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INLEIDING 
 

Wat zijn ouderinitiatieven* 

 

*: onder “ouderinitiatieven” verstaan we ook initiatieven van andere verwanten dan ouders en 

ook initiatieven van (toekomstige) bewoners zelf: omdat de term “ouderinitiatieven” het meest 

is ingeburgerd, is dat de term die we hanteren als verzamelbegrip. 

 

Een ouderinitiatief is een woonvorm, opgericht door ouders voor hun kinderen met een 

beperking, waarbij in een gemeenschappelijke of geclusterde woonvorm de passende zorg 

en begeleiding voor elke bewoner als maatwerk geleverd wordt, terwijl er tevens ook 

begeleiding is voor de groep als geheel.  

 

Het persoonsgebonden (zorg)budget wordt vrijwel volledig besteed aan de zorg en 

begeleiding van elk van de bewoners. Bewoners voorzien zelf in de kosten voor wonen en 

levensonderhoud vanuit hun uitkering of ander inkomen.  

 

De ouders verrichten hun (bestuurlijke en andere) inspanningen op vrijwillige basis en 

onbezoldigd. De dagelijkse zorg en begeleiding van de bewoners wordt verricht door 

professionals: vaak zijn deze in dienst bij een zorgaanbieder, met wie het ouderinitiatief een 

overeenkomst voor dienstverlening heeft afgesloten: in andere gevallen heeft het 

ouderinitiatief zelf personeel, in dienstverband of op ZZP-basis. 

 

In Nederland zijn op dit moment ca. 300 ouderinitiatieven, het aantal ouderinitiatieven groeit 

snel. Het exacte aantal is onbekend, omdat dit nergens centraal wordt bijgehouden. 

Per ouderinitiatief zijn gemiddeld 50 personen betrokken die op enigerlei wijze met het 

ouderinitiatief te maken hebben (bewoners, ouders, bestuurders enz.). Voor al deze bij een 

ouderinitiatief betrokken mensen (naar schatting nu al 15.000 mensen) wil de LVOI 

opkomen. 

 

Met name bij het opzetten van een ouderinitiatief moeten zeer vele hordes en hobbels 

genomen worden: 

 Het vinden van gelijkgestemde ouders, die zich willen inspannen 

 Het vaststellen van het profiel van toekomstige bewoners 

 Het vinden van een geschikte locatie, met voldoende vrije woonruimte en een 

gemeenschappelijke ruimte 

 Het opstellen van een financieel plan, en het verkrijgen van de benodigde indicaties 

en budgetten 

 Het selecteren van ouders en bewoners 

 Het kiezen van een rechtsvorm en het vormen van een bestuur, en overlegvormen 

met de andere ouders 

 Het invullen van professionele zorg en begeleiding, door het aangaan van een 

partnerrelatie met een zorgaanbieder, of het werven van eigen personeel 

 

Maar ook bij het in stand houden van een ouderinitiatief doemen er telkens nieuwe 

uitdagingen en gevaren op, niet in de laatste plaats door veranderend overheidsbeleid en 

bezuinigingen. In beide fases is contact met lotgenoten, i.c. andere ouderinitiatieven, van 

zeer groot belang om het hoofd boven water te houden. 
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Ontstaansgeschiedenis en oprichting van de LVOI 

 

Een eigen vereniging van ouderinitiatieven was een al langer sluimerende wens onder 

ouderinitiatieven: er was immers, ondanks de veelheid aan organisaties in Nederland, geen 

enkele plek waar ouderinitiatieven zich met elkaar konden verbinden om op landelijk niveau 

samen een vuist te maken en door van elkaar te leren, elkaar te versterken. Er zijn andere 

verenigingen die zich mede bezighouden met dienstverlening t.b.v. ouderinitiatieven, maar 

altijd als afgeleide van hun activiteiten voor individuele budgethouders of mensen met een 

beperking. Bij die verenigingen gaat het primair en uiteindelijk om de belangen van de 

budgethouder en kiest men dan ook altijd partij voor de individuele budgethouder, terwijl bij 

een ouderinitiatief er nu juist sprake is van een bundeling/collectief van budgethouders, 

onder regie van de ouders. Je zou, prikkelend, kunnen stellen dat een budgethouder in een 

ouderinitiatief een beperkt deel van zijn budgetvrijheid en eigen regie opgeeft om in 

gezamenlijkheid een niveau en kwaliteit van gezamenlijk wonen, zo zelfstandig mogelijk, met 

zorg en begeleiding, mogelijk te maken, dat voor een individuele budgethouder onmogelijk te 

bereiken is. 

