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Initiatiefnemer
Een toolkit bij het realiseren van een bewonersinitiatief
Als je een bewonersinitiatief wil starten, dan is er veel werk aan de winkel. Het
belangrijkste is dat je weet wie wat wanneer moet doen. Daarom is deze toolkit
gemaakt. Een ‘gereedschapskist’ met informatie, kennis, tips en adviezen over alles wat
er bij komt kijken. Er staan doorverwijzingen in naar informatie van anderen die van
pas kunnen komen. Vanaf het moment dat je met het idee aan de slag gaat, tot de dag
dat het huis klaar is, en zelfs nog tot daarna om het bewonersinitiatief ook in stand te
houden.
De droom, wens en drijfveren
Vrijheid, onafhankelijkheid en autonomie. Dat zijn de belangrijkste drijfveren voor de
initiatiefnemer van Mindset Wonen. Nadat Nathalie met haar beperkingen en de zorg
die ze nodig heeft een tijdje in een instelling woonde, merkte ze dat die woonvorm niet
bij haar paste. Zij zocht naar autonomie, om zelf te kunnen regelen en bepalen wie de
hele dag bij haar is en assistentie verleent. Deze drijfveer en basisprincipes hebben zich
ontwikkeld tot de wens om een bewonersinitiatief te starten voor mensen met een
fysieke beperking en 24-uurszorg. Waarbij de bewoners zoveel mogelijk zelf de zorg
regelen die ze nodig hebben. Diverse professionals ondersteunen de bewoners hierbij,
waardoor zij regie over hun eigen leven hebben.
Aandachtspunten
Zorg dat je op de hoogte bent of op de hoogte wordt gebracht van onderwerpen als:
• Wat is een wooninitiatief?
• De hoogte van je indicatie en budget
• Wet- en regelgeving binnen de zorg, bij wooninitiatieven en persoonsgebonden
budget.
• Redenen om een bewonersinitiatief te starten
• Verantwoordelijkheden en inzet van initiatiefnemer
• Subsidiemogelijkheden voor de inhuur van experts (subsidiescan, fondsenwerver)
• Rol van de ouders in een wooninitiatief
• Wettelijke vertegenwoordiging
• Mogelijkheden en vormen van huisvesting
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Het proces op hoofdlijnen
De initiatiefnemer van Mindset Wonen had heel duidelijk voor ogen wat het resultaat
moest worden. Zij had verschillende woonvormen met elkaar vergeleken en de
bestaande woonvormen sloten onvoldoende aan bij de basisprincipes van vrijheid,
onafhankelijkheid en autonomie.
Als je 24 uur per dag afhankelijk bent van zorg, kun je niet zomaar overal wonen. Mindset
Wonen is een wooninitiatief voor bewoners die zelf willen bepalen hoe ze leven. Talis wil
dit woonconcept in Nijmegen-Noord gaan bouwen. “Het is spannend, maar leuk”, zegt de
computer van Nathalie Verstegen (30 jaar). Ze lacht breeduit. Nathalie zit in een rolstoel
en kan niet praten. Met haar ogen bedient ze een spraakcomputer, terwijl haar lijf
onwillekeurige bewegingen maakt. Haar lichaam werkt niet mee, maar met haar
verstand is niets aan de hand.
Nathalie woont nog bij haar ouders, en wil dolgraag op zichzelf wonen. Dat is zeker niet
makkelijk met haar beperkingen en de zorg die ze nodig heeft. “Ik heb eens een tijdje in
een instelling gewoond, maar dat paste echt niet bij me”, vertelt ze. “Daar is mijn
drijfveer ontstaan om autonomie te hebben, om het zelf te willen regelen. Ik wil bepalen
wie mij wast en wie er de hele dag bij mij is.” – Nathalie Verstegen

