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1. Voorwoord 

"Als je onzeker bent of bang, is de behoefte aan contact met andere mensen groot. Dit is iets waar 

we samen doorheen moeten en mensen beseffen dat. Het coronavirus kunnen we niet stoppen, het 

eenzaamheidsvirus wel. Laten we samen zorgen dat niemand zich in de steek gelaten voelt." 

(Koning Willem Alexander) 

De website van Stichting Thuis in Welzijn is vernieuwd! Wij zijn erg trots op het prachtige resultaat. 

Op onze vernieuwde website vindt u meer informatie over onze missie, visie, projecten en 

activiteiten. Wilt u in uw eigen gemeente een Thuishuisproject opzetten? Op onze website vindt u 

een handleiding en andere nuttige documenten die u hierbij kunnen helpen. Nieuwsgierig? 

In verband met de huidige contactbeperkingen in verband met het coronavirus, zijn de lopende 

Thuishuisprojecten in Winkel en Noordwijk enigszins vertraagd. Gelukkig zijn de bouwactiviteiten 

daar nog wel doorgegaan, en verwachten we in 2021 het 5de en 6de Thuishuisproject volledig op 

te leveren. 

Tot Slot 

De ‘omslag’ van ‘verzorging’ (afhankelijkheid) naar weer ‘eigen regie voeren’ verloopt in de praktijk 

moeizaam. Niet eens uit onwil, maar ‘gewoonten blijken weerbarstig’. Zoals Albert Einstein ooit 

zei: ‘We cannot solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them.’  

Nederland zit erg gevangen in het zorg-denken, terwijl het gros van de ouderen geen zorg nodig 

heeft. De Thuishuisprojecten combineren wonen en welzijn en hebben bewezen eenzaamheid 

onder kwetsbare ouderen te verminderen. Toch vond de missie om het project landelijk uit te 

rollen (op) geen gehoor bij de rijksoverheid. Om in aanmerking te komen voor een landelijke 

subsidie voor kleinschalige woningen voor ouderen is veelal een combinatie met zorg vereist. Maar 

ook kwetsbare ouderen zonder zorg, hebben gewoon een plek nodig waar ze prettig kunnen 

wonen, zonder te vereenzamen. Alle rapporten en adviezen over dit onderwerp lijken dit wel te 

beseffen, maar zoals oud-wethouder van Amsterdam Jan Schaefer ooit zei: 'in gelul kan je niet 

wonen'. 

Mede naar aanleiding van een groot krantenartikel in de Volkskrant (18 januari 2020), (zie ook 

website) hebben zich verschillende partijen gemeld om met ons in gesprek te komen voor een 

mogelijke samenwerking met en/of ondersteuning door onze Stichting Thuis in Welzijn. 

Wij staan (hopelijk) aan de vooravond van een ‘uitrol’ van Thuishuisprojecten in Nederland, en dat 

past  - wat ons betreft - prima in het ‘nieuwe normaal’! 

 

Laat niemand in eenzaamheid leven!! 

 

Namens het bestuur 

Jan M. Ruyten, voorzitter 
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2. Organisatie 

De grondlegger van de Stichting is Jan Ruyten. Hij is tevens grondlegger van het concept 

“Thuishuisproject”. Na diverse jaren de functie van directeur te hebben vervuld is hij in 2018 

weer toegetreden als voorzitter van het (onbezoldigde) bestuur.  Naast het bestuur zijn er twee 

Thuishuisprojectontwikkelaars actief. 

Het bestuur bestaat uit : 

 

Naam    Functie    Lid sinds 

 

Jan Ruyten   voorzitter   2018 

Chris Schalkwijk  penningmeester  2011 

Conny Bouwer   algemeen lid/secretaris  2013 

Rina van Rooij   secretaris   2016-2020 

 

Rina van Rooij heeft per 1 januari 2021 afscheid genomen als bestuurslid. Op dit moment zijn 

wij op zoek naar een opvolger. 