 

Eind 2019 is op het eerdergenoemde symposium voor Ouderinitiatieven -georganiseerd door 

Woondroomzorg- de inventarisatie gestart naar de behoefte voor de oprichting van een 

Landelijke Vereniging. Daar is toen veel positieve respons op gekomen. 

Op die basis is begin 2020 een initiatiefgroep gestart met mensen vanuit 5 verschillende 

ouderinitiatieven die aan de slag is gegaan met het communiceren met de achterban en het 

opsporen van initiatieven.  

 

Er is bewust voor gekozen om als leden slechts rechtspersonen, al dan niet in oprichting, toe 

te laten. Hoewel dit het aantal leden dus ernstig beperkt, is hiervoor gekozen, omdat we 

immers de stem en ontmoetingsplek willen zijn voor ouders die elkaar al gevonden hebben in 

hun wens een ouderinitiatief op te richten en/of in stand te houden. 

De initiatiefgroep heeft regelmatig gecommuniceerd met de achterban hetgeen heeft 

geresulteerd in de feitelijke oprichting van de vereniging eind juli en de eerste Algemene 

Vergadering op 28 november 2020.  Vanuit een ruime achterban van tientallen leden is toen 

het eerste bestuur van de LVOI benoemd.  

 

Landelijke Vereniging van Ouderinitiatieven LVOI 

Slogan: “van, voor, en door ouders, betrokken bij ouderinitiatieven” 
 

Bestuur 
 

De bestuursleden en overig kader van de LVOI verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. 
 

 Bestuursleden 

Ruud Nonhebel (voorzitter) 

Rudo Jockin (secretaris) 

Harald Kemper (penningmeester) 

Paul Offerman - lid 

Annemie van den Heuvel - lid 

Wil de Gids - lid 

 

 Adviseur 

Lucas Middelhoff treedt op als adviseur van het bestuur. 
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Het doel van de LVOI is 
 

a. het behartigen van de belangen van ouderinitiatieven in Nederland; in het bijzonder 
het behartigen van de belangen van de bij de vereniging aangesloten leden; 

1. verstrekken van informatie aan ouderinitiatieven 
2. ouderinitiatieven met elkaar in contact brengen 

b. ondersteunen bij het oprichten en verantwoord in stand houden van een 
ouderinitiatief door het onderling delen van kennis;  

c. het (doen) aanbieden of gezamenlijk inkopen van diensten op het gebied van 
boekhouding, juridische zaken, verzekeringen, ICT of andere ondersteunende 
processen, indien daaraan bij de (potentiële) leden behoefte is,  

d. één en ander in de ruimste zin van het woord.  
 

Organisatie LVOI 
 

 De vereniging heeft een bestuur waarvan de leden worden benoemd door de 

ledenvergadering. 

 Op verschillende thema’s en onderwerpen kunnen betrokkenen bij onze leden (de 

leden zijn immers rechtspersonen) deelnemen aan de verdere uitwerking van deze 

doelstellingen en daaruit voortvloeiende activiteiten, zoals het organiseren van 

themabijeenkomsten, publiciteit en website, ledenwerving etc. 

 

Rechtsvorm 

De vereniging heeft de statuten notarieel gepasseerd en geregistreerd bij de Belastingdienst 

onder RSIN-nummer 8614.45.466 

  

Juridische naam van de vereniging 

Landelijke Vereniging van Ouderinitiatieven LVOI, gevestigd op Sportmark 77, 1355 KE, Almere.  

KvK nummer: 75848446  

www.ouderinitiatieven.nl 

 

Administratie 

Het bestuur van de vereniging zal een passende administratie bijhouden en jaarlijks 

financieel verslag doen. 

Activiteiten in 2020 en 2021 
 

 In 2020 is de vereniging opgericht en de eerste ledenvergadering gehouden. 

 In 2021 zijn er tot op heden een zestal virtuele themabijeenkomsten gehouden 

(Covid-proof, per Zoom), waarbij tussen 35 en 83  deelnemers per bijeenkomst 

werden voorgelicht over bepaalde onderwerpen, met vanzelfsprekend ook ruimte 

om zelf ervaringen te delen. 