Om de droom te kunnen verwezenlijken moet je concreet worden en is een plan nodig.
Als initiatiefnemer ken je wellicht al anderen met wie je dit bewonersinitiatief wil
vormgeven. Of ga je daar naar op zoek. Het vormen van een (kern)team van mensen en
professionals om je heen is wezenlijk voor het succes. Ook een visie document waarin
de droom, aanpak, bekostiging en organisatie vermeld staan, is noodzakelijk. Dit is een
handvat voor toekomstige bewoners en externe partners. De doelstelling en
verwachtingen zijn dan helder. Aanvullend is ook een projectplan noodzakelijk om in
aanmerking te komen voor financiële bekostiging voor het initiatief door fondsen en
subsidies.
Denk bij het vormen van het kernteam aan:
• Andere bewoners voor het wooninitiatief;
• Professionals voor projectadvisering;
• Samenwerking met gemeente, subsidieverstrekker en een vastgoedpartij
zoals een woningcorporatie of projectontwikkelaar;
• Kennis en coördinatie voor de inhuur van zorg en assistentie;
• Juridisch advies voor advisering rondom wet- en regelgeving en contracten;
• Financieel adviseurs;
• Betrokken vrijwilligers.
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Met de eerste mensen in het team worden afspraken gemaakt over onder andere aan
welke voorwaarden het huis moet voldoen, hoe de zorg en assistentie geregeld gaat
worden en komt er ook een financieel plan om de droom tot werkelijkheid te maken.
Dit plan bestaat uit minimaal de onderwerpen: visie, organisatie, projectbeschrijving en
plan van aanpak.
Checklist Stappenplan
Wat
Visiedocument

Organisatie en
rechtsvorm

Hoe
Schrijf kort op wat je wil bereiken.
Voor Mindset Wonen betekende dit:
• Een woning voor (jong)volwassenen met een fysieke
beperking
• Waar iedereen zelfstandig kan wonen, met hulp van
domotica-aanpassingen
• Onder eigen regie met assistentie van professionals
• Gezamenlijke 24-uurszorg en assistentie inkoop vanuit
het persoonsgebonden budget (pgb)
• 8 à 10 grondgebonden woningen die rolstoel toe- en
doorgankelijk zijn. Ze liggen binnen een groter complex
met woningen voor 1 en 2 persoonshuishoudens. En er
komen in het wooncomplex ook ruimtes waar mensen
elkaar kunnen ontmoeten.
• De woningen krijgen een huurprijs die het mogelijk
maakt om huurtoeslag te krijgen.
Richt met je medestanders een rechtspersoon op. Meest
handige is een vereniging of stichting. Zorg hierbij ook voor
de juiste staturen en organisatiestructuur. Regel een ANBI
status en laat je adviseren door een juridisch expert.
Denk goed na over het doel al lijkt dat voor de hand te
liggen. Is het doel het oprichten van een project, dan ligt er
een ontwikkeldoelstelling. Is het doel het runnen van de
dagelijkse gang van zaken, dan is dat een beheerdoelstelling.
Bij Mindset Wonen is gekozen voor een Stichting om het
initiatief van de grond te krijgen. Vervolgens is er ook een
vereniging opgericht met een (dagelijks) bestuur en
penvoerder. “De Vereniging heeft ten doel: a. het faciliteren
van het zelfstandig wonen van haar leden alsmede het
bevorderen van het— welzijn van de leden, zowel
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Projectbeschrijving

Plan van aanpak

individueel en als groep. b. het verrichten van alle verdere
handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.”
Beschouw het realiseren van het bewonersinitiatief als een
project met een begin en eind, (tussen)resultaten,
belangrijke betrokkenen, bekostiging, communicatie,
evaluaties en nazorg.
Beschrijf dus hoe het woonproject er uit moet komen te zien
en schenk aandacht aan:
• Organisatie en bestuur
• Huisvesting/bouw vastgoed/Programma van eisen
• Zorg/assistentie
• Begroting
• Bekostiging
• Samenleven en huishouding
• Netwerk
Beschrijf vervolgens wat je gaat ondernemen om tot je doel
te komen, welke weg je bewandelt. Benoem hierbij:
• Fasering en mijlpalen
• Projectplanning bouw en projectplanning organiseren
van zorg
• Bewoners
• Netwerk en partners
• Begroting
• Financiering/fondsenwerving
• Communicatie en marketing