 

Het bestuur heeft in 2020 drie maal vergaderd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 

 

 

 

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. Eind 2019 constateren wij dat het onderwerp 

eenzaamheid hoog op veel agenda’s staat en dat resulteert erin dat ook de belangstelling voor 

het Thuishuisproject enorm groeit. Dat uit zich in veel contacten, veel gesprekken en veel 

bezoeken. Er zijn gesprekken gevoerd met Gemeenten, woningcorporaties, Provincies, 

Ministerie, de nationale ombudsman, DG Wonen , de Woonbond etc. Eind 2020 stellen wij vast 

dat – mede onder invloed van de Coronapandemie – het thema eenzaamheid centraler in de 

belangstelling staat, als ooit tevoren; en dat – als gevolg van stagnerende woningbouw – de 

kleinschalige woonvoorziening voor senioren in toenemende mate aandacht krijgt. Dit alles 

leidt tot serieuze gesprekken met een tweetal nieuwe financieringsbronnen en tot de 

ontwikkeling van nieuwe Thuishuisprojecten in Nederland. 
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4. Activiteiten 2020 

 

a. Netwerk en activiteiten  

 

Eenzaamheidsvirus 

Volgens de koning vraagt de huidige coronacrisis veel van ons allemaal. Hij stond met name 

stil bij mensen die ouder zijn en kwetsbaar. "Als je onzeker bent of bang, is de behoefte 

aan contact met andere mensen groot. Dit is iets waar we samen doorheen moeten en 

mensen beseffen dat. Het coronavirus kunnen we niet stoppen, het eenzaamheidsvirus wel. 

Laten we samen zorgen dat niemand zich in de steek gelaten voelt." 

  

Spontane acties lopende Thuishuisprojecten 

 Het is hartverwarmend om te zien wat voor spontane  

 acties er ontstaan bij lokale Thuishuisprojecten.  

 Hieronder een aantal voorbeelden.  

 

 

 

Belmaatje of Boodschap-vrijwilliger

Op verschillende plaatsen, Harderwijk, Winkel, Woerden, 

verzorgen vrijwilligers belrondjes bij ouderen en/of doen ze 

boodschappen. ‘Lief dat jullie bellen en aan mij denken’ is 

wat we veel van ouderen horen! Inmiddels zijn er 

bijvoorbeeld in Woerden al ca. 70 vaste Belmaatjes aan 

ouderen gekoppeld. 

 

Klapstoel-gesprekje 
Een vrijwilliger ging op de fiets, met een klein stoeltje, op 

bezoek bij een oudere met een zeer klein netwerk. Op 

veilige afstand even praten en elkaar zien kan iemand de 

week doorhelpen! 

 

Hutspot en Bloemetje 
Verrassing: hutspot met ’n kuiltje jus en een bloemetje aan 

huis voor 50 ouderen. 
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Kaartje sturen 
We hebben twee prachtige 

kaarten in ontvangst mogen 

nemen. Zo kunnen we onze 

vrijwilligers en ouderen naast 

bellen ook een leuk kaartje 

sturen! Volledig gesponsord en 

ontworpen door @inedeknoop 

van Ien grafische vormgeving.  

 

 

Thuisbus-Bingo  
Wát een feestje bij de Thuisbus-Bingo! Even alle zorgen vergeten met bingo, muziek en een 

dansje. Bij ‘Leef’ van Hazes werd de 1,5 meter polonaise feilloos ingezet en zong iedereen 

mee. Samen gaan we er komen! Met mooie prijzen gesponsord door woningcorporatie 

GroenWest en met medewerking van burgemeester Victor Molkenboer: “Het was heel 

gezellig. Kom graag nog een tweede keer!’’ 
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Thuishuis Centrale  
Het initiatief van de Thuishuis Centrale is geboren 

in 2020. De vrijwilligerscoördinator heeft samen 

met de vrijwilligers van Thuishuis Winkel dit 

initiatief bedacht tijdens de algehele lockdown die 

heel Nederland heeft getroffen als gevolg van de 

Corona epidemie. Doel van de Thuishuis Centrale is 

om ouderen (60+) die het afgelopen jaar iets naars 

hebben meegemaakt een hart onder de riem te 

steken. De Thuishuis Centrale laat zich zien rond 

bepaalde feestdagen en/of bij speciale 

evenementen zoals de bloemencorso van Winkel of 

de floraliadagen van Nieuwe Niedorp. In elk dorp is er een contactpersoon die uit hun grote 

