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vanaf oprichting t/m 31-12-2021 

 
 

 
 
 



Voorwoord 
 

Na de oprichting van de LVOI in juli 2020 en de benoeming van het bestuur tijdens de eerste 
ledenbijeenkomst op 28 november van datzelfde jaar werd de hoop uitgesproken dat we elkaar weer 
snel “live” zouden kunnen ontmoeten. Echter, ZOOM vergaderingen werden gemeengoed en menigeen 
kwam dat goed uit. We ontdekten dat je veel meer - en effectief - kunt vergaderen, zelfs op één dag en 
het aantal verreden kilometers naar al die vergaderingen nam drastisch af. Zo kent Corona dus ook 
positieve bijwerkingen.  

De LVOI heeft een enerverend jaar achter de rug en kende een gestaag groeiend ledental, dat inmiddels 
de 100 nadert. De zes goed bezochte themabijeenkomsten (2021) waar kundige sprekers de 
aanwezigen met kennis en kunde wisten te verrijken worden ook in het inmiddels opgestarte jaar weer 
georganiseerd: twee in het voorjaar en twee in het najaar. De eerstvolgende is op 19 maart gekoppeld 
aan de ALV en de 2e volgt op 14 juni.  

De wens om een Regeling voor Klachten en Kwesties in het leven te roepen heeft veel voeten in de 
aarde gehad het afgelopen jaar. Inmiddels zijn de deuren geopend en staat een aantal opgeleide 
klachtenfunctionarissen klaar om voor je, en met je, aan de slag te gaan. De LVOI richtte daarvoor een 
Stichting op, te weten de SDOI (Stichting Dienstverlening OuderInitiatieven). De behoefte aan nog 
andere diensten voor onze leden zal door het definitieve bestuur, waarvoor nog vacatures bestaan, 
nader worden onderzocht. www.sdoi.nl  

Stichting MET (Mijn Eigen Thuis) bestaat al ruim 10 jaar en is het afgelopen jaar gekoppeld aan de 
LVOI. Het kent een eigen bestuur en ondersteunt vooral startende ouderinitiatieven. MET staat hen bij 
met raad en daad én biedt ook nog eens een financieel steuntje in de rug. www.mijneigenthuis.nl  

Het up to date houden van onze eigen website www.lvoi.nl of www.ouderinitiatieven.nl en het 
vormgeven van de regelmatig te verschijnen nieuwsbrieven is een ware uitdaging waar wij met veel 
plezier aan werken. De site wordt regelmatig ververst en verschaft veel informatie over actuele 
onderwerpen die binnen ouderinitiatieven leven. Zo ligt informatie over Corona momenteel natuurlijk 
voor de hand, maar ook belangrijke onderwerpen die met veranderende wetgeving te maken hebben of 
het nu veel besproken PGB portaal 2.0: het komt allemaal aan bod.  

. 
 
Schroom niet ons te benaderen met een vraag. Daag ons uit !  
Wij denken graag mee en gaan samen met je aan de slag. 
 
Ruud Nonhebel,  
 
Voorzitter LVOI  
 
 
  



 
 
Red: In dit jaarverslag zullen we gebruik maken van de 
eerder door ons verstuurde nieuwsbrieven, dus als één 
en ander je bekend voorkomt, dan klopt dat. 
 
28 november 2020: Terugblik op onze 
oprichtingsvergadering en themabijeenkomst 
Op 28 november jl. was het dan zo ver! Het 
oprichtingsbestuur had een digitale Algemene 
Vergadering bij elkaar geroepen waaraan door 37 van 
de 57 ouderinitiatieven, die in de maanden daaraan 
voorafgaand lid waren geworden, werd deelgenomen. 

Het oprichtingsbestuur onder leiding van voorzitter 
Lucas Middelhoff gaf een toelichting bij de begroting en 
het activiteitenplan 2021. Na beantwoorden van enkele 
vragen uit de vergadering werden deze goedgekeurd. 
Daarmee is ook de contributie voor 2021 vastgesteld: 
€80 euro per initiatief en €10 euro per bewoner (boven 
de 5 bewoners). Daarna werd het nieuwe bestuur 
gekozen waarover u verderop meer in deze nieuwsbrief 
kan lezen. 