Alles wat is voorbereid, wordt vervolgens gezamenlijk uitgevoerd. De taken worden
verdeeld, wie is het meest geschikt voor welke klus of nieuwe professionals worden
betrokken. Niet alles zal naar wens verlopen, al is het nog zo goed voorbereid. Een
gedegen plan en deze toolkit bieden een basis om op terug te vallen.
En in het geval van Mindset Wonen was veel nog nieuw en onbekend. Dat dat was
gezamenlijk pionieren met veel energie, met hobbels en tegenslag, met veel nieuwe
contacten en ervaringen opdoen, met teleurstellingen én met een mooi resultaat. Er
lag immers geen eerder uitgevoerd pad, geen ervaringen om op terug te vallen bij
complexe (inhoudelijke) vraagstukken of onvoorziene gebeurtenissen zoals een
wereldwijde pandemie.
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Gaandeweg groeit en ontwikkelt het project, maar ontwikkelen ook de initiatiefnemer
en betrokkenen zich persoonlijk. Als initiatiefnemer ben jij het aanspreekpunt, ben je
verantwoordelijk om cruciale besluiten te nemen en is het belangrijk dat je voldoende
tijd en energie hebt om je verhaal te (willen) vertellen aan anderen, in de media of
bijeenkomsten.
Ook zorgt de initiatiefnemer ervoor dat belangrijke afspraken met derden
(bijvoorbeeld een woningcorporatie) worden vastgelegd. Financiële verplichtingen niet
worden aangegaan aan tenzij er dekking voor is. En er dus financiering gevonden
wordt, bijvoorbeeld met hulp van fondsen om te helpen met het verkrijgen van
subsidies. Ook het ophalen van donaties door mee te doen aan acties of zelf
activiteiteten te organiseren is noodzakelijk om een buffer op te bouwen voor uitgaven
aan externe adviseurs, als reserve bij leegstand of inrichting van gemeenschappelijke
ruimten in het gebouw.
Uiteraard is het werven van medebewoners nodig om gezamenlijk het
bewonersinitiatief tot leven te brengen. Stel een bewonersprofiel op met criteria,
plaats (online) oproepen via (social) media en publiceer informatie hoe
geïnteresseerden zich kunnen aanmelden. Vorm een commissie die de aanmeldingen
goed bekijkt en kijk of een potentiële bewoner binnen de doelgroep van het initiatief
past en wees ook duidelijk als dit niet het geval is of er een wachtlijst is.
Betrek toekomstige bewoners zo snel mogelijk bij de invulling van het initiatief, van de
oriëntatie voor het type woningen, de bouw van het project, de indeling van de woning
en gezamenlijke ruimtes tot het in kaart brengen van noodzakelijke zorg, het bepalen
van zorgniveau en de inhuur van professionele assistentie. Dat vraagt om te werken
aan het vormen van een groep, bijvoorbeeld met (online) kennismakingen,
groepsbijeenkomsten, teambuilding en formele besluitmomenten. Daarbij is het ook
goed om belangrijke mijlpalen, zoals het ondertekenen van een intentieverklaring met
samenwerkingspartijen, gezamenlijk te vieren.
Daarbij is ook een professionele organisatie nodig met een duidelijke, vastgestelde
structuur zoals het oprichten van een vereniging en/of stichting met bestuur,
werkgroepen met verschillende taken en het vaststellen van een vereniging van
eigenaren. Dit alles dient juridisch en contractueel vastgelegd te worden, zodat er geen
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verrassingen ontstaan en voor alle betrokkenen duidelijk is wat de (juridische) afspraken
zijn.

