
Vereniging van familieleden en naastbetrokkenen van mensen 
met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose

Ypsilon ondersteunt bij het 
opzetten van uw woonproject
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Lidmaatschap lóónt! 
Een voorwaarde om voor een startersbijdrage in aan
merking te komen, is uw lidmaatschap van Ypsilon. 
Als lid van Ypsilon profiteert u bovendien van ons  
uit gebreide aanbod en helpt u de stem van familie te  
versterken. 

De voordelen van het lidmaatschap op een rij:
•	 Gratis gebruik van het Expertisecentrum Wonen 
•	 Ondersteuning bij het starten van een wooninitiatief 
•	 Lotgenotencontact bij u in de buurt
•	 Op elke vraag een antwoord via ons voorlichtings

materiaal en de adviesdienst 
•	 Ypsilon komt op voor uw belang en dat van uw familielid 

en timmert aan de weg voor betere zorg 
•	 Het regionale netwerk van vrijwilligers maakt u wegwijs 

in uw regio

Lid worden van Ypsilon? 
Vul het formulier in op www.ypsilon.org/aanmelden of 
neem contact op met het landelijk bureau 088 000 21 20. 

Een wooninitiatief starten?
Laat van u horen. Dat biedt anderen de kans om zich aan 
te sluiten zodat u met vereende krachten verder kunt. U 
profiteert optimaal van de kennis en ervaring van Ypsilon. 
Er is meer voorhanden dan u misschien denkt. Wilt u in 
aanmerking komen voor een startersbijdrage? De voor
waarden staan vermeld op het Expertisecentrum Wonen: 
www.ypsilon.org/wonen 
U kunt ook contact opnemen met het landelijk bureau  
van Ypsilon 088 000 21 20. 

Wonen met zorg:
de visie van Ypsilon 
De woonwensen van mensen met een psychotische aan
doening zijn net zo verschillend als de symptomen van  
de ziekte.
Zorgafhankelijke mensen stellen speciale eisen aan hun 
huisvesting, bijvoorbeeld waar het gaat om voorzieningen 
en veiligheid.
Het spreekt vanzelf dat de (toekomstige) bewoner, waar 
nodig met steun van zijn naasten, de belangrijkste stem 
moet hebben bij de bepaling van wat goede en gepaste 
huis vesting is.

Ypsilon ontwikkelde minimumeisen met betrekking tot huis
vesting bij psychotische aandoeningen in de overtuiging 
dat:
•	 Iedereen recht heeft op fatsoenlijke en betaalbare huis

vesting
•	 Iedereen recht heeft op veilige huisvesting
•	 Iedereen recht heeft op privacy
•	 Iedereen recht heeft op alle vormen van zorg die aan

sluiten op de individuele behoefte
•	 Goede huisvesting alleen kan met goede en goed bereik

bare dagbesteding.

Uit: Visiesheet Wonen met zorg, Ypsilon 2012

’Praktisch, inspirerend en kundig. 

Ypsilon, bedankt!’



Wonen moet zo!

“Haar hele leven stond al op z’n kop door de psychose  
die mijn dochter kreeg. Dan kunnen we er toch in elk 
geval voor zorgen dat ze een beetje prettig kan wonen?” 

Niet iedereen is in staat om zijn eigen zorg en huisvesting 
succesvol te regelen. En toch gunt u uw naaste een plek 
waar hij of zij zich thuis voelt, een veilige plek die is  
afgestemd op wat er nodig is, zonder enorm in te leveren 
op vierkante meters of privacy.

Bent u het zoeken en het wachten beu? Wilt u zélf het  
initiatief nemen? Dan bent u bij Ypsilon aan het goede 
adres! Want met duizenden familieleden verenigd, weten 
wij als geen ander dat het vinden van een prettige en  
passende woonplek ingewikkeld kan zijn. En weten we  
niet alleen dat familieleden het verschil kunnen maken, 
maar weten we ook hoe. 
Want waarom opnieuw het wiel uitvinden als anderen u  
al voor zijn gegaan?

 

Ypsilon Expertise-
centrum Wonen
Aanbod bekijken
Zoekt u een geschikte woonplek voor uw naaste? Kijk op 
het Expertisecentrum Wonen! Daar biedt Ypsilon een over
zicht van bestaande wooninitiatieven in Nederland voor 
mensen met een psychotische aandoening. Wellicht ook  
bij u in de buurt.

Oproep plaatsen
Niet gevonden wat u zocht? Of is er een plek vrij in uw 
eigen wooninitiatief? Plaats een oproep op het Ypsilon 
Expertisecentrum Wonen. Ypsilon brengt vraag en aanbod 
bij elkaar.

Zelf een wooninitiatief starten
Op zoek naar mensen om samen een wooninitiatief mee te 
starten? Ypsilon brengt u in contact met andere starters. 
Plaats een oproep op het Expertisecentrum Wonen. 

Advies en ondersteuning
Op het Expertisecentrum Wonen staan tal van handige 
documenten, tips en verwijzingen voor starters.  
Toch nog vragen? Informeer naar ons netwerk.

Startersbijdrage
De startersbijdrage van Ypsilon geeft u een financieel 
steuntje in de rug. Hiermee kunt u voor ondersteuning en 
begeleiding aankloppen bij twee ervaren organisaties op 
het gebied van wonen voor kwetsbare mensen: stichting 
Chapeau Woonkringen en stichting WOPiT.

Een lange weg,
maar met resultaat
Het opzetten van een woonproject vergt een lange adem. 
Maar het loont! Vaders en moeders, broers en zussen  
verbonden aan Ypsilon hebben door het hele land heen 
prachtige wooncomplexen neergezet, zoals het Kick 
Wilstra plantsoen in Almere, De Terp in Breda en Zeeuwse 
Gronden in Terneuzen. Laat u inspireren op het Ypsilon 
Expertisecentrum Wonen.

OnzE partnErs:
Chapeau Woonkringen
Chapeau ontwikkelt initiatieven voor het realiseren van 
woningen die speciaal geschikt zijn voor mensen met 
een psychotische aandoening: de Chapeau Woonkringen. 
Een Chapeau Woonkring is een groep zelfstandige wonin
gen, voorzien van extra faciliteiten voor gezamenlijke 
activi teiten. Professionele begeleiders ondersteunen de 
bewoners. De stichting overlegt met gemeenten, woning
corporaties en zorginstellingen om met hen te zoeken naar 
geschikte locaties voor het vestigen van een Woonkring.
www.chapeau-woonkringen.nl

WOPiT
WOPiT staat voor Wonen en Psychiatrie in Twente en be  
heert meerdere kleinschalige woonprojecten voor mensen  
met een psychiatrische beperking. WOPiT neemt per  
vestiging zelf personeel aan om zoveel mogelijk een eigen 
sfeer te handhaven. De zorgvisie is gebaseerd op gelijk
waardigheid en het bevorderen van zelfstandigheid, herstel 
en maatschappelijke deelname. De SRHmethode, ‘syste
matisch rehabilitatiegericht handelen’ vormt een belangrijk 
uitgangspunt bij de woonbegeleiding. WOPiT wil de opge
bouwde kennis met anderen delen en eventueel samen
werken, ook buiten Twente, en biedt daarbij maatwerk. 
www.wopit.nl

‘Een eigen plek geeft mij regie over mijn leven’

‘Met spoed bewoner gezocht. En gevonden!  

Via het Expertisecentrum Wonen van Ypsilon’

‘Een eigen voordeur wil iedereen.

Mensen met een psychotische 

aandoening dan toch ook?’


