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1. Voorwoord
Het jaar 2017 was voor de stichting Thuis in Welzijn een jaar met 2 gezichten. Aan de ene
kant is door vele partijen in het werkveld enthousiast gereageerd op het Thuishuis. Er zijn
vele positieve artikelen verschenen in kranten en tijdschriften. Zelfs op TV is er aandacht aan
besteed. De belangstelling voor het concept neemt duidelijk toe. Het wordt algemeen
ervaren als een van de maatoplossingen tegen het gevoel van eenzaamheid voor vele
alleenstaanden.
Tegelijkertijd zijn er nauwelijks nieuwe opdrachten uit voortgevloeid en zijn de financiële
mogelijkheden van de Stichting beperkt. Ook actieve fondsenwerving heeft hiervoor
nauwelijks soelaas geboden. Een gerichte actie voor ondersteuning aan het adres van de
provincies heeft wel tot waardering maar niet direct tot actieve steun geleid. Er hebben
diverse goede gesprekken plaatsgevonden waarbij steeds veel lof voor het concept werd
uitgesproken. Maar een daadwerkelijke actieve steun kon niet worden toegezegd.
Na de Tweede Kamer verkiezingen in maart 2017 is er eind oktober een nieuw Kabinet
aangetreden. Een van de beleidsuitgangspunten in de regeringsverklaring is het bestrijden
van het eenzaamheidsprobleem. Het Kabinet is dan ook actief in gesprek gegaan met vele
partijen uit het werkveld om tot een nadere concretisering te komen. Ook stichting Thuis in
Welzijn is hierbij betrokken. Of dit leidt tot meer aandacht en ondersteuning voor Thuis in
Welzijn zal de komende maanden blijken.
Het bestuur heeft in 2017 uitvoerig stilgestaan bij een strategienotitie die een analyse gaf van
de knelpunten bij het daadwerkelijk realiseren van meer Thuishuizen. Zo zijn het organiseren
van de Thuisbezoeken, het aansturen van de vrijwilligerscoördinator, het verankeren van het
concept binnen de lokale setting en het verwerven van financiële middelen uitvoerig
besproken. Ook de kwetsbaarheid van de huidige bemensing is aan de orde geweest. Dit
heeft geleid tot beleidsbijstellingen.
In Woerden is het 4e Thuishuis in aanbouw en dat zal begin van het nieuwe jaar (2018)
worden geopend. Er is veel belangstelling voor en er is al een wachtlijst ontstaan. Ook de
Thuisbezoeken en het project AutoMaatje van de lokale Stichting Thuishuis Woerden zijn een
groot succes.
Door de directeur is met veel energie gewerkt aan een boek waarin het concept Thuishuis en
alle mogelijke praktijkvraagstukken uitvoerig worden uiteengezet. Het boek “Laat niemand in
eenzaamheid leven” is een uitvoerige handleiding geworden dat veel steun kan bieden bij
het realiseren van een Thuishuisproject.
Met name het gebrek aan financiën verhindert om op grotere schaal Thuishuisprojecten te
realiseren. Het nut van het Thuishuis staat niet ter discussie en is inmiddels wel bewezen. Het
starten van nieuwe Thuishuisprojecten vraagt meer financiële armslag dan er nu aanwezig is.
Bestuur en directie blijven zich inzetten om het Thuishuisproject als algemeen erkend middel
tegen het gevoel alleen te zijn van vele alleenstaanden op grotere schaal te realiseren. Het
feit dat ook het nieuwe Kabinet erkent dat eenzaamheid een groot maatschappelijk
vraagstuk is, geeft hoop voor de toekomst.
Namens het bestuur
Mr G.W.M van de Ven, voorzitter
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2. Organisatie
De Stichting staat onder leiding van de directeur Jan Ruyten, tevens is hij de grondlegger van
het concept “Thuishuisproject”.
Er zijn 4 mensen voor de Stichting actief en 1 Thuishuisprojectontwikkelaar. Deze werken
allemaal op vrijwillige basis.
Het bestuur bestaat uit :
Naam

Functie

Lid sinds

Chris Schalkwijk
Conny Bouwer
Brecht van Beers
Gerard van de Ven
Rina van Rooij

penningmeester
algemeen lid
secretaris
voorzitter
algemeen lid

2011
2013
2015
2015
2016
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3. Strategie 2016-2020
De Stichting Thuis in Welzijn is een organisatie die zich richt op het waarborgen van het
gedachtegoed van het concept Thuishuisproject en de continuïteit en realisatie van
Thuishuisprojecten. In 2016 is door het bestuur het plan “van draagvlak naar daadkracht”
vastgesteld. Dit resulteerde in 4 concrete doelstellingen.
-

