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  Zorg -  Assistentie   

Een toolkit bij het realiseren van een bewonersinitiatief 

Als cliëntondersteuner beschik je over veel kennis van het aanbod in zorg, ondersteuning, wet- en 

regelging met de verschillende financieringsvormen en je weet de weg hiernaartoe. Je luistert goed 

naar de wensen van jouw cliënt, ziet mogelijkheden en bespreekt waar en bij wie jouw cliënt zorg of 

ondersteuning kan krijgen. Dan ontstaat de woonwens bij een (jong)volwassene met een lichamelijke 

beperking om zelfstandig te gaan wonen en met een collectief de benodigde zorg in te kopen, zodat 

zij zelf kunnen bepalen wie er werkt en zorg verleent. 

Ook als zorgverlener is het belangrijk te weten waar je rekening mee moet houden bij een (nieuw) 

wooninitiatief waar bewoners zelf de regie vormen en het wooncomplex nog gerealiseerd gaat 

worden zoals bij Mindset wonen. Daarom is deze toolkit gemaakt. Een ‘gereedschapskist’ met 

informatie, kennis, tips en adviezen over alles wat er bij komt kijken. Ook staan er doorverwijzingen 

in naar informatie van anderen die van pas kunnen komen.  

 

De droom, wens en mogelijkheden 

Voor (jong)volwassenen met een lichamelijke beperking is het vinden van een geschikte zorg en 

passende woonsituatie een opgave. Door alle bezuinigingen en hervormingen in de gezondheidszorg 

is dit nog moeilijker geworden. Net als leeftijdsgenoten willen vaak ook jong volwassenen met een 

beperking op zichzelf wonen. Daarbij komt dat zij rekening moeten houden met (on)mogelijkheden 

die er zijn in het huidige zorglandschap, de veelheid aan wet- en regelgeving en beschikbare 

capaciteit. 

 

Als de woonwens en/of zorgvraag verandert doordat de cliënt vanuit regie het wonen en de zorg wil 

regelen, vraagt dat flexibiliteit en aanpassing van zowel de clientondersteuner als zorgverlener. 

Uiteraard ben je als clientondersteuner bij het hele proces betrokken en begeleid, adviseer en 

ondersteun je de (jong)volwassene bij zijn of haar vragen, gesprekken, dilemma’s, wet- en 

regelgeving en te maken besluiten, om de droom werkelijkheid te laten worden.  
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Aandachtspunten en risico’s 

Als toekomstige bewoner met een persoonsgebonden budget kan het zijn dat je zelf budgethouder 

bent, hierbij horen verplichtingen en regels waar aan gehouden moet worden. In de rol als 

budgethouder heb je vaardigheden nodig om het uit te voeren.  

Deze zijn: 

• Hulp en ondersteuning vragen m.b.t alle onderwerpen, zaken die een relatie hebben met je 

zorg- assistentie en je rol als budgethouder.  

• Een goed overzicht van je eigen situatie houden. 

• Weten welke regels er horen bij een pgb.  

Cliëntondersteuners kunnen voor verdiepende informatie over het pgb terecht kunnen bij Per 

Saldo. 

• Een overzichtelijke pgb-administratie bijhouden. 

• Communiceren met de gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor, de SVB en zorgverleners. 

• Zelfstandig handelen en zelf voor zorgverleners kiezen. 

• Zelf afspraken maken en deze afspraken bijhouden. En je hieraan houden. 

• Beoordelen of de zorg uit het pgb bij je past. 

• Zelf de zorg regelen met 1 of meer zorgverleners. 

• Zorgen dat de zorgverleners die voor je werken weten wat ze moeten doen. 

• Weten wat je moet doen als werkgever of opdrachtgever van een zorgverlener. 

“Bij Mindset Wonen hebben bewoners dagelijks assistentie nodig om hun leven te leiden zoals 

zij dat willen. ‘Assistenten hebben oog voor eigen regie’ is daarbij een belangrijk uitgangspunt. 

Assistenten moeten de eigen regie van de bewoners ondersteunen. Van assistenten wordt 

verwacht dat ze toegewijd en betrokken zijn bij de bewoners. 

