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Wat is een ouderinitiatief?
• Definitie: wetgeving?  
• Gemeente Eindhoven in Verordening Sociaal Domein:

a. er een door de ouders of andere familieleden van de cliënten opgerichte stichting zonder 
winstoogmerk of (coöperatieve) vereniging het beheer voert over het ouderinitiatief waarvan de 
bewoners een pgb aanvragen;
b. minimaal 3 en maximaal 26 bewoners van het ouderinitiatief een maatwerkvoorziening in het 
kader van beschermd wonen in de vorm van een pgb ontvangen en
c. de bewoners verblijven op één woonadres als bedoeld in artikel 1 van de Wet basisregistratie 
personen, of op meerdere woonadressen binnen een straal van 100 meter, waarin ten minste één 
gemeenschappelijke verblijfsruimte aanwezig is die geschikt is voor het ontplooien van 
gezamenlijke activiteiten en
d. de bewoners kopen gezamenlijk de geïndiceerde maatwerkvoorziening(en) in door bundeling 
van de pgb’s.



Rol ouderinitiatief m.b.t. de Zorg
• Via PGB

1. is zorgverlener
a. via onderaanneming/opdrachtverlening 
b. zelf werkgever (personeel in dienst)
c. deels via onderaanneming en deels als werkgever

2. is geen zorgverlener. Sluit raamovereenkomst met zorgaanbieder. 
Bewoner geen cliënt OI, koopt zelf in bij

a. een zorgaanbieder 
b.  ZZP-er(s)

Bewoner heeft meestal een overeenkomst met OI over wooninitiatieventoeslag

• Via ZIN
1. OI heeft een Wtzi erkenning en sluit contract met Zorgkantoor. Bewoner cliënt OI
2. Zorgaanbieder levert zorg: ouders hebben medezeggenschap 



Bestuur van een ouderinitiatief

• Wie in het bestuur? 

alle ouders

enkele ouders

deels ouders, deels derden

• Rol als bestuurder is dienen van het doel 
(collectief belang)
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Tijd

• visie
• doelgroep
• leeftijd bewoner
• PGB,  ZIN

• rechtspersoon
• ouderparticipatie
• keuze zorgaanbieder?
• Wlz of Wmo 
• bestuur met externen? 

• toekomst visie
• zonder ouders?
• rol familie



Rechtsvorm
Een rechtspersoon, omdat:

– zelfstandige deelname aan maatschappelijk verkeer:
• Contracten sluiten
• Bankrekening openen

– rechten en plichten zijn geregeld 
– Bezittingen en schulden 
– vertegenwoordiging 
– beperken aansprakelijkheid (niet privé)
– fiscale aspecten- fondsen werving, winst, belasting 
– continuïteit organisatie 



Welke rechtsvorm?

• Stichting: realiseren van maatschappelijk, 
sociaal of ideëel doel zonder winstoogmerk

• Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

• Oprichting via notaris: statuten, inschrijving in 
Kamer van Koophandel



Stichting

• Geen leden

• Bestuur: niet in loondienst (ANBI)

• Bestuur bepaalt het beleid

• Raad van Toezicht (facultatief)

• Geen winstoogmerk

• Geen vennootschapsbelasting tenzij onderneming

• ANBI status mogelijk (voorwaarden)



Vereniging
• Verschil met stichting:

– Leden:  ouders/verwanten/vertegenwoordigers
– Trage besluitvorming  (ALV hoogste orgaan) mandaat bestuur 

kan worden betwist
– Bestuurders  komen voort uit de leden 
– Acceptatie door derden kan struikelblok zijn
– Geen Raad van Toezicht
– Ouders meer betrokken/verantwoordelijk? 
– Collectief belang kan strijden met 

individueel belang (gebrek solidariteit)



Betrokkenheid ouders borgen

• Solidariteit en collectief belang: in visie, 
statuten en reglementen 

• Bij stichting:
– Cliëntenraad/klankbordgroep in te stellen (Wmcz)

– In statuten opnemen: bestuursleden zijn 
ouders/verwanten/vertegenwoordigers bewoners

– Werkgroepen, die bestuur adviseren



Betrokkenheid ouders 2
• In zorg- en dienstverleningsovereenkomst opnemen en laten ondertekenen 

dat de ouders/vertegenwoordiger van de bewoner zich actief inzetten voor het 
goed functioneren en in stand houden van het OI door het verlenen van hand-
en spandiensten zoals het deelnemen aan door XXX ingestelde werkgroepen en 
het bijwonen van de vergaderingen van de vereniging/Cliëntenraad XXX

• Stichting voor zakelijke kant. Vereniging 
ouders/vertegenwoordigers, waar stichting op ALV informatie verstrekt en 
waarbij de vereniging adviseert en bijv. activiteiten organiseert, hand- en 
spandiensten verricht. 

• Tenslotte kan men ivm de ANBI status ook naast de operationele 
rechtspersoon, een aparte stichting/vereniging oprichten waar 
giften etc. worden ondergebracht.



ANBI status     
• Aantrekkelijk voor krijgen van giften (ook erfenissen/legaten en deel 

energiebelasting): belastingvoordelen
• Voorwaarden o.a.:

– doel is voor 90% dienen van het algemeen belang
– geen winstoogmerk
– bestuurders ontvangen alleen onkostenvergoeding 
– een actueel beleidsplan
– een redelijke verhouding beheerskosten en bestedingen
– publicatieplicht specifieke gegevens op website 
– Bestedingscriterium: niet meer vermogen dan 

nodig is voor activiteiten



Vragen