-

Optimaliseren van alle elementen van het Thuishuisproject en het vastleggen daarvan in
een kwaliteitshandboek, alsmede de ontwikkeling van een bijbehorend
certificeringssysteem.
Het borgen van het gedachtegoed van de continuïteit van alle activiteiten rondom het
Thuishuisproject in een onafhankelijke organisatie
Het verder uitdragen van het Thuishuisproject opdat de praktische haalbaarheid van een
Thuishuisproject en daarmee de concrete eenzaamheidsbestrijding groter wordt.
Organiseren van alle elementen van het Thuishuisproject en het vastleggen daarvan in
een kwaliteitshandboek c.q. handleiding.

Deze doelstellingen hebben geleid tot een ambitieus plan van aanpak . Er zijn veel financiële
middelen nodig om de doelen te kunnen realiseren. Aan het eind van 2017 hebben wij echter
moeten constateren dat, wegens het niet kunnen verwerven van voldoende financiële
middelen, de voortgang ernstig is gestagneerd. Er zijn veel contacten gelegd met de
landelijke en provinciale overheden, maar dit leidde (nog) niet tot het gewenste resultaat. Dit
ondanks het feit dat gesprekken met o.a. de staatssecretaris hoopvol leken. Ook de
contacten met de Provincie Limburg leken in eerste instantie positief, doch uiteindelijk bleef
het daarbij. Onderzocht is welke Provincies in hun collegeprogramma nog mogelijkheden
bieden tot financiering van welzijnsactiviteiten. In 2017 (en 2018) zijn (worden) deze
Provincies apart benaderd.
Regelmatig zijn wij terugverwezen naar Gemeenten en/of corporaties die aan zet zouden
zijn. Er is veel gedaan aan acquisitie maar dit heeft (nog) niet geleid tot veel
haalbaarheidsonderzoeken en zeker niet tot meer Thuishuisprojecten.
Dit alles heeft het bestuur doen besluiten de ambities nog eens onder de loep te nemen en
wellicht tot bijsturing van de plannen te komen. Begin 2017 heeft een strategiebespreking
plaatsgevonden en zijn hierover nadere besluiten genomen.
Er is sprake van een toenemende aandacht voor het thema eenzaamheid . In het
regeerakkoord (2017-2021) ‘Vertrouwen in de toekomst’ lezen wij dat de overheid met
maatschappelijke partners wil komen tot een effectieve aanpak van eenzaamheid. Wij
denken dat wij bij deze ambitie behulpzaam kunnen zijn met het Thuishuisproject. Wij
erkennen dat we daarvoor een ‘lange adem’ nodig zullen hebben. Verder hebben we een
drietal inhoudelijke onderwerpen/vragen benoemd om nader uit te werken:
•
•
•
-

Hoe krijgen we het (lokale) Thuisbezoek effectiever en beter georganiseerd?
Hoe organiseren we structurele landelijke aansturing (lokale)
vrijwilligerscoördinatoren?
Hoe verduurzamen we (lokale) Thuishuisprojecten c.q. lokale vrijwilligersbesturen?