 

Ons uitgangspunt is dat bewoners zelf een stuk van hun zorg in te kopen en ook een deel 

gezamenlijk. Hoe dit precies wordt vormgegeven wordt nog nader bekeken aan de hand van de 

wens van de bewoners en hun zorgvraag. Op basis van analyse van de individuele 

ondersteuningsbehoeften wordt een globaal ondersteuningsplan vastgesteld. Op basis hiervan 

wordt een planning gemaakt. Er kunnen gezamenlijke afspraken worden gemaakt over 

praktische zaken zoals schoonmaak en onderhoud van de loungeruimte, assistentie bij vrije tijd 

en hobby’s of koken en boodschappen doen.  

 

Toekomstige bewoners kunnen aangeven wie hen gaat verzorgen. Regie houden over je eigen 

lichaam is een belangrijke waarde. Heel belangrijk is het voor de toekomstige bewoners dat er 

niet steeds verschillende assistenten aanwezig zijn, waardoor elke keer alles uitgelegd moet 

worden. Het is een uitgesproken wens om een vast team van assistenten op te zetten die de 

bewoners goed kennen.”  

Projectplan Mindset wonen 
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Een onafhankelijk clientondersteuner kan aan de toekomstige bewoners op hun vraag advies en 

onafhankelijke ondersteuning bieden.  

De onderwerpen die aanbod kunnen komen zijn: 

• Financiële haalbaarheid: kosten en inhuur collectieve en individuele zorg. 

• Voorwaarden en inzicht t.a.v. zorgondersteuning, -niveau, deskundigheid en    kwaliteit.  

• Criteria t.b.v. aanbesteding; verwachtingen, taken en tarieven zorgaanbieder. 

• Verhouding pgb assistentie, (collectieve) zorgverlener, huishoudelijke hulp, 

vrijwilligers/mantelzorgers. 

• Zorgindicaties (toekomstige) bewoners. 

• Rol van het zorgkantoor. 

• WMO aanpassingen woningen. 

• Relatie gemeente, client en clientondersteuner. 

• Toekenning van toeslagen, indicatie en declaratie. 

• Individuele verzekeringen in relatie tot collectieve verzekeringen. 

Als zorgpartij raak je betrokken zodra de bewoners met elkaar inventariseren wat zij nodig hebben 

aan (collectieve) zorginkoop. Van belang is om samen met bestuur en bewoners de volgende 

onderwerpen te adresseren: 

• Consequenties eigen regie bewoners t.a.v. overeenkomsten, contracten, zorgplan en financiering. 

• Definitie en uitwerking collectieve inkoop. 

• Contracten: intentieverklaring, raamovereenkomst met vereniging, zorgovereenkomst.  

• Gedeelde visie op zorg: organisatiestructuur, basisprincipes zorg en onderlinge samenwerking.  

• Zorginventarisatie van bewonersgroep. 

• Samenstelling van het team zorgverleners (niveau, bevoegdheden, omvang, man/vrouw). 

• Kennismaking en verwachtingen tussen bestuur, bewoners, Cliëntondersteuning en zorgteam. 

• Groepsvorming en samenwerking tussen pgb- en zorgteam met bewoners 

• Verhouding tussen zorgteam en ouders/mantelzorgers. 

• Roostering zorgteam in afstemming met persoonlijke assistenten 

• Onderlinge communicatie. 

“In de voorbereidingen van een wooninitiatief ligt de focus bij aanvang op de wensen, vragen 

en ondersteuning van individu. In de loop van het proces worden echter ook collectieve zaken 

van het wooninitiatief van belang. De (toekomstige) bewoners hebben allemaal 

overeenkomstige vragen en informatie nodig. Uit ervaring blijkt dat het huidige zorglandschap 

en de wijze van financiering vanuit de verschillende zorgwetten de noodzakelijke collectieve 

begeleiding of informatieverstrekking niet vergoed. Om bewoners - als collectief - van 

eenduidige informatie of in groepsbegeleiding te voorzien, zijn onafhankelijke 

clientondersteuners aangewezen een beroep te doen op aanvullende dienstverlening. Of, zoals 

bij Mindset wonen het geval, ontstaat er een hybride vorm, waarin afstemming plaatsvindt 

tussen de projectadviseur en onafhankelijke clientondersteuner(s) om ook in collectieve 

vraagstukken te  ondersteunen.”  Barbara Maiburg – projectadviseur WOONLINK 
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Het proces en mijlpalen 

