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Oktober 2019 

 

Onderwerp: Per Saldo, solide partner voor 

ouderinitiatieven 

 

Geachte mevrouw, heer, 

Onlangs heeft u mogelijk een manifest onder ogen gekregen dat ging over het initiatief om een 

vereniging van en voor ouderinitiatieven op te richten. In dit manifest wordt een aantal keer 

verwezen naar wat Per Saldo doet voor ouderinitiatieven. Deze informatie klopt op een groot aantal 

punten niet en leidt daardoor tot onduidelijkheden en verwarring.  

 

In het bewuste manifest wordt de suggestie gewekt dat er geen vereniging is die voor de belangen 

van ouderinitiatieven opkomt. Terwijl Per Saldo de vereniging is die werkt vanuit het oogpunt van, 

voor en door ouderinitiatieven. Via deze brief willen we u daarom nog eens nader informeren op 

welke wijze Per Saldo zich inzet voor ouderinitiatieven en hun bewoners. En wij horen graag van u 

terug, waar u in de dienstverlening behoefte aan hebt, waar Per Saldo in uw ogen aandacht aan zou 

kunnen besteden. Uw signalen zijn belangrijk voor ons. Die pakken we op, wegen de inhoud en de 

mogelijke actie daarop. De ervaring leert overigens dat veel ouderinitiatieven ons al goed weten te 

vinden.  

 

Hoe het allemaal begon 

Het Landelijk Steunpunt Wonen (LSW) voor ouderinitiatieven is op eigen verzoek in 2013 opgegaan 

in Per Saldo. De belangenbehartiging en dienstverlening voor ouderinitiatieven kreeg een eigen 

naam: Per Saldo Wonen. Wij hebben in de loop der jaren een breed netwerk opgebouwd en voeren 

onze belangenbehartiging vaak samen met andere organisaties zoals b.v. RPSW, De Grasboom, 

Chapeau Woonkringen, Naar Keuze, KansPLus, Ypsilon en Ieder(in). Het behartigen van belangen 

doen wij onder andere bij het ministerie van VWS, bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, bij 

Zorgverzekeraars Nederland. Maar ook op lokaal en regionaal niveau, zoals bij gemeenten en 

zorgkantoren. 

 

1. Belangenbehartiging voor ouderinitiatieven 

Vanaf dag één behartigen wij de belangen van ouderinitiatieven.  

Ons perspectief is het collectieve belang, waar het belang van de individuele bewoner 

natuurlijk direct aan verbonden is. Dit gaat arm in arm.  

Het is niet zo, zoals in het manifest wordt gesuggereerd, dat Per Saldo de belangenbehartiging  voor 

ouderinitiatieven voert vanuit het perspectief van de individuele budgethouder. De praktijk bewijst 

het tegendeel: 

 Zo heeft Per Saldo, samen met ouderinitiatieven, van 2016-2018 een actieve lobby gevoerd 

om de huur van de gemeenschappelijke ruimte betaald te krijgen uit de wooninitiatieven 

toeslag. Dat is (uiteindelijk) ook gelukt. 

 Naar aanleiding van het SCP rapport Net als Thuis heeft Per Saldo Kamervragen gesteld wat 

dit jaar heeft geleid tot acties vanuit het ministerie. Zoals een verkenning naar de te lage 

tarieven en budgetten voor bewoners van ouderinitiatieven die onder de Wmo vallen. Te 

lage tarieven zijn funest voor ouderinitiatieven en hun voortbestaan en heeft daarom 
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aandacht en actie nodig, zodat tarieven altijd toereikend zijn om kwalitatief goede zorg en/of 

ondersteuning in te kunnen kopen. Op verzoek van het ministerie hebben we onlangs samen 

met ouderinitiatieven voorbeelden van te lage tarieven pgb-wmo ingebracht en zitten we nu 

aan tafel met het doel om hier verandering in aan te brengen. 

 Per Saldo lobbyt al jaren voor toepasbare én minder regels voor ouderinitiatieven. We 

hebben hier ook Kamervragen over gesteld naar aanleiding van ‘Net als Thuis’. VWS heeft 

ons gevraagd ouderinitiatieven te benaderen die samen met het ministerie in een 

‘Schrapsessie Regels’ knelpunten verkennen en oplossingen aanreiken. Inmiddels zijn er een 

aantal bijeenkomsten geweest waar ook Per Saldo aan deelneemt. Wij zijn aanjager en 

houden de vinger aan de pols om een duurzaam resultaat te bereiken.  