Het bestuur bewaakt de voortgang van het project en projectplan. Het bestuur is ook
gesprekspartner van de werkgroepen en externe partners. De werkgroepen nemen
deeltaken op zich. Denk aan een werkgroep zorg, een werkgroep wonen of een
werkgroep financiën.
Het bestuur maakt ook afspraken met de verhuurder of zorgaanbieder over de
samenwerking. Het is belangrijk dat het bestuur zich ook in deze fase laat bijstaan door
deskundigen, zodat duidelijk is wat de rechten en plichten zijn van het wooninitiatief,
zodat er geen ongewenste verrassingen ontstaan en voor alle betrokkenen duidelijk is
wat de (juridische) afspraken zijn.
Onderschat niet dat de initiatiefnemer ook erg belangrijk is voor het opzetten en
onderhouden van een netwerk en de communicatie om het bewonersinitiatief niet
alleen te kunnen starten, maar vooral ook om de droom tot resultaat te brengen.
Praktische invulling: Bewonersgroep samenstellen
1) Hoe vind je geschikte bewoners?
•

Stel criteria op: wat is de doelgroep van het initiatief?

•

Benader mensen in je eigen netwerk;

•

Vraag zorginstellingen of zij een lijst hebben met cliënten die graag in een initiatief willen wonen;

•

Plaats online een oproep, bijvoorbeeld via Vind een wooninitiatief van Per Saldo, de website Naar Keuze,
wooninitiatieven.nl, RPSW, LVOI of de MEE Woonwinkel;

•

Plaats een oproep in (ouder)groepen op sociale media;

•

Plaats een oproep in bijvoorbeeld krant, huis-aan-huisblad, of op lokale televisie.

2) Waar kunnen bewoners zich aanmelden?
•

Stel informatie op voor mensen die interesse hebben;

•

Publiceer deze informatie, maak bijvoorbeeld een eenvoudige website voor het initiatief;

•

Zorg dat mensen zich op verschillende manieren kunnen aanmelden, bijvoorbeeld telefonisch, per e-mail,
of via een online inschrijfformulier.
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3) Hoe vorm je een bewonersgroep?

•

Het is belangrijk dat alle bewoners op dezelfde manier over de zorg denken, beschrijf met elkaar de visie;

•

Vorm een commissie die de aanmeldingen goed bekijkt

•

Kijk of een potentiële bewoner binnen de doelgroep van het initiatief past

•

Laat potentiële bewoners elkaar ontmoeten; passen ze bij elkaar en klikt het?

•

Als het initiatief al bestaat, kunnen potentiële bewoners bijvoorbeeld een weekend in de bestaande groep
meedraaien;

•

Plan algemene vergaderingen en informele bijeenkomsten liefst fysiek, maar als dat niet kan doe dat online.

•

Plan teambuilding met elkaar, zodat er vertrouwen ontstaat ook al ben je anders.

•

Maak een wachtlijst als je te veel aanmeldingen hebt;

•

Heb je nog niet genoeg bewoners? Ga dan terug naar stap 1.

4) Welke afspraken moet je maken?
•

Afspraken met bewoners over toewijzing en intrekken lidmaatschap;

•

Afspraken over de zorg en assistentie;

•

Afspraken over de woning of het appartement (inclusief huisregels;

•

Afspraken over de financiering van de zorg en woonkosten;

5) Wat leg je vast?
•

Met een intentieovereenkomst leg je vast dat een (toekomstige) bewoner onderdeel wordt van de vereniging
en zich committeert aan bijkomende afspraken en consequenties bij vertrek;

•

In samenwerkingsovereenkomsten worden gemaakte afspraken met de vereniging rondom de zorginkoop en
de verhuurder vastgelegd;

•

Individuele bewoners tekenen een huurovereenkomst met de verhuurder;