sociale netwerk mensen aandragen voor de Thuishuis Centrale. Daarnaast kunnen mensen 

via facebook of via de mail aan de vrijwilligerscoördinator mensen opgeven die een 

opstekertje kunnen gebruiken. Tevens is gestart met het ronddelen van een 

bloemenverassing tijdens de floralia en corso dagen. En ook hebben de vrijwilligers rond 

het Sinterklaasfeest wel 100 attenties rond mogen delen! 

De vrijwilligers van Thuishuis Winkel pakken de attentie in en samen met de 

contactpersonen uit de dorpen worden de pakketjes aan huis bezorgd. Het werkveld 

bestaat uit de dorpskernen: Winkel, Lutjewinkel, Moerbeek, Kolhorn, Haringhuizen, 

Nieuwe Niedorp, Oude Niedorp, ‘t Veld en Zijdewind.  
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b. Voortgang gerealiseerde en in ontwikkeling zijnde Thuishuisprojecten 

       Harderwijk 

Het Thuishuisproject in Harderwijk heeft op bescheiden wijze haar eerste lustrum van het 

Thuishuis gevierd!  Binnen de beperkingen van coronamaatregelen zijn aangepaste 

activiteiten ontwikkeld, zoals 100-tal ‘telefonische-Thuisbezoeken’; kerstpakket voor 

vrijwilligers. Daar waar mogelijk zijn reguliere Thuisbezoekactiviteiten (aangepast) 

doorgegaan. Binnen het Thuishuis zijn wisselingen in de samenstelling van de 

bewonersgroep opgevangen en is zonnewering voor het Thuishuis in samenwerking met 

Omnia georganiseerd. Met de gemeente Harderwijk constructief overleg gehad over 

subsidierelatie en in samenwerking met Lions is de nieuwe website gelanceerd! Het 

Thuishuisproject Harderwijk is druk bezig om welzijn onder een grote groep alleenstaande 

ouderen verder te verbeteren en uit te breiden in Harderwijk . Met name gericht op het 

verder uitbreiden van de Thuisbezoekactiviteiten, met iedere maand in het  teken van een 

bepaald thema. Activiteiten, zoals: Thuishuiselijke Zondagen; winterbijeenkomsten; 

paasbijeenkomsten; lentelunch; terrasbijeenkomsten; herfstsoeplunch; Sinterklaas-

spelmiddag; kerstbijeenkomst en een boottocht. 

 

Woerden 

Ondanks het rare corona-jaar hebben ze bij het Thuishuisproject in Woerden niet stil 

gezeten. Nog net voor de eerste Lock-down is er een vrijwilligerscursus succesvol afgerond 

en is er nog een OuderMaatje gedaan. Daarna zijn ze overgegaan tot coronaproof 

activiteiten om in contact te blijven met de ouderen en hun vrijwilligers. Zo is het bestand 

van ca 800 ouderen meerdere malen gebeld, om proactief hulpvragen op te halen. Hieruit 

zijn ca 150 ouderen gekoppeld aan een vast Belmaatje; een vrijwilliger die wekelijks 1 of 2 

vaste ouderen belt. Er zijn 4 Thuisbus-Balkon-Bingo’s gedaan om de week te doorbreken 

en wat positiviteit te brengen, dit werd erg gewaardeerd. Er werden 100 maaltijden en 

plantjes aan de deur rond gebracht door de vrijwilligers en lokale horeca. Er gingen 600 

handgeschreven ‘Ik denk aan jou’ kaarten op de post en er werden 220 gedoneerde 

geraniums rondgebracht door de AutoMaatjes uit Woerden. Zodra de maatregelen 

richting de zomer versoepelden is AutoMaatje weer gaan rijden, de Thuisbus (ca 720 

bezoekers) van start gegaan met het Pop-up terras in de wijk en zijn er in korte tijd vele 