 

 

Zodra het bestuur en (toekomstige) bewoners van het wooninitiatief een concrete woonlocatie 

hebben gevonden en gedeelde criteria omtrent zorgverlening zijn vastgesteld, gaan zij op zoek naar 

geschikte zorgprofessionals om de collectieve zorg die nodig is gezamenlijk in te kopen.  
 

Gedeelde visie op zorg/assistentie is nodig om tot een passend aanbod te komen 

In het uitbrengen van de offerte door de zorgaanbieder geeft elke partij zijn eigen voorwaarden aan. 

Voor Mindset wonen is het bij de keuze in zorgpartij van doorslaggevend belang dat uitgangspunten 

rondom autonomie, zelfstandigheid en eigen regie door de zorgpartij worden gedeeld. Dat vraagt als 

zorgpartij dus dat de uitgangspunten worden gerespecteerd die ten grondslag liggen aan het 

bewonersinitiatief. Bij het uitbrengen van de offerte dient uiteraard rekening te worden gehouden 

met de overige criteria die de opdrachtgever meegeeft.  
 

Zodra de zorgpartij gevraagd wordt voor een pitch en/of eerste kennismaking met het bestuur en 

(toekomstige) bewoners van het wooninitiatief, zijn onderstaande vragen/onderwerpen voor hen 

van belang om inzichtelijk te krijgen: 

• Visie en doelstelling zorgorganisatie. 

• Welke (specialistische) ondersteuning bieden jullie? 

• Tarieven en financieringsstromen. 

• Is het mogelijk om 24 uurs ondersteuning te bieden? 

• Waar zit jullie kantoor, ondersteuning in de nacht? 

• Invallers bij ziekte. 
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• Kunnen wij zelf mensen aandragen die nu bij ons werken? 

• Hoe waarborgen jullie kwaliteit? 

• Hoe gaan jullie om met fouten, klachten, incidenten?  

• Welke aanvullende functies op persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding bieden 

jullie? 

 

“In het proces is het van belang dat vanaf de start van het project gesproken wordt over 

collectiviteit i.p.v. de individualiteit. Zorg/assistentie gaat verder dan je eigen belang. Durf 

open en eerlijk te zijn over de zorg/assistentie die er nodig is, waarbij het belangrijk is om niet 

alleen te vragen, maar ook om te geven, zodat er samen compromissen gesloten kunnen 

worden”   

Hennie van Tintelen bestuurder zorgcoöperatie Thuisbasis Brabant.  

 

Ook de zorg verlenende partij heeft aanvullende informatie of concretisering nodig om een 

realistische offerte op te kunnen stellen, hierbij valt te denken aan: 

• Inventarisatie assistentie/hulpvragen van (toekomstige) bewoners t.b.v. 

deskundigheidsniveau en verpleegtechnische handelingen 

• Dat bewoners het onderscheid weten m.b.t  formele en informele zorgverleners en de 

bedragen per wetgeving zoals WLZ, Zorgverzekeringswet en WMO 

• Uitgangspunten verdeelsleutel collectieve zorg bij afwezigheid bewoner of tijdelijke leegstand  

• De inzet van een coördinator; om mede namens het bestuur vorm te geven aan concretisering 

van de zorginzet (een team samenstellen dat bevoegd / bekwaam is, ECD/dossier 

implementeren, roostersmaken, kaderdocument verpleging vertalen naar specifieke 

woonsituatie met wensen, zorgplannen maken zn. (ter verantwoording pgb), overdracht goed 

laten verlopen, coachen van team, hand-spandiensten verrichten die situaties kunnen vragen, 

proactief meedenken in mogelijkheden, assistentie overdag coachen/bekwaam maken in 

handelingen enz.)  

