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INLEIDING 
Voor u ligt de informatiegids van Ouderinitiatief “Thuis”.  Ouderinitiatief “Thuis” is ontstaan uit een droom 
voor onze kinderen. Onze kinderen zijn jongvolwassenen met een (verstandelijke) beperking. Onze droom 
geeft ruimte aan onze kinderen om zich te ontplooien tot volwaardig burgers van de maatschappij. Die leven 
zoals zij dat willen. Zij genieten zorg en bescherming, ook wanneer de ouders deze zelf niet meer kunnen 
bieden. Onze kinderen mogen hun vleugels uitslaan; de wereld ontdekken; ergens deel van uit maken. 
Jongeren die lachen, vrolijk zijn maar ook hun eigen moeilijkheden tegenkomen. 
Deze jongvolwassenen leven en ontdekken; gaan vriendschappen aan; hebben een zinvolle dagbesteding of 
werkplek; maken deel uit van sport- en vrijetijdsclubs. Kortom, zij doen alle dingen die andere 
jongvolwassenen zonder een beperking ook doen. Het zijn jongvolwassenen die willen leven in een 
omgeving waarin ze samen met anderen ontwikkelen, groeien en oud worden. 
Dat is waar wij van dromen. Laten we die droom samen eens waar gaan maken. Doet u mee? 

WELKOM BIJ OUDERINITIATIEF “THUIS” 
Ouderinitiatief “Thuis” is van mening dat iedereen recht heeft op een zo zelfstandig mogelijk bestaan. 
Jongvolwassenen met een (verstandelijke) beperking in de leeftijd van 18 tot 30 jaar voelen zich thuis in de 
maatschappij en hun huis is hun thuis. 
Thuis ontvangen ze de ondersteuning die zij nodig hebben. Samen leren ze met en van elkaar. Ze stimuleren 
elkaar en halen het beste uit elkaar, zo worden ze meer zelfstandig, krijgen meer vaardigheden en 
zelfvertrouwen aangeleerd en zijn samen volwassen en volwaardig huisgenoten van elkaar. 
  
"Wonen als ieder ander; zelfstandig waar kan, hulp waar nodig" is een belangrijk uitgangspunt van waaruit 
de bewoners met elkaar wonen in een mooi gezamenlijk complex. Elke bewoner heeft een eigen 
woonruimte, gecombineerd met gezamenlijke ruimtes. Er is een keuken waar (onder begeleiding) samen 
gekookt en gegeten kan worden, een woonkamer waar men elkaar ontmoet en, indien mogelijk, een tuin die 
gelegenheid biedt voor buitenactiviteiten. 

DE INITIATIEFNEMERS 
Net als zoveel ouders willen wij ook het beste voor onze kinderen, ondanks de verstandelijke beperking. 
Meestal betekent dat: je kind opvoeden en op laten groeien zodat hij of zij uiteindelijk zelfstandig deel uit 
kan maken van de maatschappij. Wanneer je net als wij een kind krijgt met een beperking is dat alles ineens 
niet meer zo vanzelfsprekend. Met het wegvallen van de vanzelfsprekendheid is de wens om het beste voor 
onze kinderen te willen niet verdwenen. Dit heeft geleid tot het opstarten van dit ouderinitiatief. 
  
Onze kinderen hebben een (verstandelijke) beperking. Als ouders hebben wij hen altijd zoveel als mogelijk 
'normaal' opgevoed; net zoals hun broers en zussen. We hebben geprobeerd hen een zo normaal mogelijk 
leven aan te bieden. Wanneer ‘normaal’ te complex werd, hebben we hen geholpen en eventuele hulp 
ingeschakeld. Dat betekende een normale (kleuter)school zolang dat mogelijk en fijn was. Pas wanneer het 
niet meer lukte of niet meer fijn was hebben onze kinderen een overstap gemaakt naar speciaal onderwijs. 
Onze kinderen hebben veel vaardigheden aangeleerd. Hier heeft meestal het hele gezin aan bijgedragen, 
samen spelen, samen opruimen, samen op vakantie, samen leren fietsen, een cake bakken, voetballen, 
dansen, knutselen, spelletjes spelen, vrienden maken, logeerpartijtjes en carnaval vieren. Alles wat men in 
een gezin zonder kinderen met een beperking ook doet. 