OuderMaatjes (11 stuks, ca 500 bezoekers) gedaan als Pannenkoeken eten in het park, 

scootmobieltochten en vaaruitjes. Allemaal om ontmoetingen tussen ouderen mogelijk te 

maken en mensen uit isolement te halen. Met als klap op de vuurpijl een last-minute 

Zomerfestival met ca 200 ouderen! In oktober hebben we met collega maatschappelijke 

organisaties een Week tegen de Eenzaamheid georganiseerd, net voordat de 2e lock-down 

kwam. Toen zijn we weer overgegaan op bellen, en met de kerst 400 goodiebags, 2100 

kaarten en 50 maaltijden rondbrengen (i.s.m. vele lokale partijen en FC Utrecht) 

Incidenteel hebben we Thuisbezoeken bij de meest kwetsbare en eenzame ouderen wel 

door laten gaan in overleg met vrijwilliger en oudere. Ook AutoMaatje heeft, met 

uitzondering van een paar maanden, non-stop door gereden, met de laatste maanden van 

2020 ook veel naar vaccinatie voor ouderen in de regio. Ondanks de corona is zowel het 

aantal deelnemers van AutoMaatje e.a. activiteiten gegroeid, net als het aantal nieuwe 

vrijwilligers. Er is een nieuwe folder ontworpen en een nieuwe website gemaakt. En op de 

valreep is ook het 5 jarig jubileum van ANWB AutoMaatje nog feestelijk gevierd en is er in 

december nog een leuke, verbindende sponsoractie ‘De Stick’ opgezet. Al met al een 

bewogen jaar!  
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Winkel 

Het Thuishuisproject in Winkel heeft met het vernieuwde vrijwilligersbestuur en de nieuwe 

vrijwilligerscoördinator de Thuisbezoekactiviteiten voortvarend ter hand genomen. Samen 

met een enthousiaste vrijwilligersgroep(s) is de mooie gele Thuisbus gelanceerd in Winkel 

e.o. Op Moederdag is koffie en boterkoek aan huis aangeboden.  

Binnen de beperkingen van coronamaatregelen zijn aangepaste activiteiten ontwikkeld 

zoals Kaartenactie, en tijdens Bloemencorsotijd zijn attenties uitgereikt aan inwoners en 

vrijwilligers. Met de ‘Thuishuiscentrale’ is een nieuwe activiteit gestart, gericht op het 

verstrekken van sinterklaascadeautjes aan ca. 100 ouderen. Daarnaast is er veel aandacht 

voor de aankomende bewonersgroep, fondsenwerving en inrichting van het Thuishuis. 

Hierbij is, - als gevolg van ©coronamaatregelen - vertraging opgelopen in de benodigde 

bewonersbijeenkomsten. Gelukkig hebben de (ver)bouw activiteiten doorgang kunnen 

vinden, en is het Thuishuis in het eerste kwartaal 2021 opgeleverd! 

 

Noordwijk 

Het Thuishuisproject Noordwijk heeft een enthousiast vrijwilligersbestuur, wat – zwaar 

gehinderd door de coronamaatregelen – veelal ‘achter de schermen’ en middels 

videovergaderingen heeft moeten opereren. Er is hard gewerkt aan het opzetten van de 

Stichting, actualiseren van het Plan van Aanpak, ontwikkelen van een website, opzetten 

van sociale media, starten van de fondsenwerving gericht op inrichting van het Thuishuis. 

Voorbereiden van de lancering van AutoMaatje Noordwijk (uiteindelijk maart 2021), in 

samenwerking met Welzijn Noordwijk. De sollicitatieprocedure vrijwlligerscoördinator 

heeft vertraging opgelopen (aanstelling verwacht april 2021), maar de bouw van het 

Thuishuis verloopt voorspoedig, en de inrichtingsactiviteiten zijn in volle gang. Al voordat 

de wervingscampagne voor Thuishuisbewoners startte, waren de eerste aanmeldingen al 

binnen!  

