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VERANTWOORDING 
Voor u ligt het beleidsplan van Ouderinitiatief "Thuis". Dit beleidsplan loopt tot en met 2027. In dit 

beleidsplan staat beschreven waar Ouderinitiatief "Thuis” de komende jaren zich op gaat richten. Onze 

ambitie hopen wij aan het einde van dit beleidsplan bereikt te hebben. 

Dit beleidsplan is opgesteld door het bestuur van Ouderinitiatief "Thuis”. 

DE DOELGROEP 
Dit ouderinitiatief richt zich op jongvolwassenen in de leeftijd van 18-30 jaar. Allen zijn in bezit van een ZZP 

VG3 of VG4. Zij hebben een vast inkomen in de vorm van een Wajong uitkering of een andere vast inkomen. 

Allen hebben een curator / mentor en bewindvoerder. Dit alles is een voorwaarde om de woonvorm te 

kunnen organiseren; de zogenaamde harde kant. 

De zachte kant gaat over het geluk van de jongvolwassenen. Deze groep wordt zorgvuldig samengesteld aan 

de hand van zorgprofiel maar ook op klik en match. 

Sommige gezinnen lijken gewoon wel een beetje op elkaar. Als je de kinderen uit zulke gezinnen samenvoegt 
in één woning, dan ontstaat er een warm huishouden. De jongvolwassene krijgt de ruimte om zijn leven in te 
delen zoals hij dat wil; wonen, werken en ontspannen in een omgeving waar hij zich veilig voelt, 
gerespecteerd wordt, er ruimte voor talent, zorg en behoeften is, waar hij mag zijn wie hij is en waar hij 
gelukkig is. 
Ouders spelen een grote rol in het leven van een kind met een beperking.  Ouderinitiatief “Thuis” geeft 
ouders de ruimte om een grote rol te behouden in het leven van hun kind, waarbij de afhankelijkheidsrelatie 
wijzigt. 
Er is professionele hulp waar nodig, er is ruimte voor ouders om hun rol te blijven vervullen als ouder en een 
woning die voorziet in de balans; zelfstandig waar kan en hulp waar nodig. 

MISSIE EN VISIE 
Ouderinitiatief 'Thuis" werkt vanuit een visie en een missie.  De visie en missie geven aan waar we voor staan 

en hoe we dat willen bereiken. Daarnaast hebben we als Ouderinitiatief “Thuis” kernwaarden geformuleerd. 

ONZE MISSIE 
Ouderinitiatief “Thuis” is opgericht door ouders met een kind met een verstandelijke beperking. Zij groeien 
net als hun broers en zussen op in gezinnen. Gezinnen die warmte en geborgenheid bieden aan hun 
kinderen zodat zij op kunnen groeien tot prachtige individuen. 
De meeste kinderen vliegen ergens rond hun 20-25 jaar uit. Zij gaan zelfstandig wonen, al dan niet met een 
partner. Zij richten een leven in, meer en meer los van hun ouders. Onze kinderen met een beperking 
dromen hier ook van. Alleen is het voor hen veel minder vanzelfsprekend om zelfstandig te gaan wonen en 
een zelfstandig leven te gaan leiden. 
Ouderinitiatief “Thuis” is van mening dat ook onze kinderen met een beperking deze dromen mogen hebben 
en middels de stichting helpen wij hen daarbij. Onze kinderen wonen en werken nu in de omgeving van 
Uden. En dat is waarom Stichting Ouderinitiatief 'Thuis" streeft naar een woning met zorg in Uden. 
Ouderinitiatief “Thuis” biedt de mogelijkheid aan kinderen met een beperking om samen met hun ouders, 



Wonen op onze eigen speciale wijze                                        

                                                                                                                  

 

 

verzorgers, broers en zussen, vrienden en familie een levensbestendig bestaan op te bouwen waarbij 
zelfstandig waar kan en hulp waar nodig centraal staan. 