Wonen op onze eigen speciale wijze                                        

                                                                                                                  

 

 

Kinderen zonder beperkingen verlaten uiteindelijk hun ouderlijk huis en gaan zelfstandig deel uitmaken van 
de maatschappij. Onze kinderen zullen daar hulp bij nodig hebben. Maar ook zij willen uiteindelijk hun eigen 
leven vormgeven, loskomen van ouders en zelf hun leven leiden. 
  
Als ouders zijn wij al vrij vroeg gaan bedenken wat wij later voor onze kinderen willen. We hebben gekeken 
naar verschillende woonvormen en de verschillende ouderinitiatieven. Dat heeft geleid tot Ouderinitiatief 
“Thuis”. In eerste instantie ontstaan vanuit de behoefte van onze kinderen maar met de komst van nieuwe 
kinderen en ouders/verzorgers die zich aansluiten bij Ouderinitiatief “Thuis” zijn nieuwe ideeën en inzichten 
verankerd in de stichting. Want al startte dit ouderinitiatief als ons plan, het is meer en meer een 
gezamenlijk gedragen plan geworden. 
  
Onze kinderen maken al hun hele leven deel uit van een warm, actief en liefdevol gezin. Maar ouders 
worden uiteindelijk ouder. Broers en zussen gaan hun eigen leven leiden en wellicht eigen gezinnen stichten. 
Onze kinderen met een beperking gunnen wij het ook om een eigen leven te leiden, met de hulp en 
geborgenheid die voor hen allen goed is. Wij gunnen hen een huiselijke omgeving. Een gezellige thuisbasis, 
waar familie, vrienden en kennissen op elk gewenst moment makkelijk een bezoekje kunnen brengen. En 
ouders die echt betrokken kunnen en mogen zijn, ook op de momenten die je als gezin wil beleven. 
  
Als het gaat over wat een kind nodig heeft, ook op gebied van zorg en basisbehoeften, dan weten ouders dit 
vaak het beste. Met een klein ouderinitiatief als Ouderinitiatief “Thuis” is de regie bij de ouders en zijn er 
geen overheadkosten. Immers wij als ouders hoeven niet betaald te worden om dingen te regelen of te 
verzorgen voor het eigen kind (zoals een verjaardag, vakantie of een ziekenhuisbezoek). Dit betekent dat de 
gelden bedoeld voor de kinderen ook echt ten gunste komen van de kinderen. 
  
Wij hebben als doel gesteld om voor en met onze kinderen een gelukkige en fijne woonvorm te realiseren 
waarin samenleven centraal staat. Waar ruimte is voor het gezin om deel uit te blijven maken van het leven 
van hun kind met een beperking. Een plek waar hun kind verbonden kan zijn met de maatschappij. Een thuis 
waar ruimte is voor een eigen én een gezamenlijk leven. Een thuis waar zoveel mogelijk gaat zoals thuis. Een 
thuis met zorgpersoneel die ondersteunend zijn aan de zorg en begeleidingsvragen van het kind. Een plek 
waar onze kinderen kunnen wonen, zich veilig en gerespecteerd voelen. 
Een thuis waar het kind kan blijven wonen zo lang als het kind daar gelukkig is. 

ONZE MISSIE 
Ouderinitiatief “Thuis” is opgericht door ouders met een kind met een verstandelijke beperking. Zij groeien 
net als hun broers en zussen op in gezinnen. Gezinnen die warmte en geborgenheid bieden aan hun 
kinderen zodat zij op kunnen groeien tot prachtige individuen. 
De meeste kinderen vliegen ergens rond hun 20-25 jaar uit. Zij gaan zelfstandig wonen, al dan niet met een 
partner. Zij richten een leven in, meer en meer los van hun ouders. Onze kinderen met een beperking 
dromen hier ook van. Alleen is het voor hen veel minder vanzelfsprekend om zelfstandig te gaan wonen en 
een zelfstandig leven te gaan leiden. 
Ouderinitiatief “Thuis” is van mening dat ook onze kinderen met een beperking deze dromen mogen hebben 
en middels de stichting helpen wij hen daarbij. Onze kinderen wonen en werken nu in de omgeving van 
Uden. En dat is waarom Stichting Ouderinitiatief 'Thuis" streeft naar een woning met zorg in Uden. 
Ouderinitiatief “Thuis” biedt de mogelijkheid aan kinderen met een beperking om samen met hun ouders, 
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verzorgers, broers en zussen, vrienden en familie een levensbestendig bestaan op te bouwen waarbij 
zelfstandig waar kan en hulp waar nodig centraal staan. 