In 2017 in het kwaliteitshandboek c.q. handleiding over Thuishuisproject verschenen
onder de titel: ‘Laat niemand in eenzaamheid leven’ (zie ook bijlage).
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4. Activiteiten 2017
a. Acquisities en haalbaarheidsonderzoeken
Wanneer een gemeente of woningcorporatie geïnteresseerd is in de realisatie van een
Thuishuisproject wordt er altijd eerst een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. In 2017 is
een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd in Reeuwijk.
Acquisities vonden op een wat grotere schaal plaats. Zo lopen er contacten in de
volgende plaatsen : Krimpen aan de IJssel, Huizen, Schijndel, Vlaardingen, Amsterdam,
Deventer, Kamerik, Amersfoort, Nissewaard, Goeree Overflakkee, Gouda, Rijswijk en Den
Haag. In België: Triamant. Het is nog niet bekend in welke gevallen dit tot een
haalbaarheidsonderzoek zal leiden.
b. Voortgang gerealiseerde en in ontwikkeling zijnde Thuishuisprojecten
Deurne
Het Thuishuisproject “de Zevensprong” is met succes gerealiseerd. Het huis telt 7
bewoners. De lokale Stichting heeft zich losgemaakt van de Stichting Thuis in Welzijn en
gaat als zelfstandige Stichting haar eigen weg
Amstelveen
Het Thuishuisproject in Amstelveen heeft het tweede Thuishuis dat werd gerealiseerd.
Ook hier wonen 7 bewoners. In 2016 hebben zich rondom de bewoners diverse
vervelende incidenten voorgedaan. Incidenten die zich moeilijk lieten oplossen. Hierdoor
heeft het Thuishuis ook wat negatieve aandacht gekregen. Stichting Thuis in Welzijn is
gevraagd om ondersteuning te bieden en heeft de zaak inmiddels weer op orde
gekregen. Echter de lokale Stichting heeft zich losgemaakt van de Stichting Thuis in
Welzijn en gaat als zelfstandige Stichting haar eigen weg.
NB. De Stichting beschouwt de eerste twee Thuishuisprojecten in Deurne en Amstelveen
als pilotprojecten, waar ook enkele weeffouten in zitten, die helaas niet meer te
herstellen bleken, vanwege het zelfstandig karakter van de lokale organisatiestructuur.
Inmiddels zijn die ‘weeffouten’ eruit gehaald en werken de volgende Thuishuisprojecten
conform het basisconcept.
Harderwijk
Het Thuishuisproject in Harderwijk functioneert prima. Inmiddels met een nieuwe
voorzitter met de ambitie om een 2de Thuishuis te realiseren in Harderwijk.
Woerden
Het Thuishuisproject in Woerden is eind 2017 gerealiseerd. Een bestaand pand is volledig
verbouwd. De bewonersgroep (6 bewoners) was al ruim een half jaar voor opening
gerealiseerd. Verder vinden de Thuisbezoeken al volop plaats en is er een ruime
belangstelling voor het Thuishuis (wachtlijst van circa 30 personen).
Uniek aan dit project is de koppeling met het ANWB project AutoMaatje (inmiddels in
meer dan 30 gemeentes actief), een vervoerservice voor en door inwoners van de
Gemeente Woerden. Deze koppeling is mede oorzaak dat AutoMaatje Woerden, by far,
het meest productieve project van Nederland is.
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Ter ondersteuning van Thuisbezoek zijn er concrete plannen om met een ‘Thuisbus’ de
wijk en buurt in te trekken om ouderen ‘over de drempel’ te ‘verleiden’!
Winkel
In Winkel (Gemeente Hollands Kroon) is een Thuishuisproject in ontwikkeling. Het
Thuishuis komt in het gerenoveerde Winkelmadepark, een voormalig zorgcentrum. Een
apart appartementencomplex dat plaats gaat bieden aan 6 bewoners. De Start van de
bouw werd verwacht in 2017, maar is inmiddels vertraagd. Inmiddels is een ‘inlooplunch’
georganiseerd, waarbij de doelgroep kosteloos eens per week elkaar kan ontmoeten
tijdens een lunch!
c. Fondsenwerving
Er is veel tijd en aandacht besteed aan fondsenwerving. Het uiteindelijke resultaat is
echter heel teleurstellend.
d. Kwaliteitshandboek/Handleiding Thuishuisproject
De directeur heeft hard gewerkt aan de realisatie van het kwaliteitshandboek. Via
fondsen zijn financiële middelen verworven om dit boek uit te kunnen geven. Dat is voor
het grootste deel gelukt en de publicatie was in november 2017 (zie ook bijlage)
PR en communicatie
De Stichting en het concept Thuishuisproject hebben ook in 2017 weer veel aandacht
gekregen in de pers. Zo’n 15 keer werd er in een krant aandacht aan besteed, o.a.
landelijke krant Parool en ledenblad ANBO .
Verder is verschillende keren een artikel op de website van VWS geplaatst en een
veelvoud van berichten op sociale media (Twitter, LinkedIn en Facebook) verschenen.
Het aanvankelijke idee om eind 2017 een 2de minisymposium ‘Laat niemand in
eenzaamheid leven’, te organiseren in Woerden, is door omstandigheden verplaatst
naar 2018. De eerste contacten met de Burgemeester van Woerden en de Minister van
BZK zijn gelegd!
Opleidingen
De Stichting heeft vier cursussen ontwikkeld :
-

Basiscursus vrijwilligers Thuishuisproject
Basiscursus omgaan met dementie
Basiscursus bestuurdersvrijwilligers Thuishuisproject
Opleiding Thuisprojectontwikkelaar

De eerste is tweemaal in 2017 georganiseerd op locatie.
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5. Financiële situatie
Begin 2016 werd duidelijk dat de financiële situatie om maatregelen ging vragen. Het
verdienmodel is niet goed uit de verf gekomen. Zonder bijsturing kon de stichting niet
overleven. Dit heeft er toe geleid dat de functie van directeur als betaalde functie is omgezet
naar een vrijwilligersfunctie. Deze situatie is – helaas- in 2017 onveranderd gebleven. Met de
donaties en bijdrage van fondsen heeft de Stichting haar werk in 2017 kunnen blijven doen.
De financiële situatie van de Stichting is zorgelijk, en er zal een Plan van Aanpak worden
opgesteld om in ieder geval basiscontinuering te waarborgen.
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BIJLAGE
Laat niemand in eenzaamheid leven
Handleiding voor het opzetten van een Thuishuisproject: van idee tot realisatie. Met
praktijkvoorbeelden voor vrijwilligers, medewerkers en bestuur.

