste is
dat je weet wie wat wanneer moet
doen. Daarom hebben we de toolkit
voor je gemaakt. Een ‘gereedschapskist’ met informatie, advies, kennis,
feiten en voorbeelden over alles wat
er bij komt kijken. Er staan doorverwijzingen in naar informatie van
anderen die je van pas kunnen
komen. Vanaf het moment dat je
met het idee aan de slag gaat, tot de
dag dat het huis klaar is, en zelfs nog
tot daarna. Want hoe houd je het
ouderinitiatief in stand? Op de volgende bladzijden lees je welke fases
je meestal meemaakt. De toolkit
geeft bij elke fase informatie en
advies.

Aansluiten bij een
bestaand initiatief

Als het zelf opzetten niet past
binnen je mogelijkheden, maar je
wel kiest voor een kleinschalig
pgb-initiatief, kijk dan naar
mogelijk al bestaande initiatieven.
Wellicht kun je aansluiten bij
anderen.

Wij zetten ons
in voor iedereen die werkt
met een pgb

oriëntatiefase
Je hebt een idee.
Waar kies je voor?

opstartfase
Je kiest voor een ouderinitiatief. Je maakt een plan.
Wat is nodig?

realisatiefase
Je voert je plannen uit.
Wie moet wat regelen?

1

bewuste
keuze

In de eerste fase, de oriëntatiefase, ga je onderzoeken wat de mogelijkheden
zijn. Je vergelijkt verschillende woonvormen op de punten die jij belangrijk
vindt: een zorginstelling met zorg in natura (ZIN), een wooninitiatief van een
zorgondernemer (met pgb of ZIN), een ouderinitiatief met een pgb, een
ouderinitiatief met ZIN.
In de Toolkit Wonen maak je kennis met alle mogelijke woonvormen.

2

een plan als
stevige basis

Vervolgens ga je in de opstartfase een plan maken. Wellicht ken je al ouders
met wie je wilt gaan samenwerken of ga je op zoek naar andere ouders.
Je gaat samen afspreken aan welke voorwaarden het huis moet voldoen,
hoe je je organisatie gaat regelen, hoe je de zorg en ondersteuning wilt gaan
regelen, en je maakt een financieel plan.
In de Toolkit Wonen lees je waarover je moet nadenken, besluiten en een plan moet maken.

3

plannen
stapsgewijs
uitvoeren

Alles wat je hebt voorbereid, ga je in de realisatiefase uitvoeren. Je verdeelt
de taken, je kijkt wie het meest geschikt is voor welke klus. Niet alles zal naar
wens verlopen, al heb je het nog zo goed voorbereid. Dat kan heel spannend
zijn, maar met een goed plan is er een stevige basis waar je steeds op kunt
terugvallen.
In de Toolkit Wonen lees je hoe je je organisatie, woning, zorg en geld regelt.

instandhoudingsfase
Je beheert het huis. Hoe
houd je de ouders betrokken en
houd je het ouderinitiatief in stand?

4

blijven
bestaan

Het huis staat, de bewoners hebben hun plek gevonden en het zorgteam
is ingewerkt. Als alles goed werkt, wil je dit op zijn minst in stand houden en
waar nodig verbeteren. Daar blijf je voortdurend aan werken. Zodat het
initiatief nu én in de toekomt de bewoners kwaliteit van leven, goede zorg
en prettig wonen biedt.

In de Toolkit Wonen lees je welke zaken je voor de langere termijn regelt.

Je staat er niet alleen
voor, we helpen je graag

Wij zijn de vereniging van mensen die
zorg en begeleiding zelf willen regelen
met een persoonsgebonden budget
(pgb). Ook als het gaat om kleinschalige pgb-wooninitiatieven. Wij informeren, adviseren en geven voorlichting
op maat.

Wat doen wij
voor jou?

» Met onze ‘Toolkit Wonen’ geven
we alle informatie die je nodig hebt
voor het starten en in stand houden
van een ouderinitiatief (of een ander
kleinschalig pgb-woon-zorg-initiatief).
» Kom je er niet uit of vind je geen
antwoord op je vragen?
Onze medewerkers zitten vijf dagen
per week aan de lijn of beantwoorden
je e-mail.
» We delen kennis en vaardigheden
met jou in adviezen op maat, helemaal
afgestemd op jullie specifieke situatie.
» In cursussen, workshops en voorlichtingsbijeenkomsten krijg je de
meest actuele informatie.
» Op de tweejaarlijkse Landelijke Dag
Wonen kun je je laten inspireren door
verhalen van anderen en wissel je
ervaringen uit met andere ouders en
collega’s.
» We voeren een actieve lobby richting overheid, politiek en instanties.

leo en zijn vrouw juliëtte ; zij is initiatiefnemer van odense thuis in
amsterdam, kleinschalig wonen voor mensen met dementie
foto : jaap schuurman

Kijk voor informatie over
ons abonnement Wonen en
de voordelen op www.pgb.nl