ONZE VISIE 
Ouderinitiatief “Thuis” biedt jongvolwassenen met een verstandelijke beperking een woning waarin elke 
bewoner een eigen woonruimte heeft die volwaardig is om zelfstandig te leven maar ook een woning die 
gezamenlijke ruimtes biedt om niet alleen te hoeven leven. Deze groep jongvolwassenen wordt zorgvuldig 
met elkaar gematcht aan de hand van zorgprofiel maar ook op klik en match. 
Sommige gezinnen lijken gewoon wel een beetje op elkaar. Als je de kinderen uit zulke gezinnen samenvoegt 
in één woning, dan ontstaat er een warm huishouden. De jongvolwassene krijgt de ruimte om zijn leven in te 
delen zoals hij dat wil, wonen, werken en ontspannen in een omgeving waar hij zich veilig voelt, 
gerespecteerd wordt, er ruimte voor talent, zorg en behoeften is, waar hij mag zijn wie hij is en waar hij 
gelukkig is. 
Ouders spelen een grote rol in het leven van een kind met een beperking.  Ouderinitiatief “Thuis” geeft 
ouders de ruimte om een grote rol te behouden in het leven van hun kind, waarbij de afhankelijkheidsrelatie 
wijzigt. De ouder blijft de belangrijke ander maar de ouder hoeft minder de verzorger te zijn. 
Er is professionele hulp waar nodig, er is ruimte voor ouders om hun rol te blijven vervullen als ouder en een 
woning die voorziet in de balans; zelfstandig waar kan en hulp waar nodig. 

KERNWAARDEN 
Om de missie en visie Ouderinitiatief “Thuis” te realiseren wordt er gewerkt met 4 kernwaarden. Deze 
kernwaarden zijn: 
Verbindend, passie, trots en geborgenheid. 
 
Ouderinitiatief “Thuis” vindt het belangrijk om verbindend te zijn; verbinding tussen de jongvolwassenen 
onderling, met de ouders, het netwerk en met de zorgprofessionals. Samen kun je meer dan alleen; samen 
kun je groeien en je wereld vergroten. Vanuit liefde en betrokkenheid voor onze kinderen ontstaat passie 
om voor hen een thuis te creëren. De kinderen, hun ouders en de professionals inspireren elkaar. We zijn 
trots op onze kinderen. Hun huis waar zij thuis zijn en waar zij zich gewaardeerd voelen. Een thuis dat 
geborgenheid biedt. Een plek waar zij samen leven en samen dromen. Een eigen plek waar zij zichzelf 
kunnen en mogen zijn. Een huis waar zij zich veilig voelen.  

ZELFREDZAAM WAAR HET KAN EN HULP WAAR NODIG 
Dit ouderinitiatief vloeit voort uit de wens van ouders om voor hun kind, welke levenslang in meer of 
mindere mate zorgafhankelijk zal zijn, een eigen beschermde woonvorm te creëren, waarbij de eigen regie 
van het kind met de ouders centraal staat. Door krachten te bundelen is er meer mogelijk. 
Door gezamenlijk gebruik te maken alle faciliteiten wordt er meer mogelijk voor elk individu. Maar we 
streven als Ouderinitiatief “Thuis” geen eenheidsworst na. Alle basisaspecten van wonen en leven, zoals 
maaltijdverzorging, begeleiding, verzorging en schoonmaak wordt gezamenlijk georganiseerd. Voor elke 
bewoner geldt de mogelijkheid om zelfstandig te handelen.  De afspraken hierover worden individueel 
vastgelegd in een zorgplan. Dus ook hoeveel ruimte een jongvolwassene hierin kan en mag nemen. Dat 
betekent dat er verschillen zullen bestaan. Net als in een ‘normaal’ huishouden met opgroeiende kinderen. 
Bij het ene kind neemt de ouder nog veel over, bij het andere kind is een geheugensteuntje voldoende. 
Zelfstandig waar kan, samen waar nodig. 
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Samen waar nodig wordt gefinancierd door gelden uit het PGB, bijvoorbeeld de inkoop van 24-uurs zorg. Eén 
individueel PGB is onvoldoende om de vereiste 24-uurszorg of bereikbaarheid te regelen die onderdeel is 
van deze beschermde woonvorm. Samen kunnen de bewoners hun PGB bundelen om zorg van voldoende 
kwaliteit en omvang te kunnen inkopen. Dit regelt de stichting. 