Het gekozen eerste bestuur van de LVOI bestaat volledig uit actieve bestuurders van ouderinitiatieven 
die gedreven zijn om niet alleen hun ‘eigen’ ouderinitiatief gezond te houden voor hun zoon of dochter, 
maar ook gezamenlijk de stem van alle ouderinitiatieven te laten horen en van elkaar te leren door 
uitwisseling van kennis en ervaringen! 

Op de Algemene Vergadering zijn de volgende personen gekozen als lid van het bestuur van de LVOI: 

Annemie van den Heuvel   De Toekomst                             Den Bosch 
Gerry Spronk                      Het Tweede Huis                       Vlijmen 
Patricia Wennekes  Vlinderhof    Culemborg 
Wil de Gids                         Woondroom                             Schipluiden 
Rudo Jockin                        MeerBalans De Grasboom      Hoofddorp 
Rob Jouvenaar                    Moier                                         Roelofarendsveen 
Ruud Nonhebel                   GOEDwonen                              Oisterwijk 
Paul Offerman                    WoonMere                                 Almere 
 
Lucas Middelhoff is bereid aan te blijven als adviseur en van dit aanbod wordt van harte gebruik 
gemaakt. Ruud Nonhebel is door het bestuur in haar vergadering van 7 december jl. als voorzitter 
gekozen. Rudo Jockin blijft aan als secretaris van de LVOI en Rob Jouvenaar zal de rol als 
penningmeester van Paul Offerman gaan overnemen. 

Daarnaast zijn meerdere taken verdeeld en er is een werkgroep ingesteld die zich zal bezighouden met 
het ontwikkelen van de LVOI als lerend netwerk, o.a. door het inrichten van de website (zie onder punt 
5) en het organiseren van bijeenkomsten (zie onder punt 6). 

Aansluitende themabijeenkomst: samenwerking binnen ouderinitiatieven 
Om 11.30 uur werd een start gemaakt met de eerste themabijeenkomst van de LVOI waaraan door 
ongeveer 90 personen werd deelgenomen. Als speciale gasten waren ‘aanwezig’: Vera Bergkamp, lid 
van de Tweede Kamer voor D66, Aline Molenaar, directeur van Per saldo en Gerard Jochems, voorzitter 
van NaarKeuze. Elk kreeg kort het woord. 

Daarna gaf bestuurslid Henny Daniels een toelichting op de keuze voor het thema en gaf zij het woord 
aan Barbara Maiburg, die als ondersteuner (Woonlink) veel ouderinitiatieven heeft geholpen bij de 



opstart. Zij leidde het forum met vier vertegenwoordigers van initiatieven die zich ieder in een 
verschillende fase bevonden, van opstartfase tot reeds 20 jaar bestaand. Hierna ging met uiteen in 
break-out rooms. Al met al een succesvolle en hoog gewaardeerde bijeenkomst. 

 
Januari 2021: Ontwikkelingen op de website https://ouderinitiatieven.nl 
Op de LVOI website www.ouderinitiatieven.nl is een Forum geopend. We willen de komende jaren daar 
dé plek van maken waar betrokkenen bij ouderinitiatieven elkaar ontmoeten en vragen kunnen stellen 
en antwoorden geven. We zien minder verkeer op het Forum dan we zouden willen, en zullen in ’22 
onderzoeken hoe we dat kunnen verbeteren. 

Januari 2021: 1ste nieuwsbrief LVOI verschijnt 
 
Vanaf februari 2021 : Vaccinatiebewoners kleinschalige woonvormen, waaronder dus ook 
ouderinitiatieven 
Vanaf februari ’21 tot de zomer is de LVOI actief geweest in het faciliteren van vaccinaties voor 
bewoners van kleinschalige woonvormen. Voorrang bij vaccinatie was toegezegd door het ministerie 
van VWS, maar, zo bleek, in de praktijk liep het verre van vlekkeloos. Dit had mede te maken met het 
feit dat er vanaf 1/1/’21 toegang tot de Wet Langdurige Zorg was verleend aan mensen met een GGZ-
problematiek: deze groep was niet meegenomen en dreigde tussen wal en schip te komen. De LVOI 
heeft eerst bij VWS en RIVM de bijzondere positie van ouderinitiatieven onder de aandacht gebracht, 
en vervolgens voorlichting gegeven aan ouderinitiatieven over de te volgen procedures. Het bestuur 
van de LVOI heeft ook overleg gevoerd met Vera Bergkamp, die later ook Kamervragen heeft gesteld 
over dit onderwerp. Deze winter ’21-’22 is de LVOI weer actief geweest bij het ondersteunen van 
ouderinitiatieven bij het regelen van boostervaccinaties voor hun bewoners 