Verrassend helder geschreven en zorgvuldig samengesteld handboek over kleinschalig wonen in
een Thuishuis voor ouderen in Nederland, in 6 delen binnen één band.
Als ouderen alleen komen te staan, bijvoorbeeld doordat hun partner wegvalt, en er ook in de
vrienden- en kennissenkring mensen komen te overlijden, komt het nogal eens voor dat zij
vereenzamen. Vereenzaming wordt wel de ergste kwaal genoemd waarmee je in je leven kunt
worden geconfronteerd.
Uit diverse onderzoeken komt naar voren dat wanneer mensen tijdig uit hun isolement worden
gehaald en worden geactiveerd tot deelname aan sociale activiteiten, het moment
van
de daadwerkelijke behoefte aan zorg kan worden uitgesteld.
Er is thans veel beweging binnen de wereld van zorg en welzijn van met name ouderen. In de
orkaan van kritiek over het huidige zorg- en welzijnssysteem laat Jan Ruyten zien dat ‘het ook
anders kan’.
Dit boek gaat over het opzetten van een Thuishuisproject, bestaande uit Thuisbezoek en
Thuishuis, ook wel ‘studentenhuis voor ouderen’ genoemd. Vanuit de visie: ‘eigen regie houden’
en: ‘professionals ondersteunen de vrijwilligers/mantelzorgers’ (en niet andersom!),
en
gericht op het verminderen c.q. voorkómen van eenzaamheid!
Deel 1 beschrijft het ontstaan van het idee van het Thuishuisproject, Deel 2 de realisatie ervan
in een vrijwilligersorganisatie met een lokale Stichting Thuishuis. Talloze uiterst praktische
praktijkvoorbeelden volgen hierna: van het opzetten van een klankbordgroep tot en met het
aanvragen van de anbi-status en het contact met de fiscus. Niets wordt vergeten: stap voor stap
wordt de lezer aan de hand genomen bij het opzetten van zo’n organisatie.
In Deel 3 komt de scholing via cursussen en bijeenkomsten van vrijwilligers, coördinatoren en
stichtingsbestuursleden uitgebreid aan de orde.
Deel 4 bevat een complete instructieve en zeer transparante handleiding voor de vrijwilligers en
de coördinatoren die bij een Thuishuisproject werken. Ook aan zorgvuldige
functieomschrijvingen, contracten en werving is uiteraard gedacht.
Deel 5 bevat de achtergronden voor het mogelijk opzetten van Thuishuisprojecten voor ouderen
met een migratieachtergrond of met dementie, niet alleen met veel gegevens over onderzoek,
maar ook met praktische informatie over de inrichting van een speciaal Thuishuis voor hen.
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Deel 6 ten slotte bevat zeer uitgebreide bronvermeldingen in de vorm van noten, een lijst van
aanbevolen literatuur, en relevante adressen.
Met een katern met kleurenfoto’s van een aantal reeds gerealiseerde Thuishuisprojecten, en
van het moment dat het Thuishuisproject de Nationale Eenzaamheid Prijs 2015 won!
Het boek werd geschreven door de zeer ervaren vrijwilliger, professional en organisator Jan
Ruyten, die eerder ook het – inmiddels uitverkochte - boek: ‘Laat niemand in eenzaamheid
sterven’ schreef over het opzetten van door vrijwilligers gerunde hospicehuizen in Nederland.
Auteur(s)
ISBN
Prijs in Euro's

Jan Ruyten
9789060208571
30,00 (incl. B.T.W.)

Aantal pagina's
Jaar van verschijnen
Druk
Bindwijze
Formaat
Gewicht in gram
Illustraties

316
2017
1e druk
Garenloos gebrocheerd
15,3 x 23,2 cm
370
Kleurenfoto's en schema's

Het boek is te verkrijgen via Stichting Thuis in Welzijn .De kosten bedragen € 30,- (incl.
verzending)
(De gehele opbrengst van het boek komt ten goede aan de Stichting Thuis in Welzijn)
Bestellen: info@thuisinwelzijn.nl
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