 

Schoorl (gemeente Bergen-NH) 

Na een succesvol haalbaarheidsonderzoek heeft de gemeente Bergen besloten over te 

gaan tot de implementatie van Thuishuisproject Schoorl. Echter - door de beperkingen als 

gevolg van Coronamaatregelen - is de start van de vrijwilligersstichting nog even 

uitgesteld. In samenspraak met de gemeente Bergen word de subsidieregeling inzake 

vrijwilligerscoördinator verder uitgewerkt. De ontwerpsessies met Kennemer Wonen over 

het Thuishuis zijn inmiddels gestart. 

 

Emmen 

Als gevolg van de ©coronamaatregelen heeft het haalbaarheidsonderzoek nog geen 

aanvang genomen. 

 

Son en Breugel 

Nog net vóór de strenge ©coronamaatregelen heeft de startbijeenkomst 

haalbaarheidsonderzoek kunnen plaatsvinden in Son en Breugel. Bijzonder bij dit 

Thuishuisproject in wording, is de nauwe betrokkenheid van een professionele 

thuiszorgorganisatie (opdrachtgever), middels haar vastgoedinzet. Een innovatieve 

thuiszorgorganisatie die toekomstbestendige welzijnsinzet nastreeft. 

 

Er zijn in 2020 geen nieuwe Thuishuisprojecten opgeleverd. 
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c. Acquisities 

Eind 2020 lopen er (de) in de volgende plaatsen actieve acquisities: 

De Ronde Venen 

Reeuwijk 

Montfoort 

Sas van Gent 

Amsterdam 

Den Haag 

 

 

d.    Fondsenwerving 

Er is in dit verslagjaar succesvol actieve fondsenwerving gedaan. Dat heeft geresulteerd in 

een bijdrage van PIN (projecten in Nederland), ter dekking van de begroting, en van Fonds 

Sluyterman van Loo, ten behoeve van de Eendaagse basiscursus voor stichting bestuurders 

en van Landelijke intervisiebijeenkomsten vrijwilligerscoördinatoren.  

 

e.    PR en communicatie 

Ook dit jaar is er wederom veel aandacht geweest in de pers. Maar liefst 29 x is er een 

artikel in een landelijk of lokaal dagblad verschenen. Daarnaast was er ook berichtgeving 

op (m.n. regionale) radio en tv. Al deze berichten zijn terug te lezen op onze website: 

www.thuishuis.org. 

 

f.     Nieuwsbrief 

In 2020 is onze nieuwsbrief 2 x verschenen en digitaal verstuurd aan ons netwerk.  

 

h.    Opleidingen 

De Stichting heeft vier cursussen ontwikkeld : 

- Basiscursus vrijwilligers Thuishuisproject 

- Basiscursus omgaan met dementie 

- Basiscursus bestuurdersvrijwilligers Thuishuisproject 

- Opleiding Thuishuisprojectontwikkelaar 

In 2020 zijn als gevolg van de coronamaatregelen geen cursussen gegeven. 
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5. Financiële situatie 

Met donaties en een bijdrage van de Stichting Kleinjan Kleyburgfonds, en PIN  heeft de 

Stichting haar werk in 2020 kunnen voortzetten en het jaar met een klein positief saldo kunnen 

afsluiten. 

Met de inzet van vrijwilligers en bestuursleden bleef de basis op peil en hebben wij het jaar 

goed kunnen beëindigen. Het jaar 2021 moet echter wel een positieve verandering brengen. 

Wij hopen in dat jaar onze ambities verder te kunnen verwezenlijken. 

Wegens het gebrek aan de benodigde financiële middelen blijft het voor de stichting 

noodzakelijk om haar werkzaamheden op bescheiden schaal uit te blijven voeren. 
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BIJLAGE 

Laat niemand in eenzaamheid leven   

Handleiding voor het opzetten van een Thuishuisproject: van idee tot realisatie. Met praktijk-

voorbeelden 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 functie-

omschrijvingen, 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. 

Deel 6 ten slotte bevat zeer uitgebreide bronvermeldingen in de vorm van noten, een lijst  van 

aanbevolen literatuur, en relevante adressen. 
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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.  
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