UITGANGSPUNTEN VAN HET PROJECT 
Met het realiseren van een woonvoorziening wil Ouderinitiatief “Thuis” voor jongvolwassene met een 
verstandelijke beperking een eigen plek creëren. Hier vindt deze jongvolwassene een veilig, gezellig, 
vertrouwd en geborgen thuis. Zijn of haar beperkingen worden hier gerespecteerd en mogelijkheden 
worden benut. Met familie, vrienden, bekenden, huisgenoten en de professionele zorgverleners kan de 
jongvolwassene zijn of haar ontwikkelingskansen optimaal benutten en kan daardoor zoveel mogelijk deel 
uitmaken van de maatschappij. 
 
Een stabiel, warm en veilig thuis is een basisvoorwaarde voor ieders geluk. De professionele zorgverleners 
zetten zich in om bewoners te helpen dat eigen plekje voor zichzelf te creëren en het tot een echt thuis te 
maken. Belangrijk is dat medebewoners samen een groep vormen, waarin iedereen er echt bij hoort en zich 
geborgen en gewaardeerd voelt. De gezamenlijke huiskamer(s) vormt dan ook een wezenlijk onderdeel van 
de voorziening. 
De rol van de ouder bij de dagelijkse gang van zaken krijgt vorm in de wisselwerking tussen bewoner en 
zorgteam met daarnaast de ouder. Hoe beter de band tussen de bewoner en het zorgteam hoe meer de 
ouder de zorg kan en mag loslaten. De ouder kan dan de rol van ouder vervullen door betrokken te zijn in 
het leven van zijn kind. 

EEN WOONLOCATIE 
Ouderinitiatief “Thuis” is nu nog op zoek naar de juiste woonlocatie in Uden, gemeente Maashorst. Voor 
2028 hopen we dat deze jongvolwassenen samen kunnen gaan wonen en leven. Ouderinitiatief “Thuis” 
streeft er naar een woonlocatie voor circa 16 bewoners te realiseren. Elke bewoner heeft een eigen 
woonruimte. In dit plan wordt domotica meegenomen. De woning dient veiligheid en geborgenheid te 
bieden maar ook zo zelfstandig waar mogelijk. Het doel is om jongvolwassenen met een verstandelijke 
beperking zelfstandig te laten wonen in hun woonruimte. De woonruimte bestaat bij voorkeur uit een 
woonkamer met keukenblok, badkamer en slaapkamer en is circa 50m2. 
Daarnaast heeft de woonlocatie gezamenlijke ruimtes. Een gezamenlijke (woon-)keuken, een huiskamer die 
ruimte biedt aan minimaal het aantal bewoners en hun begeleiders. Daarnaast is er een kantoortje en 
slaapgelegenheid voor begeleiding. Afhankelijk van de grootte van de woonruimte en de woonlocatie kan 
het witgoed in een gezamenlijke ruimte als collectief geplaatst worden, of toch voor een ieder individueel op 
het eigen appartement. 
Ouderinitiatief “Thuis” richt zich op jongvolwassenen met een ZZP VG 3 en ZZP VG 4. 