•

Gezamenlijke huisregels voor bewoners, bezoekers, medewerkers en vrijwilligers bepalen het gebruik van de
algemene ruimtes.
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Checklijst samenwerkingspartners
Onderwerp
Instantie of contactpersoon voor Mindset Wonen
Kernteam
Vrijwilligers, ervaringsdeskundigen, persoonlijke
assistentie, professionele expertise,
cliëntondersteuners
Projectadvisering
WOONLINK
Per Saldo
Naar Keuze, wooninitiatieven.nl
Onafhankelijke clientondersteuners met kennis van
wooninitiatieven.
Subsidieverstrekker
Provincie Gelderland
ZonMW
Ministerie VWS
Fondsenverwerver
Vastgoed/ huisvesting Woningcorporatie Talis
Flow Architect
Aannemer: Nijhuis Bouw B.V.
IngenieursGroep Emmen b.v
Groenvoorziening De Enk Groen & Golf
Installeur: Kremer BV
Clientondersteuning
Onafhankelijke clientondersteuner
MEE
CliëntondersteuningPLUS
Zorgbelang
Zorgaanbieder
TVNZorgt
Contact geweest met: WoonDroomZorg, Pluryn,
Driestroom, Siza, Zozijn
Communicatie
Vrijwilligers
Ondersteuning ontvangen van Pluryn Multimedia
Lokale of landelijke
Naar Keuze, MEE en MEE Woonwinkel,
media
Bewonersblad Talis, De Gelderlander, Eigenwijs
(Magazine van Per Saldo), Support Magazine,
Lentse Lucht, De Brug Nijmegen, Floqz,
Wegwijzer024, Wijkkranten in Nijmegen, RN7,
Omroep Gelderland.
Omroep GL8, RVN@
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Financiering, wet- en
regelgeving

We Doen het Samen Festival, Nederland Zorgt voor
Elkaar (NLZVE), ZorgsaamWonen
Zorgkantoor
Advocaten en notarissen

“Vandaag onderweg naar Eindhoven voor gesprek met het zorgkantoor VGZ om Mindset Wonen
onder de aandacht te brengen. Voor het zorgkantoor is een bewonersinitiatief nieuw. Ze
ondersteunen vaker ouderinitiatieven. Mindset is echt uniek omdat wij zelf als bewoners het initiatief
gaan opzetten. Dat is nog niet gebeurd. Het zorgkantoor gaf aan dat Mindset een mooi initiatief is en
dat ze het ondersteunen. De rol van het zorgkantoor is het ondersteunen bij aanvragen en toekennen
van het PGB. Fijn on met zorgkantoor contact te hebben, zodat als wij ondersteuning nodig, hebben
wij een beroep op hen kunnen doen.” – Nathalie Verstegen

En dan is het project klaar! De woningen zijn opgeleverd, alle bewoners zijn bekend en
hebben hun plek gevonden, de buitenruimte is gereed en het zorgteam gaat van start.
Als dit allemaal goed gaat, is het zaak dit op zijn minst in stand te houden en waar
nodig te verbeteren. Het bestuur en de bewoners blijven hier aan werken, zodat ook in
de toekomst alle bewoners met regie op hun eigen leven prettig wonen.
Voor Mindset Wonen is de oplevering van het appartement een grote mijlpaal. De
jaren van intensieve voorbereidingen, overleg, communicatie en werven van
(mede)bewoners met de juiste profielen werpt eindelijk zijn vruchten af. Een
fantastisch moment waar de droom om vanuit vrijheid, zelfstandigheid en autonomie
te wonen daadwerkelijk vorm heeft gekregen.
En dat gaat niet vanzelf. Ondanks de ambitie en droom, het enorme netwerk,
advisering en begeleiding gaat het er vooral of ieder individu de best mogelijke
woonvorm vindt met het daarbij horende zorgpakket en nodige -assistentie. En dat
geldt ook voor jou als de initiatiefnemer. Want de initiatiefnemer krijgt - naast
drijvende kracht voor het woonproject - gaandeweg ook de te maken met alle
(praktische) zaken, randvoorwaarden en persoonlijke overwegingen die horen bij
toekomstige bewoner.
In het geval van de initiatiefnemer van Mindset Wonen hebben de (persoonlijke)
ontwikkelingen, de concretisering van zorgassistentie en mogelijkheden van
financiering geleid tot een ingrijpend besluit. Het bewonersinitiatief is gerealiseerd
zonder dat de initiatiefnemer hier woont.
10

