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Projectadvisering
Een toolkit bij het realiseren van een bewonersinitiatief
Als projectadviseur kom je in aanraking met een (woon)initiatief dat jouw ervaring, expertise en
netwerk op het gebied van wonen, zorg en projecten wil inzetten bij de realisatie van een
innovatieve woonwens. Je bent bekend met de complexiteit aan administratieve processen,
partijen om rekening mee te houden en weet wie wanneer wat moet doen. En dus zet je je in om
langdurig en intensief samen met de initiatiefnemer het plan vorm te geven en de reis te maken.
Om je op weg te helpen is deze toolkit gemaakt met informatie, kennis, tips, adviezen en
doorverwijzingen over wat er zoal komt kijken bij een wooninitiatief waar de (toekomstige)
bewoners de regie hebben.
Projectadvisering

De droom, wens en mogelijkheden
Via social media zoekt een jonge vrouw met een woonwens contact met de expert op het vlak van
woonvragen, zorg en ouderinitiatieven. De jonge vrouw heeft de droom om zelfstandig te gaan
wonen in een woning die voor haar en andere bewoners met een lichamelijke beperking
gerealiseerd wordt. Het verzoek van de jonge vrouw is uniek. Ondanks haar lichamelijke beperking
heeft zij de drive om autonoom van het leven te genieten, zelf te bepalen wie haar zorg verleent of
assisteert en is op zoek naar een geschikte woonsituatie. En daarbij zoekt zij een projectadviseur die
haar begeleidt.
De betreffende projectadviseur is al jaren dé partner voor zorgvragen en woonwensen, waarbij de
verbinding wordt gelegd tussen wonen-welzijn en zorg om een woonwens te realiseren; individueel
of samen met anderen. De begeleiding van deze particuliere wooninitiatieven is gebaseerd op het
principe: bewoners met een eigen woonplek en toch samen met anderen onder een dak wonen.
Het contact met de woningcorporatie in Nijmegen is er al en zij zijn enthousiast. De financiering is
nog niet rond, maar de eerste werkzaamheden komen uit het (vrij besteedbaar gedeelte van het)
persoonsgebonden budget van de initiatiefnemer.
Ontroerd door het gesprek tussen initiatiefnemer en moeder en hun wijze van onderlinge
communicatie is de urgentie voor deze vraag bij de projectleider in gang gezet: dit is wat moet
gebeuren in Nederland, dat iedereen gewoon kan meedoen in de maatschappij.
Wat begint vanuit een grote woonwens en moreel kompas, leidt tot begeleiding van een
(bouw)project dat in 2021 daadwerkelijk gerealiseerd is voor 10 (jong)volwassenen met een
lichamelijke beperking in de wijk Woenderskamp te Nijmegen.
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“Ik geloof dat iedereen moeten kunnen participeren in de samenleving, dat iedereen kan
meedoen ook al heb je een beperking. ” Barbara Maiburg, WOONLINK

Aandachtspunten en risico’s
Om van droom naar realisatie te komen vraagt dat er een lange en intensieve weg wordt afgelegd.
En er valt veel te regelen. Een belangrijk aandachtspunt is om samen met de initiatiefnemer
structuur aan te brengen en te kiezen voor een stapsgewijze aanpak. Iedere fase bevat acties en
resultaten op het vlak van gebouw/vastgoed, wonen en samenleven, zorg/assistentie en
groepsdynamiek.
Vanzelfsprekend wordt gezorgd voor duidelijkheid in de verdeling van verantwoordelijkheden,
werkzaamheden en contacten met de initiatiefnemer en/of bestuur van vereniging op onderwerpen
als:
• Rol en taken projectadviseur
• Projectplan met planning, doorlooptijden en deadlines
• Bekostiging en begroting
• Samenwerkingspartners
• Media en communicatie
• Opvolging
Over alle fasen heen mag van de projectadviseur verwacht worden dat hij/zij de initiatiefnemer en
het Bestuur van het project adviseert en feedback geeft, zodat het proces naar realisatie toe
zorgvuldig en met de juiste snelheid wordt doorlopen. Daarmee staat de projectadviseur naast de
initiatiefnemer en het Bestuur; als coach, sparringpartner en soms als degene die zaken voorbereidt
en oplevert zoals inschakelen van het netwerk, planningen en begrotingen opstellen. De valkuil is
om (ook) op de stoel van cliëntondersteuner te belanden bij het uitwerken van administratieve
zaken zoals het invullen van formulieren voor aanvragen, individuele zorgplannen opstellen of een
herindicatie organiseren.
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Het proces en mijlpalen
Zodra er een overeenkomst met de initiatiefnemer of bestuur is getekend, gaat het project van start
en het proces verder.

Checklist projectfases
Wat
De initiatieffase

Advisering en resultaten
• De toekomstige bewoners worden gezocht, wensen en verwachtingen
uitgewisseld, informatie gedeeld over pgb en het stappenplan met elkaar
besproken.