DE STICHTING, STATUTEN EN HUISHOUDELIJKE REGLEMENTEN 
Ouderinitiatief ‘Thuis’ is begonnen als een droom om ‘onze kinderen’ met een beperking een mooi en 
zelfstandig leven voor zoveel als mogelijk te bieden. 
Wanneer mensen samen wonen, leven en deel uit gaan maken van elkaars leven is het belangrijk dat 
verwachtingen helder zijn. Dat is waarom Stichting Ouderinitiatief “Thuis” opgericht is waarin goede 
afspraken met elkaar zijn  gemaakt. Dit alles is vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement. 
Deze zijn op te vragen bij de stichting. 
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Onze droom is dat onze kinderen straks kunnen gaan wonen op een fijne, gezellige plek, geïnitieerd door én 
met een zeer grote betrokkenheid van de ouders. Een woning die levensbestendig is. En waar men mag 
wonen met gelijkgestemden die bij elkaar passen. 
Wat wij vooral belangrijk vinden is dat ouders inspraak hebben en dat het bestuur van de stichting naar hun 
ideeën en meningen luistert. We streven ernaar om ook deskundigheid met een relatieve onafhankelijkheid 
aan te nemen bij de stichting. Mensen die minder emotionele binding hebben, die zich wel willen verbinden 
met onze stichting en die verbindend en communicatief sterk zijn. Mensen die, wanneer nodig, de 
continuïteit van Ouderinitiatief “Thuis” in het vizier houden. 

ANBI-STATUS 
Ouderinitiatief “Thuis” is voornemens om een ANBI-status1 aan te vragen. ANBI staat voor Algemeen Nut 
Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het 
algemeen belang. 

FINANCIERING VAN WONEN EN ZORG 
Ouderinitiatief “Thuis” heeft als doel een levensbestendige woonvorm te realiseren voor onze kinderen met 
een verstandelijke beperking. Dit vraagt om een solide visie op de financiering2. Bij Ouderinitiatief “Thuis” 
zijn zorg en wonen van elkaar gescheiden. Kosten die voor het individuele kind zijn, worden individueel 
berekend. Alle gezamenlijke kosten worden gezamenlijk gedragen. Wel kunnen kosten naar rato verdeeld 
worden. Alle jongvolwassenen hebben een inkomen, dit kan zijn uit werk of vanuit een uitkering. Daarnaast 
heeft elke jongvolwassene een ZZP VG3 of VG4.  

Wonen 

De woning is verdeeld in verschillende individuele woonruimten. Elke woonruimte heeft zijn eigen huur. 
Deze valt binnen de huursubsidie grens. Elke jongvolwassene kan daarmee huursubsidie aanvragen. De 
gezamenlijke ruimten worden verrekend in de servicekosten. Elke jongvolwassene draagt eenzelfde deel bij 
aan de gezamenlijke ruimten. Los of iemand er veel of weinig gebruik van maakt.  
De inrichting van de eigen woonruimte is voor eigen rekening. Het inrichten van de gezamenlijke ruimten, 
komt voor gezamenlijke rekening. De inrichting gaat van vloerbedekking, raambekleding, deurbeslag tot het 
aanschaffen van meubilair en planten. Immers de gezamenlijke ruimten moeten uitnodigen om ook samen 
te zijn. Dit bedrag is nu nog niet vastgesteld. 

Zorg 

Elke jongvolwassene heeft een ZZP VG3 of ZZP VG4. Zij ontvangen dit in de vorm van een PGB. De individuele 
zorg wordt gefinancierd uit het eigen ZZP van de jongvolwassene. Ouderinitiatief “Thuis” sluit een collectief 
contract af met een zorgaanbieder. De zorgaanbieder wordt geselecteerd op basis van aansluiting bij de 
missie en visie van Ouderinitiatief “Thuis”. Daarnaast stelt Ouderinitiatief “Thuis” als voorwaarde dat er een 
klein team van zorgprofessionals is waardoor continuïteit, geborgenheid en veiligheid gewaarborgd kunnen 
worden. De deskundigheid van het team van professionals sluit aan bij de zorgvragen van de 
jongvolwassenen. De kwaliteitskaders van de zorg worden regelmatig getoetst door Ouderinitiatief “Thuis”, 

 
1https://zorgsubsidiekalender.nl/3-keer-voordeel-met-de-anbi-status/bijlagen 

2Gebaseerd op de gegevens voor zover die nu bekend zijn. 

https://zorgsubsidiekalender.nl/3-keer-voordeel-met-de-anbi-status/bijlagen
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en jaarlijks in de ledenvergadering worden bevindingen gedeeld.  Elke jongvolwassene heeft een eigen 
zorgplan. Dit wordt opgesteld door de zorgprofessional in samenspraak met de jongvolwassene en zijn 
wettelijke vertegenwoordigers.  

