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EIGEN REGIE 

EIGEN REGIE IN EEN OUDERINITIATIEF

'VLINDERDUIN' WERKT GOED 
SAMEN MET INSTELLING

AUTEUR . REDACTIE

Woonvoorziening ‘Vlinderduin’ - in de westhoek van Schouwen-Duiveland - is ontstaan uit 
de zoektocht van ouders naar een veilige, toekomstbestendige woonvorm. Met begeleiding 

op maat voor acht volwassen vrouwen met een licht verstandelijke beperking. Waarin zij 
zoveel mogelijk eigen regie hebben. Maria Bal is initiatiefneemster en spreekt namens de 

andere ouders van deze kleinschalige woonvorm. 

Voor Maria begint het met de wens 
een passende woonplek te vin-
den voor haar dochter. Waar de 

bewoners zelf kunnen kiezen welke zorg 
ze wanneer willen krijgen. Gezamenlijk en 
individueel. Waar zoveel mogelijk rekening 
wordt gehouden met hun wensen en eisen. 
Er is daarom bewust voor een pgb-initi-
atief gekozen. Met eigen regie voor de 
bewoners kunnen ze hun uitgangspunten 
het beste waarmaken. 

Het huis
Maria ging op zoek naar een geschikte locatie. 
Die vindt ze uiteindelijk in een nieuw plan van 
de woningcorporatie Zeeuwland. Een woon-
voorziening waarin alle bewoners hun eigen 
appartement hebben met twee gemeenschap-
pelijke ruimtes en een grote gemeenschappe-
lijke patiotuin. Wonen en zorg zijn financieel 
gescheiden. De zorg betalen de bewoners van-
uit hun pgb aan de zorginstelling, de huur van 
hun woning betalen ze uit hun eigen inkomen. 
Stichting Vlinderduin huurt de gemeenschap-
pelijke ruimtes van de woningcorporatie en 
verhuurt de ruimte weer aan de zorginstelling, 
in feite hun werkruimte. 

De zorg
Maria zocht naar een partner voor de zorg en 
kwam uit bij Stichting Sjaloomzorg. Een orga-
nisatie voor mensen met een verstandelijke 

beperking die haar aansprak. ‘Ze gaan voor 
de beste zorg. Passie, liefdevol en warmhar-
tigheid zijn hun kernwaarden. Ik vind het erg 
belangrijk dat zij openstaan voor de eigenheid 
van ons ouderinitiatief. En dat we elkaars 
missie en visie respecteren. Van hieruit zijn 
we samen de uitdaging aangegaan voor onze 
nieuwe woonvoorziening. In het begin zijn 
veel dingen onduidelijk voor alle partijen. Wie 
doet wat en wanneer en waar liggen de ver-
antwoordlijkheden? De zorginstelling heeft zo 
haar regels en protocollen, bij een beginnend 
ouderinitiatief staat nog niets vast. ’

Groeiproces
Het blijkt een gigantische klus, waar het 
organiseren van de zorg een belangrijk 
onderdeel van is. Maria: ‘Dit vergt tijd en 
geduld. Je moet bijvoorbeeld afspreken wie 
waar verantwoordelijk voor is. Dat moet 
voor alle partijen duidelijk en werkbaar zijn. 
De tijd nemen om ervaring op te doen om dit 
goed neer te zetten is belangrijk. Ik heb het 
ervaren als een ontdekkingstocht naar het 
regelen van zorg op maat. Een gezamenlijk 
groeiproces van ouders, bewoners, zorg-
verleners, zorginstelling en het bestuur van 
Stichting Vlinderduin.’

Eigen regie in het huis
De bewoners richten hun eigen woning in. 
Dat bepalen ze helemaal zelf, met natuurlijk 

de inachtneming van de voorwaarden van 
de woningcorporatie. Maria: ‘Doordat we 
zelf als Stichting Vlinderduin de gemeen-
schappelijke ruimten huren van de woning-
corporatie, bepalen we zelf de inrichting. 
Dat we daarin niet afhankelijk zijn van de 
instelling en de bewoners de stijl waarin 
ze zich thuis voelen zelf kunnen bepalen, 
vinden we belangrijk. Fondsenwerving en 
sponsoring hebben daaraan bijgedragen.’