“Het is voor ons uiterst belangrijk dat alles in overleg plaatsvindt en hetgeen jullie kunnen 

bieden aansluit op onze behoeftes. Op dit moment zijn we nog bezig om  het totaalplaatje 

compleet te maken, waarbij ieders privacy gewaarborgd moet zijn en dat kost wat tijd om het 

in de juiste bewoordingen op papier te zetten. Als vereniging willen we een deel van de zorg 

met elkaar samen gaan regelen. Voor in de nacht geldt dat voor alle leden, maar overdag is er 

bij meerderen ook behoefte om dit gezamenlijk te organiseren. Bij deze gezamenlijke zorg 

willen we de contracten en uitbetaling via de vereniging laten verlopen…. 

 

…Het is nu dus aan ons om concreet te gaan worden hoe we de gezamenlijk willen hebben…. 

We gaan hier dan ook druk mee aan de slag, maar dat kost nog even wat tijd vanwege de 

complexiteit van de eerder genoemde puzzel. De oplevering van de woningen is een flink stuk 

naar voren gehaald, waardoor de druk op ons groter is geworden. En de zorg is nu juist 

hoofdzaak voor ons om goed geregeld te hebben.” Bestuur Mindset wonen 
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 Voorbeeld inventarisatie zorg binnen de groep: van voorkeuren naar  schema 
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Aan de slag met het bestuur en (toekomstige) bewoners 

Na toekenning van opdracht, is het aan de zorgpartij om een gedegen plan van aanpak tot 

oplevering voor te leggen aan het bestuur, bestaande uit: 

• Offerte omzetten in samenwerkingsovereenkomst en dienstverleningscontract. 

• Kostenanalyse voor een jaar. 

• Aanvullingen voorwaarden en tarieven (bijvoorbeeld scholing en vaardigheden. ZZP’ers of 

kosten BHV scholing)  

• Selectieprocedure teamleden. 

• Kennismakingbijeenkomst sollicitanten en bewoners. 

• Eerste kennismaking met de team en de bewoners. 

• Startdatum zorgteam. 

• Individuele zorgovereenkomsten. 

• Blijvend samenwerken en verbinding zoeken om te komen tot maatwerk. 

 

In deze fase wordt toegewerkt naar de daadwerkelijke oplevering van het wooninitiatief en de 

start van het zorgteam voor de (toekomstige) bewoners. Gaandeweg zijn er vast nog onbesproken 

onderwerpen, onuitgesproken verwachtingen of onduidelijkheid in verdeling van afspraken. De 

ervaring leert dat werken vanuit de basisgedachte ‘samen’ en een flexibele instelling, ook de 

onvoorziene situaties succesvol worden opgelost. 

 

    Borging, evaluatie en verbetering 

Zodra het zorgteam draait en alle betrokken een prettig en werkbaar ritme hebben gevonden, 

neemt de intensiviteit van coördinatie en begeleiding van het project af. De samenwerking tot aan 

start en in de eerste periode verdient een grondige evaluatie tussen betrokkenen om geleerde 

lessen om te zetten in acties en alle positieve en prettige ervaringen voort te zetten. 

In relatie met het bestuur is het nodig om jaarlijks een formeel overleg te beleggen aangaande 

ontwikkelingen, wensen en voornemens die voor het bewonersinitiatief van belang zijn. Naast dit 

overleg is tussen bestuur en coördinator periodiek, maar in ieder geval een keer per kwartaal, 

overleg wenselijk over algemene zaken, zodat de samenwerking optimaal blijft. 
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Tips en adviezen van en voor andere zorgpartijen en cliëntondersteuners 
 

1. Zoek de samenwerking met alle betrokken partijen bij het wooninitiatief, om elkaar te leren 

kennen en als team te werken aan de zorgverlening/ondersteuning aan de bewoners van het 

wooninitiatief. 

 

2. Maak de verwachtingen en definities voor het zorgadvies duidelijk: de betekenis en invulling 

van zelfregie, het niveau van benodigde zorg/deskundigheid en aantal gewenste uren vanuit 

een zorginventarisatie, verbinding met (pgb) en assistentie team, collectieve inleg voor de 

zorg inhuur, consequenties en verantwoordelijkheden voor definitieve overeenkomsten. 