 

 
 
 
 
1 februari 2021: 2e digitale themabijeenkomst: de ouder wordende ouder in/en het OI  
Op maandagavond 1 februari 2021 hebben we onze tweede on line themabijeenkomst georganiseerd 
in het kader van het ontwikkelen van een lerend netwerk. Ruim 70 ouders en bestuursleden, -leden van 

http://www.ouderinitiatieven.nl/


de LVOI- hebben deelgenomen aan een levendige discussie en uitwisseling van knelpunten en 
ervaringen. Het Thema was: Ouders worden ouder; wat dan?? Jerome Kuijpers verzorgde een inleiding 
en gaf diverse mogelijkheden aan. Daarna gingen deelnemers uiteen in 7 verschillende break-out 
rooms. Ook deze avond werd door de aanwezigen weer hoog gewaardeerd. 

Maart 2021: 2de nieuwsbrief LVOI verschijnt 
 
30 maart 2021: 3de digitale themabijeenkomst: “Een goed bestuur krijgen en houden” 
Een ouderinitiatief onderscheidt zich van alle andere vormen van zorg onder andere doordat je 
gezamenlijk, in onderling overleg, beslissingen neemt. Samen draag je de verantwoordelijkheid, dat er 
een prettige woonomgeving met de benodigde zorg is voor jullie kinderen of naasten. Ongeacht de 
juridische vorm die jullie initiatief heeft zijn er enkele ouders of familieleden die beslissingen nemen over 
het initiatief en die het initiatief besturen.  
 
Bij sommige initiatieven wordt dit bestuur aangevuld 
met externen, vanwege hun expertise of 
onafhankelijkheid. Deze thema-avond willen we in 
gesprek over “goed besturen, en wie doet dit?” Welke 
vaardigheden vraagt dit? Hoe doe je dit met elkaar? 
Hoe stem je af met andere betrokkenen?  De avond 
wordt ingeleid door Hans Kroon, die als adviseur in de 
zorg ook enkele besturen van Ouderinitiatieven 
ondersteunt en zo al een brede ervaring heeft 
opgedaan met dit thema.  Ook deze avond werd weer 
goed bezocht en goed gewaardeerd.  
De 3e digitale Themabijeenkomst voor leden was 
weer erg succesvol. 
 
Juni 2021: 3de nieuwsbrief LVOI verschijnt 
 
12 juni 2021: 2e Algemene Leden Vergadering 
(ALV) van de LVOI met aansluitend de 4de  
digitale themabijeenkomst. 
 
 
Er zijn bij aanvang 46 deelnemers.  
 

 Notulen van de oprichtingsvergadering worden vastgesteld.  

 In totaal zijn er nu 78 leden. We hopen er op het eind van het jaar 100 te hebben. Op de website 

staat een lijst van alle leden.  

 Terugblik op het eerste halfjaar LVOI  

o Er is veel gebeurd, dat staat in dit overzicht en wordt niet hier herhaald. De LVOI heeft 

heel had gewerkt afgelopen periode.  

o Er zijn 2 belangrijke doelstellingen: 

- Belangenbehartiging 

- Het lerend netwerk. 

- De voorzitter maakt van de gelegenheid gebruik om Janneke Stegink van Vilans 

hartelijk te bedanken. Zij heeft zich het afgelopen jaar heel erg ingezet om de LVOI te 

ondersteunen. Met de ontvangen subsidie was dit mogelijk. Helaas is deze periode nu 

afgelopen en zal Janneke hier eind augustus of begin september mee stoppen.  