Eigen regie in de zorg
Met het pgb hebben de bewoners eigen 
regie over de zorg die ze nodig hebben. 
Maria: ‘Een goed zorgplan vormt de basis. 
Daarin staan afspraken die we samen heb-
ben bepaald. Na 2,5 jaar zijn de belangrijkste 
hobbels overwonnen en staat de zorg als 
een huis. 

Er zijn twee soorten van zorg die je moet 
beschrijven: gezamenlijke of collectieve zorg 
en individuele of persoonsgebonden zorg. 
Voor de collectieve zorg hebben we vaste 
uren vastgesteld waarop begeleiding in de 
woonvoorziening aanwezig is. Daarnaast 
zijn er flexibele uren die vrij inzetbaar zijn. 
In samenspraak met de begeleiding bepalen 
de ouders/bewoners hoeveel uren er per 
week nodig zijn. Elke bewoner heeft dezelf-
de zorgovereenkomst met de zorginstelling 
voor deze collectieve zorg.’

Daarnaast houden de bewoners budget van 
hun pgb over om individuele zorg in te 
kopen. Maria: ‘Welke zorg dat is, bepaalt 
ieder voor zich. Zo kunnen de bewoners 
bijvoorbeeld dagbesteding op maat inko-
pen, individuele begeleiding of (aanvullen-

de) huishoudelijke hulp. Ze zijn daarbij niet 
gebonden aan de zorginstelling die de geza-
menlijke zorg levert, maar zijn volledig vrij 
in hun keuze voor zorgverlener of zorgaan-
bieder. En de bewoners/hun vertegenwoor-
digers sluiten daar zelf hun eigen zorgover-
eenkomsten voor af.’

Eigen regie in de organisatie
In ‘Vlinderduin’ is regelmatig overleg in ver-
schillende samenstellingen. Dat is nodig om 
de verwachtingen en de verantwoordelijk-
heden goed op elkaar te blijven afstemmen. 
De bewoners zijn, samen met hun wettelijk 
vertegenwoordigers, zelf verantwoordelijk 
voor hun pgb. De begeleiding van de woon-
voorziening is in dienst van Sjaloomzorg en 
zijn verantwoordelijk voor goede zorg. De 
oudergroep in samenspraak met het deels 

Eigen regie, het zou de normaalste zaak van de 
wereld moeten zijn

EIGEN REGIE 

FEESTELIJKE OPENING VLINDERDUIN IN 2017
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EIGEN REGIE 

onafhankelijk bestuur en de begeleiding 
zijn samen verantwoordelijk voor het reilen 
en zeilen van ‘Vlinderduin’. Bijvoorbeeld de 
samenstelling van de groep. Het is belangrijk 
dat er een match is tussen de bewoners. Op 
basis van met elkaar vastgestelde voorwaar-
den wordt het selectieproces voor nieuwe 
bewoners doorlopen. Maria: ‘We willen een 
beschikbare woning niet zo snel mogelijk 
vullen, maar echt kijken of iemand in de 
groep past. Bij de sollicitatie van een nieuwe 
begeleider zijn ouders aanwezig en wordt er 
gekeken of er een match is tussen bewoners 
en de nieuwe begeleider.’

Wat bepaalt je succes?
Naast een geschikte locatie denkt Maria dat 
de goede samenwerking tussen alle partijen 

heel belangrijk is: ‘Je hebt een zorginstelling 
nodig die welwillend tegenover je initiatief 
staat én open staat voor dat groeiproces. 
Wanneer je die vindt, dan kun je de uitda-
ging samen aangaan. Alle partijen zullen 
soms water bij de wijn moeten doen. Ook 
dat hoort bij eigen regie, want je gaat dingen 
tegenkomen in je concept die toch anders 
moeten dan gedacht. Een flexibele houding 
is erg belangrijk op alle gebieden. Dat bete-
kent dat, als de omstandigheden daarom 
vragen, je bijvoorbeeld huisregels aanpast of 
uitbreidt. Het pgb maakt dit mogelijk.’ 