“Ik ben knetter onzeker geworden, maar ik zie ook dat ik iets heb neergezet. Als ik van tevoren had
geweten hoe intensief en ingewikkeld het zou worden en welke afloop het zou hebben, had ik het
nooit gedaan” – Nathalie Verstegen

Tijd om te evalueren en taken van de initiatiefnemer af te ronden, opnieuw te
definiëren of over te dragen. De initiatiefnemer kijkt samen met het kernteam terug op
onder andere de drijfveren voor het initiatief, de projectplanning, de visie op zorg, de
organisatie, aansprakelijkheid en risico’s. Op de manier wordt het proces afgesloten en
zijn alle betrokkenen klaar om een nieuwe fase in te gaan.
Hierbij hoort ook vooruit kijken en meer praktische zaken gaan regelen die bij iedere
woongemeenschap nodig zijn. Denk hierbij aan het beheer van de woningen en
gezamenlijke ruimtes, het opleveren van een jaarverslag en -plan voor vervolg,
vastleggen van huisregels, samenwerkingsovereenkomsten, zorgafspraken, de
financiële afwikkeling en overdracht van taken en verantwoordelijkheden. Hierover
meer in het hoofdstuk ‘Bewoner’.
Checklijst oplevering en instandhouding
Onderwerp
Acties
Kernteam
• Eindverslag en communicatie naar
(samenwerkings)partners
• Financiële exploitatie begroting vaststellen
• Evaluatie zorgkosten en kwaliteit van zorg
• Overdracht van taken en
verantwoordelijkheden
• Instellen (nieuw) bestuur
Oplevering van het
• Verdeling van de woningen/appartementen
wooninitiatief
naar bewoners
• Individuele huurcontracten, inclusief
aansprakelijkheid
• Inhuur zorgpartij voor assistentie,
zorgcontracten en declaraties zijn gereed.
• Vieren van de successen
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Beheren en
samenleven

• Bewonersgroep (verder) samenstellen
• Huur- en leefregels opstellen
• Financiële afwikkeling met
samenwerkingspartners
• Invulling geven aan sociale leven in (nieuwe)
buurt/gemeente
• Bestuur als bewaker van de voortgang
• Bewonersgroep investeert in groepsdynamiek
en teamvorming
• Instellen van een Raad van Advies ter
ondersteuning van de vereniging

Vijf tips en adviezen voor andere initiatiefnemers
1. Begin en doorloop het hele proces met een klein groepje mensen die er allemaal
volledig voor gaan. Dus maak een kerngroep van mensen die samen de last kunnen
dragen om zo’n groot project neer te zetten en vanaf het begin hetzelfde (helder
omschreven) doel voor ogen hebben. Als je nog niemand hebt gevonden vraag dan
een paar mensen (los van een projectondersteuner) die met je meedenken en
beslissen.
2. Kies voor een stichting met een bestuur van ouders. Maak hierbij de afspraak dat je
als ouder/bestuurslid overlegt met je kind voordat er definitief een beslissing ergens
over genomen wordt.
3. Zorg dat elke bewoner ongeveer hetzelfde zorgpakket heeft en een vergelijkbare
zorgvraag.
4. Bespreek van tevoren wat er gebeurt als de zorgvraag van jou of andere bewoners
verandert.
5. Zorg dat je de zorg eerst goed in kaart hebt gebracht en geregeld hebt voordat je
huurcontracten tekent.
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Verwijzers en impressies van artikelen en nieuwsberichten
Talis:
•