 

3. In de zorg is er personeelskrapte, verwachting is dat deze gaat toenemen. Ben bewust van 

goed werkgeverschap, zodat personeel aan het initiatief gebonden is en dat je ook de juiste 

personeelsleden aantrekt.   

 

4. Werk met andere partijen vanuit het standpunt ‘Samen’ en niet vanuit juridische kaders. 

 

5. Naast samenwerking met andere partijen is samenwerking binnen het initiatief van belang. De 

verwachting is dat financiële middelen om de zorg te bekostigen minder zal worden i.p.v. 

meer. Daarom is het van belangrijk om te zorgen dat het initiatief duurzaam kan bestaan.  

 

6. Bewoners zijn eigen budgethouder. Dat betekent dat zij ook verantwoordelijk zijn voor 

financiële contracten, overeenkomsten en contacten met bijvoorbeeld het zorgkantoor of 

gemeente omtrent hun zorgindicatie en persoonsgebonden budget. Maak dit aan de ene kant 

duidelijk naar bestuur en cliënten en toon van de andere kant begrip voor het proces dat zij 

doormaken in autonomie en zelfregie, ook naar betrokken ouders. 

 

7. Stimuleer de cliënten om een Raad van Advies in te stellen met daarin belangrijke 

belanghebbenden zoals een vertegenwoordiging van het zorgkantoor en de gemeente. 
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Verwijzers en impressies naar mediaberichten, interviews, artikelen,  
 

Per Saldo:  

• Per Saldo is sinds 1995 dé landelijke vereniging van mensen met een persoonsgebonden budget (pgb).  De 

vereniging komt op voor de belangen van ouder-, bewoners en wooninitiatieven en hun bewoners. Per Saldo 

geeft voorlichting en advies en is de maker van de Toolkit Wonen, met informatie van a t/m z voor startende en 

bestaande initiatieven. De Toolkit Wonen is gemaakt in opdracht van het ministerie van VWS. 

 

• Lokale en landelijke media: Ik zou hier de website van Per Saldo 

 https://www.pgb.nl/nieuws/ 

 

De opzet van het Stappenplan en de hierna genoemde onderdelen zijn ontleend aan de Toolkit wonen. 

https://www.pgb.nl/toolkit-wonen/ 

 

 

• Persoonsgebonden budget  

https://www.pgb.nl/pgb/ 

 

• Is een PGB iets voor jou?  

https://www.pgb.nl/pgb/keuze-pgb/ 

 

• Je krijgt een PGB  

https://www.pgb.nl/pgb/je-krijgt-een-pgb-wat-nu/ 

 

• Werken met een PGB  

https://www.pgb.nl/pgb/werken-met-een-pgb/ 

 

• Toolkit wonen:  

https://www.pgb.nl/toolkit-wonen/ 

 

• Zorg regelen 

https://www.pgb.nl/toolkit-wonen/opstartfase/zorg-regelen/ 

 

https://www.pgb.nl/toolkit-wonen/realisatiefase/zorg-realiseren/ 

 

• Lokale en landelijke media:  

Op de website van Per Saldo staat hun nieuwsbrief.  

website van Per Saldo 

 

Mindset Wonen: 

• Website  

 https://mindsetwonen.nl/wonen-assistentie 

 

Ministerie van volksgezondheid en welzijn en Sport  

Regelhulp: 

•  Website: 

Https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/clientondersteuning 

 

https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/clientondersteuning/clientondersteuning-via-zorgkantoor 

 

                https://www.regelhulp.nl/mantelzorgers 

https://www.pgb.nl/toolkit-wonen/
about:blank
https://www.pgb.nl/nieuws/
https://www.pgb.nl/toolkit-wonen/
https://www.pgb.nl/pgb/
https://www.pgb.nl/pgb/keuze-pgb/
https://www.pgb.nl/pgb/je-krijgt-een-pgb-wat-nu/
https://www.pgb.nl/pgb/werken-met-een-pgb/
https://www.pgb.nl/toolkit-wonen/
https://www.pgb.nl/toolkit-wonen/opstartfase/zorg-regelen/
https://www.pgb.nl/toolkit-wonen/realisatiefase/zorg-realiseren/
about:blank
https://mindsetwonen.nl/wonen-assistentie
https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/clientondersteuning
https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/clientondersteuning/clientondersteuning-via-zorgkantoor
https://www.regelhulp.nl/mantelzorgers
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Platform 31 