Eigen regie zou eigenlijk voor alle andere 
vormen van financiering moeten gelden, 
vindt Maria. ‘Of je nou zorg in natura 
of een ander zorgpakket hebt. Zorg op 

maat met inbreng van bewoner en ouders, 
vastgelegd in een passend individueel 
zorgplan, zou de normaalste zaak van de 
wereld moeten zijn.’

Eindelijk ‘gewoon’ ouder zijn
Het was een lange weg, maar voor bewo-
ners en ouders/vertegenwoordigers is een 
droom uitgekomen. Maria: ‘We zijn blij met 
het resultaat. Uiteindelijk is het zo gewor-
den, zoals het bedacht is. Nu de zorg en alles 
daar omheen goed geregeld is, krijg je na 
jaren van zorgen weer ruimte om ‘gewoon’ 
ouder te zijn. Een groot deel van de zorgtaak 
wordt ons uit handen genomen en we zijn 
verzekerd van goede zorg voor onze kin-
deren. Nu kunnen we hen langzamerhand 
loslaten.

Er zijn inmiddels vele wooninitiatie-
ven gestart die werken met een pgb. 
Gestart door ouders, professionals of 

door de bewoners zelf. Om dit onderscheid 
te duiden spreken wij van ouder-, woon- en 
bewonersinitiatieven.

 » Bij ouderinitiatieven hebben de ouders 
de touwtjes in handen. Zij kiezen 
bewust voor het zelf opzetten van 
een woonvorm voor hun kind, waarbij 
zeggenschap en eigen regie belang-
rijke pijlers zijn. Met als doel blijvend 
invloed en betrokkenheid te hebben. 
Zij hebben direct belang bij een goed 
functionerend initiatief en kopen de 
best mogelijke zorg in die nodig is voor 
hun kind.

 »  Wooninitiatieven zijn door professio-
nals, ofwel zorgondernemers, gestart. 
Voor hen is het een onderneming waar-
in zij de keuze hebben gemaakt voor 
het concept: het huis, de ligging en hoe 
de zorg wordt georganiseerd. Als dit 

huis je aanspreekt, kun je kiezen voor 
dit concept en sluit je je hierbij aan. 
Omdat je met een pgb betaalt, heb je 
eigen regie. Het verschilt per wooniniti-
atief hoe daar vorm aan wordt gegeven. 
Er zijn wooninitiatieven voor mensen 
met een beperking en wooninitiatie-
ven voor ouderen, vaak mensen met 
dementie.

 »  Bewoners richten zelf een initiatief op. 
Dat zijn meestal mensen met een licha-
melijke beperking die dit zelf heel goed 
kunnen regelen. Zij hebben persoonlijk 
belang bij goede zorg op maat, waar-
door eigen regie hoog in het vaandel 
staat. Hiertoe kunnen ook initiatieven 
voor mensen met dementie behoren. 
Deze worden opgestart door familie, 
een vorm die in opkomst is.

Voor het gemak spreken wij in de rest 
van dit artikel over ‘pgb-initiatief’. Hiermee 
bedoelen we de drie verschillende woon-
vormen. 

Wat is ‘eigen regie’?
Het is een term die tegenwoordig breed 
wordt ingezet. Maar wat vinden wij wat 
eigen regie in een pgb-initiatief betekent?

De kern van eigen regie van budgethouders 
is, dat je zelf of samen met je vertegenwoor-
diger bepaalt hoe jouw leven eruit ziet. 
Zodat je als mens met een beperking precies 
de hulp en ondersteuning krijgt die jij nodig 
vindt. Met een pgb regel je dat zelf, omdat 
de zorg die jij nodig hebt met zorg in natura 
niet op jouw manier, op jouw tijd en jouw 
plaats gegeven kan worden. Met een pgb 
valt er meer te kiezen waardoor de zorg en 
ondersteuning veel beter aansluiten bij wat 
je nodig hebt. Ook heb je bij het pgb meer 
sturingsmogelijkheden en kan je samen met 
de zorgaanbieder tot de best passende zorg 
en ondersteuning komen.

Hoe vertaal je dit nu naar een pgb-initiatief 
waar je niet alleen individuele maar ook 
collectieve zorg inkoopt? Samen met ande-
ren, omdat je die zorg allemaal nodig hebt. 

