
Op weg naar je eigen 
woonplek
Als je ouders een woning voor je regelen



Wat heb je nodig om succesvol van start 
te gaan?
Als je naar bestaande wooninitiatieven kijkt, 
kun je leren hoe je van start gaat en hoe je er 
een succes van maakt. Dit heb je nodig:
• Een Stichting waarbij de ouders 

bestuursleden zijn.
• Een onafhankelijke adviseur of mediator.
• Een visie en een plan om het project te 

realiseren.
• Een geschikte woning op een plezierige 

plek.
• Medebewoners met wie je het goed kunt 

vinden.
• Een professionele zorgaanbieder.
• Een goed team dat jou en je 

medebewoners ondersteunt.
• En draaiboekje om het huishouden soepel 

te laten verlopen.
• Enthousiaste ouders die jou en je 

medebewoners blijven steunen.

Wij ondersteunen je bij het creëren van 
je eigen woonplek
Ipse de Bruggen heeft veel ervaring met de 
realisatie van succesvolle wooninitiatieven. 
Daarom vragen steeds meer ouders om 
ondersteuning. Wij schuiven graag aan tafel 
om een actieve bijdrage te leveren. Dit doen wij 
voor jou:
• We gaan actief op zoek naar 

medebewoners die bij je passen.
• We ontwikkelen samen met alle 

bewoners en ouders een visie en een plan 
van aanpak.

• We benaderen verschillende 
marktpartijen (de gemeente 
bijvoorbeeld, projectontwikkelaars en 
woningbouwverengingen) 

• We zorgen voor duidelijke afspraken met 
de verschillende partijen. 

• We begeleiden de totstandkoming van de 
contracten.

• We bespreken de organisatie van het 
huishouden.

• We begeleiden de samenstelling van het 
team.

• We organiseren activiteiten zodat de 
bewoners elkaar beter leren kennen.

De financiering van je eigen woonplek
Kies je voor een wooninitiatief dan betaal je de 
huurkosten met je uitkering en je huurtoeslag. 
De zorg en diensten koop je in met je 
persoonsgebonden budget (PGB). De kosten 
voor voeding en huishouding worden door je 
ouders betaald.

Onafhankelijke dienstverlening
Wanneer we met bewoners en ouders aan 
tafel gaan zitten om een wooninitiatief te 
realiseren, dan investeren we tijd en we 
brengen onze expertise mee. Die investering 
is kosteloos als we bij de ingebruikname van 
de woning leverancier worden van zorg en 
begeleiding. Valt de keuze op een andere 
zorgaanbieder,
dan vragen wij op dat moment een redelijke 
vergoeding voor de gedane investering. 
Over de hoogte daarvan maken we heldere 
afspraken met je ouders voordat we van start 
gaan. We kiezen voor deze regeling om je 
ouders de vrijheid te geven in elke fase van het 
traject eigen keuzes te kunnen maken. Onze 
algemene voorlichtingsbijeenkomsten zijn 
altijd gratis.

Wil jij zo gewoon mogelijk leven in je ‘eigen huis’? Ipse de Bruggen 
biedt ondersteuning als je ouders samen met andere ouders een 
kleinschalige woonvorm willen realiseren. Lees er meer over in deze 
flyer.

‘Ik heb er zin in om 
zelfstandig te gaan 

wonen!’



Groeiende stroom wooninitiatieven
Ipse De Bruggen zit bij de volgende wooninitiatieven aan tafel als zorgaanbieder of als 
onafhankelijke adviseur om mee te werken aan een succesvolle opstart:

Stichting Gewoon Den Haag (sinds 2000) 6 bewoners

Dubbel vier Honselersdijk (sinds 2001) 8 bewoners

Droomland Zoetermeer (sinds 2003) 12 bewoners

De Kip Leidschendam (sinds 2008) 13 bewoners

Woonvreugd Schipluiden (sinds 2012) 12 bewoners

Stichting WIN Zuid-Holland In ontwikkeling 16 bewoners

Stichting Our House Rijswijk In ontwikkeling 16 bewoners

De Blauwe Parel Delft e.o. In ontwikkeling 12 à 18 bewoners
 



Voor meer informatie kunt u contact opnemen via:

Begeleiding wooninitiatieven
T: (06) 51 32 65 52 (Greet Houtman) 
T: (06) 10 57 83 73 (Mathilde Detert)
E: wooninitiatieven@ipsedebruggen.nl

Ipse de Bruggen is de grootste zorgorganisatie in Zuid-Holland voor kinderen,  
jongeren en volwassenen met een anders verlopende ontwikkeling of verstandelijke 
beperking. Op bijna 400 zorglocaties bieden ruim 5500 medewerkers 5000 cliënten 
zorg en ondersteuning bij wonen, werken, leren en ontspannen. Dit doen wij in nauwe 
samenwerking met ouders/wettelijk vertegenwoordigers en andere zorgorganisaties. 
Onze missie is: zorgen dat cliënten een goed leven hebben en zich kunnen blijven 
ontwikkelen. Wij geloven dat er altijd meer mogelijk is. Hoe klein het stapje ook is.

www.ipsedebruggen.nl