De definitiefase

•

Het vastleggen en vormgeven van de wensen en ideeën staat centraal.
Ook starten in deze fase de voorbereidingen en PR voor de oprichting en
organisatie van de stichting en vereniging van het project

De ontwerpfase

•

Het voorlopig ontwerp van het vastgoedproject komt tot stand, worden
nieuwe bewoners gezocht en geselecteerd en worden de eerste
voorbereidingen getroffen voor het samenleven van de bewoners

De voorbereidingsfase

•

Alle voorbereidingen zijn gereed om omgezet te worden tot
daadwerkelijke bouw of inrichting van het project. Ook de exploitatie van
de zorg en (sociale) voorbereidingen op de verhuizing vinden in deze fase
plaats.

De realisatiefase

•

De details van de samenwerking worden uitgewerkt, de zorg
gecontracteerd, huisvesting/vastgoed opgeleverd en bewoners richten
een bewonersraad op. Extra aandacht voor contact met buren, wijk zodat
er een netwerk opgebouwd kan worden. Verloopt deze stap succesvol,
dan staat het initiatief!

Nazorg

•

Het project proces wordt samen met alle betrokken partijen geëvalueerd
en een vervolgplan voor het wonen/samenleven in gang gezet.
Na ongeveer een half jaar vindt een tevredenheidsonderzoek plaats onder
bewoners, personeel en ouders.

•

Ondersteuningsvragen bij een wooninitiatief als Mindset Wonen hebben betrekking op de volgende
(inhoudelijke) onderwerpen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Zorg: wet- en regelgeving op het gebied van zorg, -indicatie, inhuren assistentie, contact
zorgkantoor en SVB of bekostiging van zorg
Financieringsvraagstukken van zorg of assistentie, huur en vaste lasten gezamenlijke
woonruimtes, inkoop collectieve zorg en kosten organisatie van het wooninitiatief
Fondsenwerving en PR voor bekostiging van het wooninitiatief
Organisatie en Communicatie rondom het wooninitiatief
Groepsvorming toekomstige bewoners
Wonen en Bouwen: inrichting woningen, domotica en/of overige hulpmiddelen
Contracten met woningcorporatie, zorgleverancier en bewoners
Relatiebeheer netwerkpartners zoals de gemeenten, het zorgkantoor (of meerdere
zorgkantoren) woningcorporatie, projectontwikkelaar, architect, aannemer,
cliëntondersteuners, externe adviseurs, vrijwilligers, accountant, jurist en notaris.
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Aanvullende dienstverlening die van belang is om het proces zo effectief en zorgvuldig mogelijk te
laten verlopen, bestaat uit onder andere:
• Onpartijdig voorzitterschap.
• Ondersteuning aan werkgroepen van het wooninitiatief.
• Deelname, ondersteuning en advisering tijdens algemene ledenvergaderingen, bewoners- en
bestuursvergaderingen.
• Ondersteuning en advisering bij besluitvormingsprocedures.
• Individuele ondersteuning aan bestuursleden m.b.t hun rol als bestuurslid en bewoner.
• Ondersteuning en advisering m.b.t groepsvorming.

Hoogtepunten van initiatief tot nazorg

Initiatief

Definitie

Voorbereiding

•
•
•
•
•

Initiatiefnemer onderzoekt mogelijkheden voor realisatie woonwens
Contact initiatiefnemer met WOONLINK projectadviseur
Pitch Mindset wonen bij Rijk van Nijmegen voor ondersteuning project
Opstellen project plan
Oprichting Stichting Mindset wonen

2017
2018
2018
2018
2019

•
•
•
•
•

Bezichtiging woningen ter inspiratie
Start project (omschrijving, rolverdeling, voorwaarden en verantwoordelijkheden)
Team met inhoudelijke expertises gereed
Groen licht voor bouw woningen Mindset wonen
Netwerk en cruciale belanghebbenden (gemeente, vastgoed, zorgkantoor) benaderen en activeren

2019
2019
2019
2019
2019

•
•
•
•
•
•

Informatiebijeenkomsten voor geïnteresseerde / potentiële bewoners
Haalbaarheidsonderzoek en business case
Structurele overleggen van bestuur en bewoners met gemeente en vastgoedpartij/verhuurder
Ontwerp woningen Mindset wonen vastgesteld
Eerste live ontmoeting tussen toekomstige bewoners
Start teambuilding met (toekomstige) bewoners

•
•
•
Realisatie •
•
•
•
Nazorg

Start bouw wooncomplex
Oprichting Vereniging Mindset wonen, benoeming bestuur
Subsidie verkregen voor vervolg initiatief en projectadvisering
Bewonersgroep compleet
Contract zorgaanbieder ondertekend
Oplevering wooncomplex en appartementen Mindset Wonen
Bewoners Mindset wonen ontvangen sleutel van appartement

• Feestelijke opening wooncomplex en appartementen Mindset wonen
• Oplevering evaluatie en eindrapportage subsidieverstrekker(s)
• Oprichting Raad van Advies
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2019 / 2020
2019 / 2020
2020
2020
2020
2021
2020
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
n.t.b.