Vrije tijd 

Hoe de jongvolwassene zijn vrije tijd besteed is persoonlijk. De woning biedt voldoende comfort aan allen 
om gezamenlijk vrije tijd in te vullen. Daarnaast staat het elke jongvolwassene vrij om zijn vrije tijd in de 
eigen woonruimte door te brengen. Er zal een bijdrage gevraagd worden voor de gezamenlijke activiteiten. 
Hoe deze gefinancierd worden is afhankelijk van de mogelijkheden van de jongvolwassene zelf. Sommige 
jongvolwassenen zullen vrije tijd volledig vanuit het PGB financieren, voor anderen zal dat vooral uit eigen 
middelen gefinancierd worden.  
In de ledenvergadering zal verder definitief vastgesteld worden welke activiteiten voor elke jongvolwassene 
een bijdrage vragen. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld de gezamenlijke maaltijden. 

Woontoeslag 

Ouderinitiatief “Thuis” voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een woontoeslag 
vanuit de PGB. Hierdoor is er jaarlijks per bewoner een bedrag beschikbaar waarmee het ouderinitiatief 
financieel ondersteund kan worden. Op welke wijze de woontoeslag gebruikt gaat worden zal later worden 
vastgesteld. 
De woontoeslag kan op verschillende wijzen ingezet worden. De stichting onderzoekt vooralsnog 
verschillende opties bijvoorbeeld; 

● Gezamenlijke ruimten 
● Huishoudelijke kosten 

VERMOGEN VAN DE STICHTING 
De penningmeester voert, in samenspraak met het bestuur, het beheer over de rekeningen verbonden aan 
de stichting.. Ontvangsten en uitgaven worden nauwlettend gevolgd door de penningmeester. Hierover 
wordt op verzoek, en minimaal op elke bestuursvergadering en ouderbijeenkomst, verslag over uitgebracht. 
De eenmalige betalingen van de huidige ingeschreven bewoners zullen worden aangewend voor betaling 
van alle kosten voor de gezamenlijke woonruimten en de stichting als geheel. 

FACTURERING OUDERINITIATIEF “THUIS” 
Veel kosten zullen rechtstreeks door de jongvolwassene en diens curator / bewindvoerder voldaan worden, 
zeker als het PGB of huurpenningen betreft. Voor alle overige kosten die Ouderinitiatief “Thuis” zal 
factureren geldt dat Ouderinitiatief “Thuis” maandelijks achteraf een factuur voor de geleverde diensten zal 
sturen. Indien declarabel bij een derde partij, bijvoorbeeld SVB, dan is hier de bewoner en diens curator / 
bewindvoerder zelf verantwoordelijk voor. Indien er met onderaannemerschap3 gewerkt wordt, zal 
Ouderinitiatief “Thuis” ook die facturering verzorgen. 

 
3Toelichting betreffende de maandelijkse facturering: Stichting Thuis werkt met zorgverleners als 

onderaannemer, waardoor alle betalingen via Stichting Thuis verlopen. Nadrukkelijk wordt vermeld dat de 

bestuursleden al hun werkzaamheden voor Stichting Thuis pro Deo hebben verricht en pro Deo zullen blijven 

verrichten. 
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POSITIE VAN OUDERS 
Voor zover de jongvolwassenen daar zelf niet toe in staat zijn, moeten hun belangen zo goed mogelijk door 
anderen worden behartigd. Met Ouderinitiatief “Thuis” willen we het optimale resultaat bereiken. Dit 
betekent dat ouders middels een ledenvergadering medezeggenschap hebben en behouden in de kwaliteit 
van zorg, in het selecteren en aansturen van medewerkers en in de zorginhoudelijke en organisatorische 
aspecten van de stichting. 
Van alle jongvolwassenen die zich aan willen sluiten bij Ouderinitiatief “Thuis” wordt als voorwaarde gesteld 
dat de jongvolwassenen een curator of mentor én bewindvoerder heeft. Meer informatie over curatorschap 
is te verkrijgen op onder andere de site van de overheid4. 