Zoals bijvoorbeeld de nachtzorg, hulp bij het 
opstarten en eindigen van de dag, tijdens 
de maaltijden en de andere gezamenlijke 
momenten en activiteiten. Zorg waarvan 
je de kosten deelt met de andere bewoners 
van het huis. 

Bepalen van collectieve en 
individuele zorg
Het begint bij het per persoon bepalen van 
zijn of haar zorgvraag. Dat kan via het zorg-
momentenoverzicht, dat je op onze website 
kunt vinden. Vervolgens bepaal je welk deel 
daarvan collectief is en welke deel indivi-
dueel. De inkoop van het collectieve deel 
bepalen bestuur en ouders in een ouder- en 
bewonersinitiatief samen. Dat stemmen zij 
af met de zorgaanbieder. Het is dat deel van 
het pgb dat in de officiële definitie van een 
wooninitiatief de bundeling van pgb’s wordt 
genoemd. 
De collectieve zorg betalen alle bewoners 
dus samen, de rest van jouw pgb is beschik-

baar voor andere, individuele zorg die je ook 
nodig hebt. Zorg die je kan inkopen bij de 
zorgaanbieder van het huis of bij een andere.
Dat bepaal je zelf en daar sluit je zelf over-
eenkomsten voor af.

Pgb geen betaalmiddel
Met het pgb betaal je de zorg die je hebt 
gekregen. Je ziet erop toe dat je de zorg 
die je hebt afgesproken ook daadwerkelijk 
krijgt. Niet geleverde zorg, ook de dagen 
waarop je gepland afwezig bent, betaal je 
niet, onverwachte situaties daargelaten. Als 
je het pgb alleen gebruikt als betaalmiddel 
en de invulling van de zorg en organisatie 
verder overlaat aan je zorgverleners of zorg-
aanbieder, dan voer je geen eigen regie. Dan 
heb je waarschijnlijk voor het huis gekozen 
als goede woonplek en neem je het pgb 
op de koop toe. Daar is het pgb niet voor 
bedoeld. 
Wij vinden het belangrijk dat je bewust 
kiest voor een pgb als instrument voor eigen 

regie. Met bepaalde plichten en verantwoor-
delijkheden, iets wat elke budgethouder/
vertegenwoordiger zich goed moet realise-
ren. En kies je toch niet voor een pgb, maar 
wél voor het huis, dan zou je daar toch moe-
ten kunnen wonen met een andere vorm 
van financiering, bijvoorbeeld met zorg in 
natura.

VISIE PER SALDO: WAT IS EIGEN REGIE 
IN EEN OUDER- EN WOONINITIATIEF??

TOETSEN VAN JE EIGEN REGIE
Om je te helpen bij de vraag ‘Waar mag 
ik eigen regie opeisen?’ ontwikkelen we 
samen met andere partijen een web-
site met een flink aantal vragen die je 
kunt stellen. Vragen die jouw helderheid 
geven over jouw eigen regie. 

Als budgethouder/vertegenwoordiger 
kun je daardoor onderzoeken wat voor 
jouw belangrijk is en waar jij regie op wilt 
uitoefenen. En heb je al veel ervaring, 
dan haal je hier vast nog nieuwe punten 
uit. Want eigen regie voeren is iets wat je 
moet leren en moet blijven ontwikkelen, 
je aanpassend in de steeds veranderende 
levensfases. Omwille van de beste zorg 
voor de budgethouder, waar tenslotte 
alles om draait. Zodra de website met 
vragen over eigen regie online staat, lees 
je dat op www.pgb.nl. 

JE STAAT ER NIET ALLEEN VOOR
De overheid stelt eisen aan budgethouders/vertegenwoordigers. 
Wij kunnen je daarbij helpen. 
 » Kijk voor alles wat je moet weten ook eens op onze website onder ‘Ben je pgb-vaardig?’ 
 » Heb je naast vaardigheid genoeg kennis? Kijk op pgb.nl/cursussen. Na een cursus 

ben je gelijk een stuk wijzer.
 » Wil je direct antwoord op een vraag? Bel naar onze advieslijn en vraag naar onze 

adviseurs Wonen. Een mail sturen kan natuurlijk ook.


