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Ouderinitiatieven, een perfecte maatwerkoplossing voor hun kinderen 

Jongvolwassenen met een beperking 
Ouders die zelf een woonvorm hebben opgezet voor hun kinderen met een beperking 

(ouderinitiatief) zien het teruglopen van financiële middelen, inperking van de eigen regie en 

het niet meer kunnen bieden van maatwerk als bedreiging voor de toekomst. Zeggenschap 

over woonplek, sfeer en zorg zijn belangrijke redenen voor een ouderinitiatief. Voldoende 

financiën om zorg op maat in te kopen, een geschikte locatie en een goed samengestelde 

groep ouders zijn voorwaarden voor succes. De eisen waaraan ouderinitiatieven moeten 

voldoen om financiële ondersteuning te krijgen, zijn niet altijd duidelijk of wijzigen in hun 

nadeel.   

 

Dit zijn de belangrijkste uitkomsten uit de publicatie ‘Net als thuis’ van het Sociaal Cultureel 

Planbureau dat op 17 april 2018 is verschenen. 

Waarom, voor wie en door wie?  
De belangrijkste reden om een ouderinitiatief op te zetten, is een sterke behoefte aan eigen 

regie over wat met hun kind gebeurt. Deze wens sluit naadloos aan bij het participatiebeleid 

van de overheid.  Ouders willen de zekerheid dat hun kind ‘goed zit’, ook op het moment dat 

zij er niet meer zijn.  Het aanbod van zorginstellingen voldoet niet of ontbreekt. Zelf zorg 

inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB) biedt gelegenheid tot maatwerk, initiatief 

en inzicht in de kosten.   

Grote zorgen over continuïteit  
Ouders in de ouderinitiatieven zagen de afgelopen jaren de bestedingsruimte afnemen. Zij 

maken zich zorgen over het voortbestaan van het PGB en de Wooninitiatieventoeslag (een 

bedrag dat ouders krijgen om bijvoorbeeld de gemeenschappelijke ruimte te betalen). 

Bewoners die zorg uit de WMO ontvangen, ontvangen sinds 1 januari 2018 niet altijd de 

wooninitiatieventoeslag meer van hun gemeente.  

Behoefte aan duidelijkheid  
Ouders ervaren onbegrip en onvoldoende kennis over wooninitiatieven bij (medewerkers 

van) gemeenten, zorgkantoren en de Sociale Verzekeringsbank. Onder ouders is behoefte 

aan meer duidelijkheid over de regelgeving over ouderinitiatieven. Dat vraagt om een 

specifiek ‘ouderinitiatievenbeleid’.  

Ouderinitiatieven aanvullend naast regulier aanbod 
Niet alle ouders hebben de behoefte om zelf een woonvorm voor hun kind op te zetten. Ook 

komen niet alle mensen met beperkingen in aanmerking. Mensen met probleemgedrag of 

een te grote zorgvraag passen niet in een ouderinitiatief. Aanbod van zorginstellingen zal dus 

ook nodig blijven!   



Nieuw beleid van Amersfoort betekent dat vijftig autistische jongvolwassen 

op 1 januari 2019 geen passende zorg meer kunnen ontvangen. 

Als ouders/verzorgers van ongeveer 50 jongvolwassenen die beschermd zelfstandig wonen 

hebben wij in de achterliggende jaren geleden ouderinitiatieven opgezet voor onze 

kinderen. Wij vertegenwoordigen drie ouderinitiatieven van de Grasboom in Amersfoort, 

Leusden en Veenendaal alsmede het ouderinitiatief Ef5 in Veenendaal. De gemeente 

Amersfoort is voor de zorgvraag de Centrumgemeente waarvan wij afhankelijk zijn.   

Onze ouderinitiatieven zijn bewezen succesvol en kostenefficiënt 
Wij zijn vol vertrouwen en enthousiasme begonnen. De overheid stimuleerde 

ouderinitiatieven! Onze jongvolwassenen èn hun ouders hebben hierdoor zekerheid en 

psychische rust gevonden. Rust is cruciaal om deze (soms loodzware) situatie aan te kunnen. 

Het zijn de ouders die in gezamenlijke verantwoordelijkheid de kwaliteit en de kwantiteit 

van de zorg inkopen en bewaken.  

 

Voortbestaan ouderinitiatieven vanaf 1 januari 2019 bedreigd 
Doordat Amersfoort als Centrumgemeente het zgn. ‘drie arrangementenbeleid’ per 1-1-2019 

invoert, hebben wij ontoereikend budget om passende zorg aan onze kinderen te bieden.   

Moeten deze jongvolwassenen weer bij hun ouders wonen? Moeten gezinnen disfunctioneel 

worden? Moeten mantelzorgers overbelast worden? Niemand  is er bij gebaat als ouder-

initiatieven stoppen. Resultaat? De zorgkosten zullen enorm toenemen wanneer  de 

bestaande ouderinitiatieven opgeheven worden! Het kosteloze vrijwilligerswerk van de 

ouders is winst voor de hele samenleving. Het kan toch niet zo zijn dat Centrumgemeente 

Amersfoort onze bewoners met een complexe zorgvraag wil onthouden van maatwerkzorg? 

Het schuift de WMO simpelweg aan de kant!  

 

Dringende oproep  
Gemeenteraadsleden grijp in voordat er onherstelbare schade is aangericht! Wij weten dat 

vele gemeenteraadsleden het met ons eens zijn! Wij hopen dat in de nieuwe 

coalitieakkoorden in Amersfoort, Leusden en Veenendaal het voortbestaan van onze 

ouderinitiatieven wordt vastgelegd! Deze bestaande ouderinitiatieven, die al jaren met 

succes maatwerk leveren bij beschermd zelfstandig wonen, moeten blijven! 

• Grasboom Amersfoort: contactpersoon: Patrick Lauwers: 

• Grasboom Leusden: contactpersoon: Piet Oudejans: 

• Grasboom Veenendaal: contactpersoon: Hans Nieuwenhuis: 

• Ef5: contactpersoon Gerard Prins: 

 (Contactgegevens zijn bekend bij de griffie)
 We nodigen u van harte uit om langs te komen bij een van onze ouderinitiatieven om zelf te 

zien hoeveel deze initiatieven de samenleving opleveren en de overheid besparen. 
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