 In een netwerk met andere organisaties is gezamenlijk een manifest opgesteld en 

gepubliceerd over nut en noodzaak van steun en vertrouwen in het PGB, als basis 

voor eigen regie in ouderinitiatieven 

 Er is veelvuldig overlegd met het Ministerie van VWS om de vaccinatieplannen ten 

aanzien van bewoners in kleinschalige woonvormen praktisch en doelmatig uit te 

rollen 

http://www.ouderinitiatieven.nl/
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 Er is contact geweest met leden van de Tweede Kamer om hen te voeden met 

informatie betreffende de uitwerking van (gepland) beleid op de positie van 

ouderinitiatieven 

 Er is geparticipeerd in een klankbordgroep t.b.v. de praktische uitwerking van de 

‘meetlat eigen regie’ als gevolg van Kamervragen in 2019  

 De vereniging heeft een stichting doen oprichten, de Stichting Dienstverlening 

Ouderinitiatieven (SDOI). Deze stichting zal als eerste activiteit een klachtenregeling 

aanbieden aan deelnemende ouderinitiatieven. Ouderinitiatieven zijn wettelijk 

verplicht toegang tot een klachtenregeling te bieden, maar ontberen vrijwel altijd de 

schaal om dit zelfstandig en professioneel vorm te geven. Om een volstrekt neutrale 

en onpartijdige dienst aan te kunnen bieden, ook aan niet LVOI leden, is besloten 

deze activiteit niet door de  LVOI, maar door een aparte, onafhankelijke stichting te 

laten aanbieden. De SDOI heeft inmiddels de ANBI-status verkregen. 

 

Projectplan 2022 en verder 
 

Lobby voor Ouderinitiatieven en haar bewoners 

De LVOI zal de ingeslagen weg volgen en primaire doelstellingen nastreven. De 

lobbyactiviteiten zullen zowel zelfstandig, als samen met netwerk-organisaties worden 

voorgezet en geïntensiveerd. Ondanks alle goede voornemens lijkt de regeldruk alleen maar 

toe te nemen en het aantal administratieve verplichtingen groeit. Het PGB staat constant 

onder druk en moet derhalve actief verdedigd worden.  

Ook zijn er her en der plannen om het hele stelsel van “Beschermd en Begeleid Wonen” 

weer eens flink aan te pakken en in te zetten op ‘ambulantisering’ van zorg en begeleiding. 

Dit zou tegemoetkomen aan de wens van veel mensen met een beperking of andere 

zorgvraag om ’thuis’ te kunnen blijven wonen, en de zorg naar zich toe te laten komen, in 

plaats van zelf naar de zorg (lees: een instelling) te moeten verhuizen. Hoe sympathiek ook: 

deze tendens houdt er geen rekening mee dat voor vrijwel alle bewoners van 

ouderinitiatieven hun woonplek daar juist hun ’thuis’ is, en dat ‘ambulantisering’ in hun geval 

juist verhuizing veel onrust en verlies van kwaliteit van leven zou betekenen. 

 

Het Lerend Netwerk 

De LVOI wil het Lerend Netwerk verder uitbouwen, door de kennis en ervaring, aanwezig bij 

de honderden ouders en andere betrokkenen over het opzetten en in stand houden van 

ouderinitiatieven, enerzijds te verzamelen en anderzijds te ontsluiten, bijv. door het 

aanleggen van thema-dossiers over deelonderwerpen. Ook willen we onderzoeken of 

actieve werkgroepen, bestaande uit deelnemers betrokken bij verschillende ouderinitiatieven, 

een bepaald thema of onderwerp verder zouden kunnen uitdiepen, om vervolgens hun 

bevindingen te delen met alle geïnteresseerde leden in een themabijeenkomst. De positieve 

ervaringen met ’vergaderen op afstand (Zoom en Microsoft Teams etc.) tonen aan dat ook 

ouderinitiatieven op grote afstand van elkaar toch kunnen samenwerken. 
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Uitbreiding dienstverlening 

De LVOI gaat in 2022 onderzoeken aan welke vormen van dienstverlening de leden mogelijk 

behoefte hebben. Een voorbeeld is het aanbieden van een proces waarmee het bepalen van 

het profiel van de toekomstige bewoners en het vervolgens selecteren van de bewoners 

conform dat profiel wordt gefaciliteerd en geobjectiveerd. Een andere mogelijkheid is het 

aanbieden van ondersteuning bij het voldoen aan de eisen van de Wet toegang 

zorgaanbieders, waarbij (ook) ouderinitiatieven jaarlijks financiële gegevens moeten 

rapporteren. In alle gevallen zijn de wensen van de leden leidend voor de verdere 

dienstverlening. Hierin zal worden samengewerkt met de SDOI, die immers ook is opgericht 

om verdere diensten te ontwikkelen. 

