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Aanbevelingen voor een 
succesvol kleinschalig 
ouderinitiatief

Voor het succes van een kleinschalig 
ouderinitiatief is een gezonde 
exploitatie cruciaal. Onderstaande 
aanbevelingen dragen hier aan bij:
n  het opstellen van een business plan 

voor de sturing van het initiatief; 
n  centralisatie van kennis. Maak  

gebruik van reeds bestaande  
kennisplatformen, zoals MEE;

n  betrekken van gemeenten bij het 
initiatief en hen de meerwaarde 
laten zien die het heeft voor de  
participatie;

n scherp inkopen van zorg;
n  kennis van wet- en regelgeving en 

mogelijkheden voor aanvullende 
inkomsten, zoals sponsoring;

n  samenwerking met participanten; 
focus op mogelijkheden;

n  ervoor zorgen dat het initiatief 
voortgezet kan worden, ook als de 
inzet van de ouders verdwijnt; 

n  een juiste groepssamenstelling, 
zowel kwalitatief als kwantitatief.

Projectadviseur 
wooninitiatieven van 
MEE Zuidoost Brabant

De projectadviseur wooninitiatieven 
van MEE Zuidoost Brabant is 
gespecialiseerd in informatie, 
advies en ondersteuning bij de
realisatie en exploitatie van klein-
schalige ouderinitiatieven. 
Wilt u meer weten, neem dan contact 
op met het team Wooninitiatieven. 
Zij staan u graag te woord.

De maatschappelijke 
business case voor 
kleinschalige ouder-
initiatieven is mede 
mogelijk gemaakt door 
de Provinicie Noord-Brabant 
en uitgevoerd door EY.



Het maatschappelijk rendement van een 
kleinschalig ouderinitiatief

 Maatschappelijke baten Kwantificering*

Bewoners

n eigen regie € 2.970,-

n meer formele zorg € 106.559,-

n meer informele zorg € 6.065,- 

Ouders

n minder ervaren zorgbelasting € 11.340,-

n inzet bij oprichting € 2.059,-

Zorgorganisatie/Zorgmedewerkers

n minder verloop € 1.852,-

n minder ziekteverzuim € 8.003,-

Totaal per jaar € 138.848,-

Totaal per bewoner, gebaseerd op 11 bewoners per initiatief € 12.856,-

Maatschappelijke baten woningcorporaties en gemeenten

Woningbouwcorporaties

n incourant vastgoed voor langere termijn te verhuren 

Gemeenten

n lokale karakter bevordert participatiemaatschappij

n sociale netwerk wordt ingezet (de Kanteling) 

* in de maatschappelijke business case worden maatschappelijke baten vertaald 

naar euro’s. Er wordt gerekend met QALY’s, een meeteenheid om gezondheids-

winst uit te drukken. 1 QALY staat gelijk aan € 25.000,00.

“Ik zou, als ik zelfstandig zou wonen, vereenzamen. Hier kan ik koffiedrinken met 

medebewoners en maak ik contact”

Vrouw, 27 jaar, woonachtig in ouderinitiatief voor mensen met een autismespectrumstoornis.

Ouderinitiatieven hebben de laatste 

10 jaar een grote vlucht genomen. De 

meerwaarde ervan wordt door stake-

holders gevoeld, maar is lastig te ver-

talen naar data en cijfers. De Provincie 

Noord-Brabant onderkent het belang 

van deze kleinschalige ouderinitiatie-

ven. Daarom heeft zij een maatschap-

pelijke business case geïnitieerd, 

waarmee inzicht wordt gegeven in de 

kosten en de baten.

Ervaring bewoners en 
waardepropositie uit 
maatschappelijke business 
case vergelijkbaar 

De meerwaarde die de bewoners 

ervaren en de specifieke waarde uit de 

maatschappelijke businesscase (waar-

depropositie) geven een vergelijkbaar 

beeld. De stabiele woon- en zorgom-

geving is gericht op eigen regie voor 

de bewoners. De kleinschaligheid, het 

lokale karakter en de werkwijze van de 

medewerkers is gericht op het zo zelf-

standig mogelijk wonen en leven en het 

actief meedoen in de samenleving, met 

hulp van het sociale netwerk. Dit vraagt 

een goed samenspel tussen bewoner, 

ouder en zorgverlener. De relatie tussen 

begeleiding en bewoners is intensiever; 

waardoor zij gelukkiger en tevredener 

zijn. De ouders zijn oprichters van het 

initiatief en vormen de drijvende kracht.   

Financiële fundering van een 
kleinschalig ouderinitiatief 

De landelijke financiering van de zorg 

gaat voor een belangrijk deel over van 

AWBZ naar Wmo. Of verdwijnt in zijn ge-

heel. Gemeenten krijgen te maken met 

een korting op de (nieuwe) budgetten. 

Wonen wordt duurder; de huurtoeslag 

wordt minder. De Wajong staat onder 

druk. De exploitatie van een kleinscha-

lig ouderinitiatief is dus spannend. De 

marges zijn laag. Sommige initiatieven 

komen budget tekort, andere initiatieven 

houden net over. 

De maatschappelijke baten van een 

kleinschalig ouderinitiatief zijn echter 

groot: € 12.856,00 per bewoner per jaar 

(zie schema volgende bladzijde). Het 

is evident dat het belangrijk is om het 

voortbestaan van deze woonvorm voor 

mensen met een beperking te borgen.

Een kleinschalig ouderinitiatief is een initiatief dat 
door of met ouders is gestart om een kleinschalige  
woon- en zorgomgeving voor hun kind te creëren.