 Samenwerking LVOI en Stichting Mijn Eigen Thuis 

o Samenwerking maakt ondersteuning ouderinitiatieven toegankelijker 

o Het aantal ouderinitiatieven in Nederland groeit. Verschillende belangenorganisaties 

kunnen hierbij ondersteunen. 

o Twee hiervan, de Landelijke Vereniging van Ouderinitiatieven (LVOI) en Stichting Mijn 

Eigen Thuis (MET), hebben de handen ineengeslagen om samen de ouder-initiatieven 

nog beter te kunnen ondersteunen. Op 12 juni ondertekenden de voorzitters van beide 

organisaties de officiële samenwerkingsovereenkomst. 



o Stichting Mijn Eigen Thuis richt zich vooral op nieuwe ouderinitiatieven. Zij stelt 

middelen beschikbaar voor het inhuren van professionele ondersteuning tijdens de 

realisatie van zelfstandige woonvormen. Daarnaast fungeert zij ook als kennisbank. In 

de afgelopen jaren ondersteunde Mijn Eigen Thuis bij de oprichting van 25 

ouderinitiatieven. 

 Oprichting Stichting Dienstverlening OuderInitiatieven 

o Donderdag 10 juni zijn de statuten getekend bij de notaris en is deze stichting opgericht. 

Onder deze stichting wordt een klachtencommissie ingericht, waarbij ouderinitiatieven 

zich kunnen aansluiten. Deelnemende ouderinitiatieven kunnen dan een beroep doen 

op deskundige klachtenfunctionarissen, als zij binnen hun initiatief tegen een probleem 

aanlopen waar ze op eigen kracht niet uitkomen. Het kan daarbij gaan om Kwesties, 

waarbij men gezamenlijk om advies komt vragen. Het kan ook gaan om Klachten, 

waarbij een persoon of een orgaan binnen een ouderinitiatief een klacht heeft over een 

andere persoon of orgaan. 

 

 Evaluatie vaccinatiestrategie bewoners kleinschalige woonvormen en de acties van de LVOI 

in dat kader 

 Portaal 2.0 en de acties van de LVOI in dat kader 

o Overgang van WMO naar WLZ voor een Ouderinitiatief: mogelijke complicaties 

o Wie als ouderinitiatief met een bewoner van de Wmo naar de Wlz overgaat, kan tegen 

complicaties aanlopen, als de declaraties vanaf dat moment via het zogenaamde PGB-

Portaal 2.0. lopen. Omdat het ouderinitiatief, indien zorgverlener, in dit 2.0 Portaal wordt 

beschouwd als een ’zorginstelling’, dient het ouderinitiatief aan allerlei 

regelgeving/bureaucratische rompslomp te voldoen. De LVOI is in deze materie 

gedoken om de hobbels voor ouderinitiatieven die in/met dit portaal moeten werken, in 

kaart te brengen en zo mogelijk op te ruimen. Deze actie loopt nog steeds door. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Gerry Spronk treedt terug als bestuurslid LVOI, onder dankzegging voor haar inzet. 

 Benoeming Harald Kemper, Stichting Puttensteyn, als bestuurslid LVOI, beoogd 

penningmeester als opvolger van de teruggetreden Rob Jouvenaar,  

 leden kascontrole commissie 

o Wim van Velen en Greet van Gils hebben zich hiervoor gemeld, als mede Gerard 

Jochems als reserve lid.  

 
4 juli 2021: 4de nieuwsbrief LVOI speciaal gericht op werving kader LVOI en SDOI 
De LVOI brengt een speciale nieuwbrief uit om kader te werven voor de LVOI en de SDOI. De response 
is niet overweldigend. Hierin ligt een risico, want de LVOI drijft op de inzet van betrokkenen. 
 
 
  

https://ouderinitiatieven.nl/wp-content/uploads/2021/02/Overgang-van-Wmo-naar-Wlz-voor-een-Ouderinitiatief.pdf


Zomer 2021: Netwerk Ouder/wooninitiatieven stelt een manifest op 
Negen organisaties die zich inzetten voor ouderinitiatieven hebben zich verenigd in het Netwerk 
Ouder/Wooninitiatieven. Deze organisaties zijn: Per Saldo, Naar Keuze, De Grasboom. De Latei, Appie, 
RPSW en de LVOI. Chapeau en WoonDroomZorg denken en praten ook mee, maar hebben als 
zorgaanbieder toch een aparte positie. Dit netwerk heeft een Manifest opgesteld waarin om steun voor 
en vertrouwen in het PGB wordt gevraagd als onmisbare bouwsteen voor ouderinitiatieven.  
 