• Publicatie: onbeperkt wonen 

https://www.sociaalweb.nl/cms/files/2021-10/1634636423_onbeperkt-wonen.pdf 

 

Naar Keuze:  

• https://naar-keuze.nl/wooninitiatieven 

 

• Website project “heft in eigen handen” 

https://ouderinitiatieven-toekomst.nl/ 

 

• Wooninitiatieven.nl 

https://naar-keuze.nl/wooninitiatieven 

 

 

RPSW:   

• RPSW is een belangenvereniging van 40 bestaande ouderinitiatieven met in totaal circa 400 individuele leden in 

en rond Noord-Brabant 

RPSW is het platform om ouders van bestaande of startende ouderinitiatieven te ontmoeten. RPSW heeft tot doel 

ervaring en deskundigheid uit te wisselen en te delen. 

https://www.rpsw.nl/ 

 

LVOI  

• De Landelijke Vereniging van Ouderinitiatieven (LVOI) is in november 2020 opgericht. De LVOI zet zich in voor de 

belangen van ouderinitiatieven en het uitwisselen van kennis en ervaring. Daarnaast faciliteert de LVOI een 

geschillen- en klachtenregeling voor ouderinitiatieven. 

• https://ouderinitiatieven.nl/ 

 

Stichting MET:   

• Stichting Mijn Eigen Thuis steunt ouders van jongeren met een beperking bij het       realiseren van zelfstandige 

woonvormen. Deze woonvormen staan bekend als “Ouderinitiatieven”. 

 https://mijneigenthuis.nl/ 

 

Wunderbar:  

• Website  

https://www.wunderbar.care/ 

 

ClientondersteuningPlus: 

• Website:  

https://clientondersteuningplus.nl/ 

 

Onafhankelijke Clientondersteuning OA: 

• Website:  

Samenwerkingsverband Onafhankelijke Cliëntondersteuners Brabant 

https://www.sociaalweb.nl/cms/files/2021-10/1634636423_onbeperkt-wonen.pdf
https://naar-keuze.nl/wooninitiatieven
https://ouderinitiatieven-toekomst.nl/
https://naar-keuze.nl/wooninitiatieven
https://www.rpsw.nl/
https://ouderinitiatieven.nl/
https://mijneigenthuis.nl/
https://www.wunderbar.care/
https://clientondersteuningplus.nl/
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     https://onafhankelijkeclientondersteuner.nl/ 

 

 

MEE  

•  Website:  

https://www.mee.nl/ 

 

WOONLINK (projectadviseur Mindset Wonen) 

• Website:  

 https://www.woonlink.nu/ 

 

Miel Verstappen   -    Happy Miel (teambuilding Mindset verzorgt):  

• Website:  

https://www.happymiel.nl/ 

 

TVNZorgt (zorgaanbieder)  

• Website: 

https://tvnzorgt.nl/ 

 

Jack Fila  - Vrijwilliger Mindset Wonen (scenarioschrijver)  

• Website: 

https://www.het-bijzondere-verhaal.tv/ 

 

 

Afbeeldingen: Bijlage toolkit zorg – assistentie bewonersinitiatief Mindset Wonen 

https://ap.lc/LQC2Q 

  

https://onafhankelijkeclientondersteuner.nl/
https://www.mee.nl/
https://www.woonlink.nu/
https://www.happymiel.nl/
https://tvnzorgt.nl/
https://www.het-bijzondere-verhaal.tv/
https://ap.lc/LQC2Q


 

 

13 

   

 



 

 

14 

   

 



 

 

15 

   

 



 

 

16 

   

 



 

 

17 

   

 



 

 

18 

   

 



 

 

19 

   

 



 

 

20 

   

 