ONZE VISIE 
Ouderinitiatief “Thuis” biedt jongvolwassenen met een verstandelijke beperking een woning waarin elke 
bewoner een eigen woonruimte heeft die volwaardig is om zelfstandig te leven maar ook een woning die 
gezamenlijke ruimtes biedt om niet alleen te hoeven leven. Deze groep jongvolwassenen wordt zorgvuldig 
met elkaar gematcht aan de hand van zorgprofiel maar ook op klik en match. 
Sommige gezinnen lijken gewoon wel een beetje op elkaar. Als je de kinderen uit zulke gezinnen samenvoegt 
in één woning, dan ontstaat er een warm huishouden. De jongvolwassene krijgt de ruimte om zijn leven in te 
delen zoals hij dat wil, wonen, werken en ontspannen in een omgeving waar hij zich veilig voelt, 
gerespecteerd wordt, er ruimte voor talent, zorg en behoeften is, waar hij mag zijn wie hij is en waar hij 
gelukkig is. 
Ouders spelen een grote rol in het leven van een kind met een beperking.  Ouderinitiatief “Thuis” geeft 
ouders de ruimte om een grote rol te behouden in het leven van hun kind, waarbij de afhankelijkheidsrelatie 
wijzigt. De ouder blijft de belangrijke ander maar de ouder hoeft minder de verzorger te zijn. 
Er is professionele hulp waar nodig, er is ruimte voor ouders om hun rol te blijven vervullen als ouder en een 
woning die voorziet in de balans; zelfstandig waar kan en hulp waar nodig. 

KERNWAARDEN 
Om de missie en visie Ouderinitiatief “Thuis” te realiseren wordt er gewerkt met 4 kernwaarden. Deze 
kernwaarden zijn: 
Verbindend, passie, trots en geborgenheid. 
 
Ouderinitiatief “Thuis” vindt het belangrijk om verbindend te zijn; verbinding tussen de jongvolwassenen 
onderling, met de ouders, het netwerk en met de zorgprofessionals. Samen kun je meer dan alleen; samen 
kun je groeien en je wereld vergroten. Vanuit liefde en betrokkenheid voor onze kinderen ontstaat passie 
om voor hen een thuis te creëren. De kinderen, hun ouders en de professionals inspireren elkaar. We zijn 
trots op onze kinderen. Hun huis waar zij thuis zijn en waar zij zich gewaardeerd voelen. Een thuis dat 
geborgenheid biedt. Een plek waar zij samen leven en samen dromen. Een eigen plek waar zij zichzelf 
kunnen en mogen zijn. Een huis waar zij zich veilig voelen. 

AMBITIE 
Op lange termijn streven wij na dat onze kinderen, de jongvolwassenen, gelukkig samen kunnen leven in een 

woning in de gemeente Maashorst. 

De doelen die we in dit beleidsplan stellen, zijn tweeledig. Allereerst is er een zoektocht gericht op 

jongvolwassenen die aansluiten bij de reeds op de wachtlijst staande jong volwassenen en die samen een 

woning en daarmee een leven willen delen. Daarnaast is dit beleidsplan gericht op het realiseren van deze 

woning. 

WACHTLIJST VORMEN 
Een aantal geïnteresseerden hebben zich reeds aangemeld. Zij zijn verzekerd van een plaats in het 

ouderinitiatief. Een aantal geïnteresseerden staan op de wachtlijst. Voor alle geïnteresseerden geldt dat: 
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- er vindt een kennismakingsgesprek plaats 

- wanneer dat positief is wordt er deelgenomen aan activiteiten 

- wanneer daar een positief gevoel bij ontstaat krijgt iemand een plek op de wachtlijst 

Deze gesprekken worden gevoerd door een afvaardiging van het bestuur en zorgvuldig geëvalueerd. 