TOELATINGSCRITERIA 
Ouderinitiatief “Thuis” realiseert een droom van ouders en kinderen om een levensbestendige woonvorm te 
realiseren. 
In het huishoudelijke regelement staat uitgelegd waar men aan moet voldoen om zich aan te kunnen sluiten. 
 
Kort samengevat geldt dat de kandidaat-bewoner: 

● Bij aanvang van de huur ten minste 18 jaar is 
● Over een PGB beschikt met grondslag VG met minimaal een ZZP-VG3 
● Een Wajong uitkering heeft of een andere vast inkomen genereert 
● Een curator of mentor én bewindvoerder heeft 

 
Het gaat hier om een ouderinitiatief waarbij (kleinschalig) zelfstandig wonen met gescheiden zorg zal 
plaatsvinden. Om in aanmerking te komen moet de kandidaat bewoner in staat zijn (mondeling) te 
communiceren met medebewoners en een bepaalde mate van zelfstandigheid hebben, al dan niet met 
ondersteuning van begeleiders. 
Het wonen met ondersteuning in dit project is bedoeld voor jongvolwassenen met een (licht) verstandelijke 
beperking. Aangezien het gezamenlijk wonen en leven met elkaar op de voorgrond staan, zijn 
jongvolwassenen met ernstige gedragsstoornissen, actieve verslavingsproblematiek, ernstige psychiatrische 
klachten niet de doelgroep waar Ouderinitiatief “Thuis” zich op richt. 
 
Wanneer een jongvolwassene en diens ouders belangstelling hebben in dit ouderinitiatief kan men dit 
kenbaar maken bij het bestuur van Ouderinitiatief “Thuis”. De belangstellende wordt benaderd door een 
afvaardiging van het bestuur voor een oriënterend gesprek. 

WACHTLIJST 
Ouderinitiatief “Thuis” zit nu nog in de voorbereidende fase tot daadwerkelijk wonen. De stichting heeft 
daarom gesteld dat er voor de start van het daadwerkelijk wonen een wachtlijst aangelegd kan worden. 
Deze wachtlijst kan maximaal 6 reserve kandidaten bevatten. Ouderinitiatief “Thuis” is opgericht om onze 
jongvolwassenen voor de rest van hun leven een veilig thuis te bieden. Ouderinitiatief “Thuis” verwacht dat 
wanneer een jongvolwassene eenmaal komt wonen dit ook voor lange tijd zal zijn. 
In de fase voor het daadwerkelijk wonen zal er dan ook actief geworven wordt tot ook de wachtlijst gevuld 
is. De wachtlijst wordt 1 keer per jaar bekeken en zo nodig opgeschoond. 

 
4https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/curatele-bewind-en-mentorschap 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/curatele-bewind-en-mentorschap
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KOSTEN 
Aan een aanvraag voor toelating zijn geen kosten verbonden. Op het moment dat er definitief tot plaatsing 
zal worden overgegaan zal een bedrag van € 1000,00 in rekening gebracht worden als zijnde inschrijfkosten 
voor de Stichting5.  
Als Ouderinitiatief “Thuis” streven we een levensbestendige woonvorm voor onze jongvolwassenen na. 
Hiervoor is het belangrijk dat de stichting financieel gezond is. We vragen aan elk lid van Ouderinitiatief 
“Thuis” om mee te denken in hoe extra inkomsten te genereren. Hierbij mag gedacht worden aan een 
'vrienden van Ouderinitiatief “Thuis”’, maar ook losse activiteiten die geld of materialen opbrengen. 
Daarnaast staat Ouderinitiatief “Thuis” altijd open voor subsidies, giften en sponsoring. 
  
Mocht u geïnteresseerd zijn om Ouderinitiatief “Thuis” op enige manier te steunen dan kunt u contact 

opnemen met de penningmeester. U bereikt hem middels penningmeester@ouderinitiatiefthuis.nl 

VRAGEN EN OF IDEEËN?  
Mocht u na het lezen van deze informatiegids meer informatie willen ontvangen over wonen bij 
Ouderinitiatief “Thuis” dan kunt u contact opnemen met de Stichting. U bereikt ons middels 

info@ouderinitiatiefthuis.nl 
 
 

Wonen is een basisbehoefte voor iedereen.  
Vol verbinding, met passie, vol trots een thuis waar je je geborgen voelt.  