 Toegang tot Wlz voor mensen met psychiatrische beperking: Per Saldo heeft er jarenlang 

voor gelobbyd dat mensen met een psychiatrische beperking die permanent toezicht of 24 

uur zorg in de nabijheid nodig hebben toegang krijgen tot de Wlz. Dat is gelukt. Veel 

bewoners van ouderinitiatieven hebben een psychiatrische beperking (denk bijvoorbeeld aan 

een deel van de groep mensen met autisme). Voor hen is deze aanvulling op de Wlz erg 

belangrijk. 

 

2. Ouderinitiatieven en wooninitiatieven 

In onze belangenbehartiging en dienstverlening maken we onderscheid tussen ouderinitiatieven en 

wooninitiatieven door ondernemers. Dit onderscheid wordt expliciet gemaakt en is ook relevant.  

De ouderinitiatieven zijn voor ons een belangrijke doelgroep omdat de uitgangspunten van 

eigen regie hier het meest zuiver zijn.  

Dit is dus anders dan in het manifest beschreven staat, als zou er geen onderscheid worden gemaakt 

tussen ouder- en wooninitiatieven. 

Wij lobbyen dan ook apart voor de belangen van ouderinitiatieven, zoals mag blijken uit de vele 

acties en brieven die we hebben geschreven aan de bewindspersonen van VWS en de Tweede 

Kamer. Soms gebruiken wij in onze lobby de term Wooninitiatief omdat dit in de Wet Langdurige 

Zorg is opgenomen en we daaraan refereren. 

Gaan belangen gelijk op, dus van zowel de bewoners van ouder- als wooninitiatieven zoals bij de 

wooninitiatieven toeslag, dan komen we op voor de belangen van bewoners van alle initiatieven. Dat 

is wel zo efficiënt. Onze workshops en themabijeenkomsten geven wij apart voor ouderinitiatieven 

en apart voor ondernemers. Dit omdat het perspectief anders is, er zijn wezenlijke verschillen. Zo 

staat voor ouders het belang van hun kinderen voorop en ondernemers hebben óók te maken met 

een ondernemersbelang. Daar zijn we alert op.  

De workshops voor ondernemers zijn altijd ingericht vanuit het perspectief van de bewoners zelf. Per 

Saldo ziet het als een belangrijke taak om ondernemers van kleinschalig georganiseerde initiatieven 

te informeren over de spelregels van het pgb en om hen te ondersteunen in hoe je als 

zorgondernemer de eigen regie van bewoners op een goede manier borgt.  

 

3. Dienstverlening voor ouderinitiatieven 

Dagelijks hebben wij contact met ouderinitiatieven die we met raad en daad bij staan.  

De dienstverlening van Per Saldo is erop gericht de zorg en het wonen van bewoners samen 

mogelijk te maken.  

https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2018/Net_als_thuis
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 Wij adviseren bijvoorbeeld bij het op elkaar afstemmen van individuele en collectieve zorg. 

Soms levert dat een dilemma op, dat kan ook niet anders zeker als budgetten minder worden, 

zoals de afgelopen jaren is gebeurd. Samen met ouders zoeken wij naar oplossingen hiervoor.  

 Daarnaast organiseert Per Saldo bijeenkomsten voor ouderinitiatieven zoals over kwaliteit. We 

vliegen dit thema aan vanuit het collectief: wat moet je als ouderinitiatief weten, wat moet je 

regelen en waar zitten knelpunten?  

 Ouderinitiatieven willen goede voorlichting zoals ook blijkt uit het SCP rapport ‘Net als Thuis’. 

Wij hebben een website Wonen met veel informatie over de oriëntatiefase, het opzetten en in 

standhouden van een ouderinitiatief. De website wordt breed beschikbaar gemaakt voor 

abonnees en niet abonnees. In aansluiting daarop hebben wij onlangs van het ministerie van 

VWS de opdracht gekregen om een toolkit voor startende en bestaande ouderinitiatieven te 

ontwikkelen vanwege onze jarenlange ervaring, waardoor wij veel kennis en informatie hebben 

vergaard. Wij zijn uiteraard heel blij dat dat we op deze manier ouders kunnen ondersteunen. 

Voordeel is dat de informatie breed toegankelijk is en vindbaar wordt gemaakt via één 

toegangspoort. Ouders kunnen zelf al een heel eind komen met de informatie uit deze toolkit . 

Dat bespaart hen veel tijd en energie. Zij worden hierdoor in staat gesteld mogelijke keuzes op 

een rij te zetten en deze goed af te wegen. Met andere woorden, tot bewuste keuzes te komen. 