DE WONING 
De voorkeur van het ouderinitiatief gaat uit naar een woning in het centrum van Uden, gemeente 

Maashorst. Dit is echter geen harde eis. Wat belangrijk is , is dat de jongvolwassenen deel uit kunnen 

(blijven) maken van de maatschappij. Dat gaat makkelijk wanneer alle faciliteiten dichtbij zijn. Wanneer er 

een landelijke woning wordt gevonden en de afstand tot werk, activiteiten\clubjes, sport, winkels en 

bioscopen verder weg is, wordt het lastig om zelfstandig deel uit te blijven maken van de maatschappij. 

Daarnaast dient de woning financieel rendabel te zijn. De woning dient financieel toekomstbestendig te zijn, 

dus betaalbaar vanuit een basisinkomen. 

 

Hiervoor hebben wij een aantal wensen geformuleerd: 

- de woning biedt ruimte aan 12-16 jong volwassenen, 

- men kan er wonen met een basisinkomen / Wajong uitkering, 

- iedere jongvolwassene heeft een eigen woonruimte bestaande uit woon en/of slaapkamer, 

badkamer en een aanrechtblok. Of dat het een appartement vorm of eerder studio wordt zal 

afhankelijk van het pand zijn, 

- de woning is levensbestendig, men kan er blijven wonen tot aan de dood. 

 

Onze doelen zijn daarmee als volgt te formuleren: 

1. In 2027 is er een woning in gemeente Maashorst, in de nabijheid van alle faciliteiten in gebruik 

genomen die voldoet aan de wensen van Ouderinitiatief “Thuis”. 

2. In 2027 is er een wachtlijst met minimaal 12-16 jongvolwassenen daarop die kunnen en willen 

wonen bij Ouderinitiatief “Thuis”. 

STERKTEN EN ZWAKTEN 
Ouderinitiatief “Thuis” heeft als kracht dat Ouderinitiatief “Thuis” bestaat uit betrokken ouders die het 

allerbeste voor hun kind wensen. Die hun kind een zelfstandig leven gunnen zoals elk ander kind uit hun 

gezin dat ook zal gaan realiseren. Ouderinitiatief “Thuis” zal echter alleen een succes worden als andere 

ouders en hun jongvolwassenen zich bij ons aansluiten om deze woning te vullen. 

Ouderinitiatief “Thuis” heeft nog geen pand in het vizier. Deze zoektocht wordt actief door het bestuur 

vormgegeven. 

Ouderinitiatief “Thuis” heeft berekeningen uitgevoerd en veel informatie vergaard bij vergelijkbare 

initiatieven. Ouderinitiatief “Thuis” heeft daarom gesteld dat een ZZP VG03 een minimale basiseis is om aan 

te kunnen melden. Ook op juridisch vlak heeft Ouderinitiatief “Thuis” vastgelegd dat een jongvolwassene 

onder curatele moet staan of een bewindvoerder en mentor dient te hebben om er zorg voor te dragen dat 

alle voorwaarden, juiste zorg en financiële zekerheid geborgd kunnen worden. 
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STAPPENPLAN 
Ouderinitiatief “Thuis” legt de volgende weg af om bovenstaande te bereiken: 
 

2022  
- De stichting wordt opgericht. Statuten, huishoudelijk reglement, informatiegids, website en 

beleidsplan zijn geformuleerd. 
- De eerste aanmeldingen voor wonen zijn gerealiseerd en inschrijfgeld is voldaan. 

 

2023-2027 
- Woning realiseren 
- Aanmeldingen realiseren waarbij het aantal woonruimten gevuld wordt en er een reservecapaciteit 

ontstaat 
- Financiële middelen werven en een gezonde financiële basis ontwikkelen 
- Bestuurs- en ledenvergaderingen voeren 
- Activiteiten organiseren ten behoeve van de onderlinge band van de jongvolwassenen 
- Zorgvisie ontwikkelen en zorgaanbieders inventariseren 
- Huisregels opstellen 
- Concept Overeenkomsten opstellen voor zowel wonen als zorg 
- Commissies opstellen ten behoeve van verschillende activiteiten 

 
 