Dat is waar Ouderinitiatief “Thuis” voor staat!  
 
 

 

 
5 Zie formulier intentieverklaring; op te vragen bij het secretariaat van de stichting 

mailto:penningmeester@ouderinitiatiefthuis.nl
mailto:info@ouderinitiatiefthuis.nl


Wonen op onze eigen speciale wijze                                        

                                                                                                                  

 

 

AANMELDFORMULIEREN 
Mocht u zich aan willen melden bij Ouderinitiatief “Thuis” dan vragen we u onderstaand formulier in te 
vullen. Het bestuur van Ouderinitiatief “Thuis” zal dan met u contact opnemen. 
Aanmelding van een kandidaat biedt geen garantie voor daadwerkelijke plaatsing. 
 
Ouderinitiatief “Thuis” is een ouderinitiatief waarbij een actieve betrokkenheid van ouders wordt verwacht. 
Daarom gaat het bestuur ook uitgebreid met de ouders / verzorgers in gesprek. 

 
GEGEVENS KANDIDAAT-BEWONER 

Achternaam  

Voornaam  

Geboortedatum  

Geslacht                 MAN                     VROUW 

Juridische status curatele    /     bewindvoering    /    mentorschap 

Huidige zorgindicatie WLZ ZZP                   / PGB  ZZP                

Adres  

Postcode  

Woonplaats  

Telefoon  

E-mailadres  

Huidige dagbesteding  

 

GEGEVENS OUDERS / WETTELIJK VERTEGENWOORDIGERS VAN DE KANDIDAAT-BEWONER 

 Contactpersoon 1 Contactpersoon 2 

Achternaam   

Voornaam   

Adres   

Postcode   

Woonplaats   

Telefoonnummer   

E-mailadres   

relatie tot de kandidaat bewoner   
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HET BESTUUR 
  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         

                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                     

  

 

Voorzitter:  
Een mooie, gezellige, veilige woonvoorziening voor onze kinderen en andere jongeren 
met een beperking. Met een groot samenhorigheidsgevoel tussen ouders, broers en 
zussen, en andere betrokkenen van de groep. 
Samen staan we sterk.  

katica@ouderinitiatiefthuis.nl 

katica van Schijndel                   

Secretaris: 
Dat we over een tijd een mooie plek hebben voor onze kinderen waar ze erg fijn 
kunnen wonen en gelukkig kunnen zijn.  
peter@ouderinitiatiefthuis.nl 
 
                                                                                                                                                                                                                                             

Peter van Schijndel 

Penningmeester 
Zelfstandigheid bevorderen voor onze jongeren met een beperking. Socialisatie en 
acceptatie stimuleren, met elkaar krijg je dingen voor elkaar! 

paul@ouderinitiatiefthuis.nl 

           Paul Derks  

    
Vice-voorzitter : 
‘Normaal waar het kan, en alleen speciaal als het ‘moet’, ‘We doen ons 
best er uit te halen wat er in zit’. Op dezelfde manier proberen we een 
woonvoorziening te realiseren waar voor iedere bewoner ruimte is zich, op zijn 
eigen wijze, verder te ontplooien, te ontspannen en veilig te voelen. 
ilse@ouderinitiatiefthuis.nl 

Ilse Derks 

Bestuurslid: 
Een levensbestendige woning realiseren waar de jongvolwassene 
thuiskomt en mag zijn wie hij of zij is.  Waar de jongvolwassene samen 
met zijn dierbaren vooral een leuk en fijn leven kan en mag leiden. Daar 
lever ik graag mijn bijdrage aan. 
eveline@ouderinitiatiefthuis.nl 
 

Eveline Steenbergen 
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Contactgegevens Ouderinitiatief “Thuis” 
Kievitweg 2A, 5388 HA Nistelrode 
06 12 82 26 14 
info@ouderinitiatiefthuis.nl 
www.ouderinitiatiefthuis.nl 
Inschrijving KvK: 85921343 
Rekeningnummer: NL96 RABO 0198858124   