Tips en adviezen van en voor andere projectadviseurs.
1. Stimuleer de initiatiefnemer en bestuur om financiering voor het project rond te krijgen.
Niet alleen om (extern) advies, expertise of hulp in te zetten, vooral ook om te voorzien in de aanschaf
van gemeenschappelijke middelen bij de inrichting van het complex.
Belangrijke voorwaarde om subsidie te krijgen is het oprichten van een rechtsvorm voor het
wooninitiatief.
2. Houd rekening met verschuivingen van planning en oplevering. Zeker wanneer er sprake is van
vervroegde oplevering van het wooncomplex zijn er ingrijpende consequenties in relatie tot persoonlijke
aanpassingen, de inzet van assistentie en zorg en doorlooptijden van aanvragen bij gemeenten en
zorgkantoor die niet aansluiten.
3. Stel eisen en voorwaarden aan wat verwacht wordt van (toekomstige) bewoners, ouders/verzorgers en
bestuur om zelf te regelen, vanuit eigenaarschap en eigen verantwoordelijkheid. Denk hierbij aan het
inzetten van hun netwerk en het organiseren van acties om financiering voor het project te krijgen. Ook
het tijdig regelen en aanvragen van administratieve zaken is de verantwoordelijkheid van (toekomstige)
bewoners en bestuur. En na oplevering van het wooninitiatief is het aan hen om te zorgen voor
structurele en gedegen onderlinge communicatie en afstemming.
4. Begeleid een bewonersinitiatief met een team aan adviseurs met diverse expertises en specifieke kennis.
Doe het dus niet alleen, maar vorm vanaf de start een betrokken en vast team om je heen om bij
verschillende vraagstukken in te zetten, op terug te vallen en als sparringpartner op te treden.
Checklijst kernteam
Onderwerp
Assistentie bestuur en initiatiefnemer
Projectbegeleiding

Financiën

Vastgoed/ huisvesting

Zorg en assistentie

Organisatievorm en contracten
Wonen en beheren

Expertise in het team
Vrijwilligers, persoonlijke assistentie, cliëntondersteuners,
mantelzorgers
Projectadviseur met verstand van woonwensen en zorgvragen
Coördinatie planning, afstemming en advisering bestuur
Penvoerder
Communicatie en PR
Accountant of controller
Fondsenwerving
Subsidie aanvragen
Bouw en techniek
Wet- en regelgeving
Groenvoorziening
Architect
Ergotherapeut
Zorginkoop
Wet- en regelgeving: indicatiestelling, pgb
Administratieve afhandeling
Orthopedagoog
Advocaten en notarissen
Groepsbegeleiding
Communicatie

5. Zorg voor duidelijke overdracht en afsluiting van het project waarbij de acties en verantwoordelijkheden
voor vervolg en nazorg bij de bewoners en het bestuur liggen. Begeleid de evaluatie, stel de benodigde
rapportages op en sluit het project feestelijk af. Het instellen van een Raad van Advies met ouders en
belanghebbenden vormt daarin een belangrijk ijkpunt.
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Verwijzers en impressies naar mediaberichten, interviews, artikelen.
Per Saldo:
•

Toolkit wonen: en publicaties
https://www.pgb.nl/toolkit-wonen/

•
•

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

Naar Keuze:

•
RPSW:

•

RPSW is een belangenvereniging van 40 bestaande ouderinitiatieven met in totaal circa 400
individuele leden in en rond Noord-Brabant
RPSW is het platform om ouders van bestaande of startende ouderinitiatieven te ontmoeten. RPSW
heeft tot doel ervaring en deskundigheid uit te wisselen en te delen.
https://www.rpsw.nl/

•

De Landelijke Vereniging van Ouderinitiatieven (LVOI) is in november 2020 opgericht. De LVOI zet
zich in voor de belangen van ouderinitiatieven en het uitwisselen van kennis en ervaring. Daarnaast
faciliteert de LVOI een geschillen- en klachtenregeling voor ouderinitiatieven.
https://ouderinitiatieven.nl/

•

Stichting Mijn Eigen Thuis steunt ouders van jongeren met een beperking bij het
realiseren van
zelfstandige woonvormen. Deze woonvormen staan bekend als “Ouderinitiatieven”.
https://mijneigenthuis.nl/

LVOI

Stichting MET:

Wunderbar:
• Website
https://www.wunderbar.care/

Onafhankelijke Clientondersteuning OA:
• Website:
Samenwerkingsverband Onafhankelijke Cliëntondersteuners Brabant
https://onafhankelijkeclientondersteuner.nl/
ClientondersteuningPlus:
• Website:
https://clientondersteuningplus.nl/
MEE
• Website:
https://www.mee.nl/
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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/

Afbeeldingen: Bijlage Toolkit Projectadvies Bewonersinitiatief Mindset Wonen

8

9

10

11

