De start bij een nieuw wooninitiatief vraagt
gedegen voorbereiding. Dat duurt soms jaren.
Allereerst moet er een groep gelijkgestemde
jongeren en ouders gevonden worden. Daarnaast
zijn in de plaats waar men wil wonen vaak
persoonlijke contacten op niveau noodzakelijk met
woningcorporaties en de lokale overheid om een
geschikte woonvorm te kunnen realiseren.

RPSW
Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen

het vinden van de goede combinatie

vereniging van kleinschalige
ouderinitiatieven voor bewoners met
een verstandelijke beperking en/of
autisme en ouders die zich hierop
oriënteren voor hun kinderen

Ook het vinden van de juiste zorgverlener of
begeleidingspartner vraagt goede voorbereiding.
Voor een veelbelovende start is samenwerking en
kennisuitwisseling met andere wooninitiatieven
een belangrijke steun voor het wooninitiatief.
RPSW is het platform om andere ouders van
bestaande of startende ouderinitiatieven ontmoet.
RPSW verzameld en bundelt zoveel mogelijk
kennis, om meerwaarde en belangenbehartiging te
kunnen bieden voor de vele wooninitiatieven die
hieruit al zijn voortgekomen.
ervaringen en kennis bundelen
Het RPSW bestuur bestaat uit vrijwilligers; ouders
die ervaring hebben in het starten van een
wooninitiatief of speciale woonvorm. Onze leden
zijn veelal ouders die zich oriënteren op de
mogelijkheden voor hun kind, of hebben reeds een
woonvorm gerealiseerd. En ook wooninitiatieven
die op weg zijn naar een nieuw te realiseren
woonvorm en die nog plaats hebben voor nieuwe
deelnemers, zijn welkom. Ouders die het belangrijk
vinden ervaringen te delen en kennis te maken met
andere ouders in de regio zijn ook lid. De themaavonden bieden ook een plek om andere ouders te
ontmoeten en ervaringen te delen.
Zo sta je er niet alleen voor.
Nadere kennismaking of lid worden? kijk op onze
website voor meer informatie en contact:

R E G I O N A A L P L AT F O R M
DE SLEUTEL TOT WONEN
RPSW platform ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 17148356.
Bankrekening nummer is 1540.93.297
t.n.v. "Vereniging RPSW" te Eindhoven.
www.RPSW.nl v2017

WONEN VOOR EN MET ELKAAR
Vereniging De Sleutel is in 1999 ontstaan uit een initiatief van Egbert Slot. Hieruit zijn in de
afgelopen jaren diverse wooninitiatieven gerealiseerd. De vereniging os vervolgens opgegaan in
het RPSW: Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen
RPSW, de nieuwe organisatie bestaat geheel uit ouders die als vrijwilligers de krachten bundelen
voor de realisatie en ondersteuning van beschermde, met PGB gefinancierde woonvormen voor
hun kinderen met een verstandelijke beperking en/of autisme in de regiobreed Zuidoost Brabant
en omliggende gebieden. Het biedt ouders een ontmoetingsplaats om in contact te komen met
andere ouders en hun kind(eren) en te leren van elkaars kennis en ervaringen.
Een vernieuwde regio-brede aanpak
RPSW heeft tot doel ervaring en deskundigheid
en ervaringen uit te wisselen en te delen.
Wij maken ons sterk naar gemeentes,
zorginstellingen, woningcorporaties en andere
organisaties in regio Zuidoost-Brabant om het
ouderinitiatieven makkelijker te maken te
starten en door te blijven functioneren.

EERSTE KENNISMAKING

U bent op zoek naar een passende woonvorm voor uw zoon,
dochter of familielid met een beperking. Welke mogelijkheden
zijn er? Wat past het beste? Wat komt er allemaal bij kijken?
Zijn er anderen met wie ik gezamenlijk kan optrekken? Welke
ervaring hebben anderen die al verder zijn? Wonen, werken en
welzijn; hoe kan dat worden geregeld? Wat wordt van mij
verwacht als ik mij aansluit bij een ouderinitiatief?

Welke mogelijkheden zijn er?
Een eerste kennismaking

Leren van anderen, themaavonden, persoonlijk advies

Kennismaking en oriëntatie met
andere actieve deelnemers

Keuzes maken nieuw initiatief
Starten als deelnemer

Groepsvorming, taakverdeling,
vrije tijd, belangenbehartiging

Het in stand houden, financiën,
Persoonlijk toekomstplan

I N D I V I D U E E L L I D M A AT S C H A P

RPSW komt op voor de belangen van leden en
wooninitiatieven in onze regio en is een
ontmoetingsplaats van ouders die een passende
woonvorm voor hun kind met een beperking
zoeken of willen starten en zich verder
oriënteren. RPSW doet dit o.a. door themaavonden te organiseren.
De samenwerking van RPSW met andere
instanties in Brabant en de landelijke
organisaties, deskundig op het gebied van
mensen met een beperking én op het gebied van
'particuliere wooninitiatieven' maakt het
mogelijk om regiobreed deze doelen te
bereiken.

Voor een klein bedrag per jaar voor het lidmaatschap bieden
wij een informatieve website en versturen wij regelmatig
nieuwsbrieven. Ook kunt u deelnemen aan de thema-avonden,
kennismaken met andere leden. Er is veel kennis, ervaring en
deskundigheid in onze vereniging aanwezig en als die er niet is
vinden we samen de weg naar een oplossing.
A A N G E S L O T E N WO O N I N I T I AT I E V E N

Niet alleen de realisatie van een wooninitiatief is van belang,
ook het in stand houden ervan. De onderlinge samenwerking
tussen de initiatieven is van groot belang voor de toekomst.
Bezuinigingen en stijgende kosten maken het steeds
belangrijker te leren van elkaar en goede afspraken met
dienstverleners te maken. Alle kennis en ervaring is ook
beschikbaar voor onze leden.