 

Werving leden 

De LVOI gaat in 2022 de werving van nieuwe leden actief ter hand nemen. Met meer dan 80 

leden is er al een grote stap gezet, maar hoe meer leden, des te meer impact zal onze stem 

hebben en des te meer hebben we onze leden ook te bieden in het onderling uitwisselen van 

kennis en ervaring 

 

Financiering 

Om dit allemaal mogelijk te maken, intensiveert de LVOI in 2022 de zoektocht naar 

additionele financiële middelen. De leden hebben grote verwachtingen van de 

dienstverlening van de LVOI en daartoe zal een professionaliseringsslag gemaakt moeten 

worden. Omdat veel ouderinitiatieven kostendekkend werken en geen beschikking hebben 

over extra geldelijke middelen en hun beperkte middelen het liefst 100% (terecht) aan zorg 

en begeleiding willen besteden, is er bewust voor gekozen de contributie zeer bescheiden te 

houden. Daarom zijn additionele middelen, uit donaties, fondsen en subsidies, van groot 

belang. De druk op de huidige LVOI-vrijwilligers is hoog, omdat ze vrijwel allen ook 

bestuurlijke functies in hun eigen ouderinitiatief vervullen.  

 

Sterkte-zwakte analyse 

De geschiedenis van ouderinitiatieven heeft aangetoond dat ouders, als zij de krachten op 

een positieve wijze weten te bundelen, prachtige woonvormen weten te creëren. Diezelfde 

geschiedenis toont echter ook aan dat er, in elke fase van de levenscyclus van een 

ouderinitiatief, nieuwe problemen/uitdagingen ontstaan. Ouderinitiatieven vormen een 

onmisbaar onderdeel van het zorgaanbod in Nederland. Ouderinitiatieven zijn een vorm van 

emancipatie, zelfredzaamheid en ‘empowerment’. Maar ouderinitiatieven hebben steun 

nodig, van de overheid, de maatschappij en van elkaar. Dit helpen mogelijk te maken is een 

maatschappelijke en ‘algemeen nut beogende’ doelstelling, waarvoor de LVOI zich de 

komende jaren wil inspannen. Er is geen andere vereniging of stichting van, voor en door 

ouders en hun wooninitiatieven, die voor de volle 100% ouders bijstaat in het realiseren van 

hun belangen. Met de Anbi-status en de verwachte financiële middelen hoopt de LVOI een 

steeds grotere groep ouderinitiatieven van dienst te kunnen zijn op steeds meer gebieden.  

 

Financieel plan  
 

De vereniging werkt zonder winstoogmerk. Ontvangen gelden worden volledig ingezet voor 

het nastreven van de doelstellingen: het ondersteunen van ouderinitiatieven zoals hiervoor 

beschreven. Bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. 
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Gerealiseerd 2020 – prognose 2021 – begroting 2022 

In onderstaand overzicht zijn de financiële baten en lasten van de vereniging weergegeven 

met betrekking tot 2020 (gerealiseerd) 2021 (prognose) en 2022 (begroting).  

 

 
 

Tenslotte 
 

In 2022 wil de vereniging een professionaliseringsslag maken. Gelet op de reguliere 

inkomsten (contributies) is dat uitsluitend mogelijk indien de vereniging additioneel subsidies 

en of andere financiële middelen weet te verkrijgen.  

Landelijke Vereniging van Ouderinitiatieven

Gerealiseerd Prognose Begroting

Baten en lasten over het jaar 2020 2021 2022

€ €

Baten   

Contributie basis 0 6.100 7.040

Contributie toeslag 0 3.793 4.420

Stichting MET 0 0 1.500

Maagdenhuis 2.000 0 0

Donatie 4.000 0 0

Bijdrage diversen 175 0 0

 6.175 9.893 12.960

Lasten
Afschrijvingen

Website 0 1.198 0

Reis- verblijf en representatiekosten

Reis en verblijf 74 247 500

ALV - themadag 0 0 1.500

Representatie 577 905 1.000

Overige 0 0 0

 651 1.152 3.000

Communicatiekosten

Telefoon / email dienst 0 0 2.512

Website hosting 114 0 0

Communicatie/Zoom 186 310 500

 301 310 3.012

Algemene kosten

Notaris 373 0 0

Kamer van Koophandel 50 0 0

Bestuursaansprakelijkheidsverzekering 0 238 425

Bankkosten/rente 67 201 250

Overige algemene kosten 0 0 250

 490 439 925

Totaal lasten  1.442 3.099 6.937

Saldo baten minus lasten 4.733 6.795 6.023