De toolkit omvat alle informatie over ‘een organisatie worden’, over zorg, wonen, financiering 

en continuïteit van het ouderinitiatief. De informatie is opgedeeld naar fase van ontwikkeling 

van het ouderinitiatief  (oriëntatie, haalbaarheid, realisatie, continuering). 

 In de afgelopen jaren klopten ouders bij ons aan om hen te helpen de financiële haalbaarheid 

van hun initiatief goed in kaart te brengen. Hierop hebben wij in samenwerking met fonds 

Handicap NL een rekenmodel ontwikkeld. Immers, gemeenten en corporaties én het 

ouderinitiatief zelf willen weten of hun initiatief haalbaar is. Al veel ouderinitiatieven hebben bij 

ons een workshop gevolgd om te leren werken met dit model.  

 Ten slotte beantwoorden onze adviseurs Wonen vragen van ouders en geven op verzoek van 

ouderinitiatieven workshops en themabijeenkomsten over actuele thema’s door het hele land.  

  

4. Communicatie met ouderinitiatieven  

 Wij hebben een eigen Klankbordgroep Wonen waarvan de leden ouders zijn, afkomstig uit alle 

windstreken, die de verschillende bewoners-doelgroepen vertegenwoordigen. Zij leveren ons 

signalen over behoeften en knelpunten, werken en denken mee met onze belangenbehartiging, 

diensten en activiteiten.  

 In 2018 organiseerden wij een behoeftepeiling onder onze abonnees wonen (waaronder veel 

ouderinitiatieven) om hun wensen zo goed mogelijk in beeld te krijgen. Zo wilden ouders meer 

actuele informatie over wet- en regelgeving rondom Wonen ontvangen. Dat hebben wij 

opgepakt door vaker via onze website onder Nieuws speciaal nieuwsberichten over wonen te 

publiceren. En in onze Nieuwsbrieven (Per Saldo en Wonen) meer te informeren over nieuws 

over ouderinitiatieven.  

 Ouders geven aan meer variëteit te willen in workshops en bijeenkomsten. Ook daaraan zijn we 

tegemoet gekomen met de workshop financiële haalbaarheid wooninitiatief, de themasessies 

over kwaliteit en vanaf 2020 de APK voor ouderinitiatieven (nieuws en heb ik alles nog volledig 

in beeld?). 
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 Op onze Landelijke Wooninitiatieven dag enquêteren wij de bezoekers om feedback te vragen 

over de invulling van de dag. Zo wilden ouders meer te kiezen hebben; in 2019 wij hebben wij 

daarom meer onderwerpen in het themasessie programma opgenomen. 

 Ten slotte evalueren wij iedere workshop voor ouderinitiatieven die wij uitvoeren en verwerken 

wij de feedback in de opzet van de nieuwe workshop. 

 

5. Ouderinitiatieven en de toekomst 

Wij zijn ons terdege bewust van de vragen die op ouders afkomen als zijzelf en hun kinderen ouder 

worden. Want wie zorgt er voor hun kind en wie maakt de grote en kleine keuzes als ouders er niet 

meer zijn of dat niet meer kunnen? Maar ook: wat betekent dat voor de continuïteit van het 

ouderinitiatief? Ouders zijn vaak óók bestuurslid. Wie neemt hun rol over? 

Per Saldo heeft dit thema al een tijd geleden opgepakt. We hebben een werkgroep ingericht met de 

naam ‘Wat als wij er niet meer zijn?’ bestaande uit ouders. Met deze werkgroep willen we 

verschillende aanpakken gaan onderzoeken om de rol van ouders zo goed mogelijk een plek te 

geven. Inmiddels werken we aan een projectvoorstel dat we samen met ‘Netwerk Rondom’ willen 

uitvoeren. 

Met deze uitleg hopen we Per Saldo Wonen weer helder bij u in beeld te hebben gebracht. Zoals 

hiervoor al gemeld, staan wij altijd open voor ideeën, signalen, verbeterpunten. Daarom, mocht u 

punten hebben, ook over zaken waarvan u vindt dat die bij ons mis gaan: we horen het graag en gaan 

er graag met u over in gesprek. Mail ons via wooninitiatieven@pgb.nl. Bel ons via de ledenlijn, bel 

ons via de ledenlijn 030 – 230 40 66. Ook voor vragen over dit bericht.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Aline Molenaar, directeur Per Saldo 
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