September 2021: 5de nieuwsbrief LVOI verschijnt 
 
23 september 2021: 5e digitale themabijeenkomst “Wetgeving en Risico’s”.  
Naast een plenair deel gaan we weer uiteen in breakout rooms over de WKKGZ, de WZ&D, privacy/AVG 
en verzekeringen/afdekken van risico’s voor besturen. Er werd deelgenomen door 35 personen. Als 
ouderinitiatief neem je in onderling overleg beslissingen. Samen draag je de verantwoordelijkheid voor 
een prettige woonomgeving en de benodigde zorg voor de bewoners/kinderen of naasten. Automatisch 
krijg je dan ook te maken met wetgeving en risico’s waar je als groep een passende vorm moet vinden, 
terwijl je moet voldoen aan externe eisen. De vraag is hoe ga je als ouderinitiatief hier mee om? Deze 
avond hebben we vanuit 4 onderwerpen dit bekeken: a. Verzekeringen b. Wet Zorg en Dwang c. 
Algemene verordening gegevens bescherming/AVG d. Wet Kwaliteit, klachten en geschillen in de 
zorg/Wkkgz Alle vier de inleiders hebben een korte presentatie gegeven tijdens de inleiding. Daarna zijn 
de deelnemers afhankelijk van hun opgegeven voorkeur verdeeld over de 4 verschillende breakout 
rooms. In de breakout rooms werd dieper op het onderwerp ingegaan en werd er plenair een korte 
terugkoppeling gegeven. werden er veel complimenten gegeven aan de sprekers, de aangeboden 
thema’s en de organisatie. Een aantal mensen heeft behoefte aan meer tijd voor discussie. Bij de 
afronding en sluiting van de avond werd iedereen hartelijk bedankt voor zijn / haar actieve bijdrage.  
 
 
Oktober 2021: 6de nieuwsbrief LVOI verschijnt 
 

19 november 2021: communicatie met leden over aanpassing tarieven Wlz en 
woontoeslag  
Tarieven pgb in de Wet Langdurige Zorg worden per 1/1/2022 geïndexeerd met 2,56%. De LVOI 
communiceert deze tarieven aan de leden en adviseert de zorgovereenkomsten zo nodig aan te passen. 
 
22 november 2021: 6de digitale themabijeenkomst: (De relatie met) het Zorgkantoor  
 
Deze keer hadden we geen breakout 
rooms maar een inleiding van Harrie 
Bruisten, manager bij Zorgkantoor CZ 
en Peter van Tuinen, oud medewerker 
Zorgkantoor Zilveren Kruis Achmea. 
Harrie Bruisten nam ons mee in de 
historie, de taken van een zorgkantoor, 
het verschil tussen een zorgkantoor en 
de SVB en gaf ons zijn visie op de 
toekomst. Peter van Tuinen gaf ons 
handzame informatie over het PGB 2.0, 
ook wel Portaal PGB genoemd. Daarna 
sloten Janneke Heijstek, Pieter Rem en 
Wil de Gids, -allen ervaren in het werken 
met WMO en WLZ PGB- aan om een 
panel te vormen.  
 
Ruim 80 deelnemers vuurden vragen en opmerkingen af op de panelleden zodat er een levendige 
discussie ontstond.  
 
November en december 2021: communicatie LVOI met de leden over de boostercampagne voor 
bewoners en medewerkers 

7 december 2021: 7de nieuwsbrief verschijnt  



1 januari - 31 december 2021: contact met leden en het Forum 
Gedurende het hele jaar hebben leden het secretariaat benaderd met tientallen concrete vragen. Ook 
zijn er in totaal meer dan 130 berichten/vragen/antwoorden op het Forum geplaatst. 
 