Koers Talis
https://www.talis.nl/over-talis/wie-zijn-wij/koers/

•

Https://www.talis.nl/sleutels-voor-bewoners-bijzonder-wooninitiatief-mindset/

•

Talis Thuis – April 2019
https://www.talis.nl/resources/uploads/2019/09/tal2019_TalisThuis-1_10-web.pdf

•

Magazine Talis Thuis: https://www.talis.nl/resources/uploads/2019/09/tal2019_TalisThuis-1_10-web.pdf

•

Handreiking familie initiatieven
https://www.mensenmetdementiegroningen.nl/wp-content/uploads/2019/05/HANDREIKING-FAMILIEINITIATIEVEN-VOOR-MENSEN-MET-DEMENTIE-TALIS-mei-2019.pdf

Per Saldo
• Toolkit wonen: https://www.pgb.nl/toolkit-wonen/
•

Stappenplan en informatie over de opstartfase: https://www.pgb.nl/toolkit-wonen/opstartfase/

•

Brochure Ouder- of wooninitiatief starten en in stand houden:
https://www.pgb.nl/wp-content/uploads/2021/12/Toolkit-Wonen-Per-Saldo.brochure.pdf

•

Artikel Mindset Wonen:
https://www.pgb.nl/magazine/eigenwijs-2-juni-2020-2/

•

Projectplan opstellen
https://www.pgb.nl/toolkit-wonen/opstartfase/organisatie-worden/stel-een-projectplan-op/

Naar Keuze:
• https://naar-keuze.nl/wooninitiatieven
•

Website project “heft in eigen handen”
https://ouderinitiatieven-toekomst.nl/

•

Stappenplan
https://naar-keuze.nl/standaard255

Artikelen
• Floqz :
https://floqz.nl/samen-een-wooninitiatief-realiseren-met-eigen-regie/
•

Human:
https://www.human.nl/lees/2019/zoeken-naar-steun-voor-je- burgerinitiatief.html

•

Lentse Lucht:
https://lentselucht.nl/lokale-media/mei-2020/2642
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•

Support Magazine:
https://supportmagazine.nl/eigen-regie-over-wonen-en-zorg/

•

College voor de rechten van de mens:
https://mensenrechten.nl/nl/zodra-de-pandemie-onder-controle-reis-ik-naar-mexico

•

Brabants Dagblad:
https://www.bd.nl/oss-e-o/nathalie-zit-in-rolstoel-kan-handen-niet-gebruiken-en-niet-praten-maar-gaat-tochop-zichzelf-wonen-br~a11640fb/

•

Provincie Gelderland
Businesscase Mindset Wonen ten behoeve van Provincie Gelderland

Wunderbar:
•

Website
https://www.wunderbar.care/

Onafhankelijke Clientondersteuning OA:
•

Website:
Samenwerkingsverband Onafhankelijke Cliëntondersteuners Brabant
https://onafhankelijkeclientondersteuner.nl/

Clientondersteuning Plus:
• Website:
https://clientondersteuningplus.nl/
WOONLINK (projectadviseur Mindset Wonen)
•

Website:
https://www.woonlink.nu/

Miel Verstappen - Happy Miel (teambuilding Mindset verzorgt):
•

Website:
https://www.happymiel.nl/

Jack Fila - Vrijwilliger Mindset Wonen (scenarioschrijver)
•

Website:
https://www.het-bijzondere-verhaal.tv/

Afbeelding Bijlage Toolkit Initiatiefnemer Bewonersinitiatief Mindset Wonen
https://www.canva.com/design/DAE4KPZblXE/Cb5Iib4iffV8w2j0hQvDCQ/view?utm_content
=DAE4KPZblXE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_d
esign_menu
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