Financiële verantwoording 2021 en begroting 2022 
 

 Balans per 31 december    2021    2020 

    €   € 

 Activa       

        

 Materiële vast activa       

1. Website  0   1.198  

    0   1.198 

        

 Vorderingen       

2. SDOI  5.000   0  

 Maagdenhuis  0   1.000  

 Nog te ontvangen contributie  10     0   

    5.010   1.000 

        

 Liquide middelen       

 Banktegoeden    6.684    2.535 

        

          

 Totaal activa   11.694   4.733 

        

        

 Passiva       

        

 Verenigingsvermogen         

 Vermogen aanvang boekjaar  4.733   0  

 Resultaat lopend jaar  6.721   4.733  

    11.454   4.733 

        

 Kortlopende schulden       

 Nog te ontvangen facturen   240   0 

        

 Totaal passiva   11.694   4.733 

 
Toelichting op de balans per 31 december 2021 
 

1. In oprichtingsjaar 2020 zijn de kosten van het ontwikkelen van de website geactiveerd. In 

tegenstelling tot hetgeen is vermeld in het Financieel Verslag 2020 is deze post in 2021 

geheel afgeschreven. 

2. De LVOI heeft in 2021 een renteloze lening verstrekt aan de SDOI met een looptijd tot en met 

31 december 2023. 



   Staat van baten en lasten over het jaar 

   2021    2020 

        

   €    € 

Baten          

Contributie basis  6.127    0  

Contributie toeslag  3.808    0  

Stichting MET - donatie  0    4.000  

Maagdenhuis bijdrage in startkosten  0    2.000  

Bijdrage diversen  0    175  

Totaal baten   9.935    6.175 

        

Lasten        

Afschrijvingen        

Website  1.198    0  

        

Reis- verblijf en representatiekosten        

Reis en verblijf 197    74   

Algemene Ledenvergadering / Themadag 0    0   

Representatie 830    577   

Overige 0    0   

  1.027    651  

Communicatiekosten        

Telefoon / emaildienst 0    0   

Website hosting 240    114   

Communicatie/Zoom 310    186   

  550    301  

Algemene kosten        

Notaris / Kamer van Koophandel 0    423   

Bestuursaansprakelijkheidsverzekering 238    0   

Bankkosten 201    67   

Overige algemene kosten 0    0   

  439    490  

Totaal lasten   3.214    1.442 

        

Resultaat lopend jaar   6.721    4.733 

  



 Begroting over 2022    € 

      

 Baten     

1. Contributie basis   7.440  

2. Contributie toeslag   4.620  

3. Stichting MET - donatie   1.500  

 Maagdenhuis bijdrage in startkosten   0  

 Bijdrage diversen   0  

 Totaal baten    13.560 

      

 Lasten     

 Afschrijvingen     

 Website   0  

      

 Reis- verblijf en representatiekosten     

 Reis en verblijf  500   

4. Algemene Ledenvergadering / Themadag  1.500   

5. Representatie  1.000   

 Overige  0   

     3.000  

 Communicatiekosten     

6. Telefoon / emaildienst  2.512   

 Website hosting  240   

 Communicatie/Zoom  500   

     3.252  

 Algemene kosten     

 Notaris / Kamer van Koophandel  0   

7. Bestuursaansprakelijkheidsverzekering  420   

 Bankkosten  250   

 Overige algemene kosten  0   

     670  

 Totaal lasten     6.922 

      

 Resultaat    6.638 

 
Toelichting op de begroting over 2022 
 

1. Contributie basis gaat uit van 88 leden à 80 euro plus 10 nieuwe leden à 40 euro gemiddeld 

(afhankelijk van moment van lid worden) 

2. Contributie toeslag (aantal bewoners, meer dan 5) gaat uit van 437 bewoners à 10 euro en 50 

bewoners à 5 euro gemiddeld (afhankelijk van moment lid worden) 

3. Stichting MET heeft voor het jaar 2022 een bijdrage toegekend van 1.500 euro voor het 

bekostigen van de telefoon / emaildienst (zie punt 6 hierna) 

4. Algemene Ledenvergadering/Themadag; uitgaande van een fysieke bijeenkomst 

5. Representatie betreft sprekers op themabijeenkomsten, bestuur en diverse 

6. Telefoon / emaildienst betreft kosten van contract afgesloten met de FBPN 

7. Kosten bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering geheel 2022 (in 2021 is slechts premie 

betaald over de maanden juni tot en met december) 


