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1. Voorwoord 

Je bent zo  

mooi 

anders  

dan ik, 

 

natuurlijk niet meer of  

minder 

maar zo mooi 

anders 

 

ik zou je 

nooit 

anders dan  

anders willen 
(bron: Hans Andreus) 

 

 

In 2021 was het tienjarig jubileum van Stichting Thuis in Welzijn, een mijlpaal in de jarenlange inzet 

ter ondersteuning van met name het Thuishuisproject, een initiatief voor een socialere en 

efficiëntere wereld. Sociale innovatie krijg je in ons land moeilijk van de grond. Alle 

ondersteunende financieringsbronnen zijn gericht op de zorg, niet op welzijn. Daar moet verdiend 

worden. Bij ons is dat niet het geval. De visie van het medisch model blijft dominant en het systeem 

van de overheid is weerbarstig. De mechanismen van een ‘dienende’ overheid functioneren niet 

goed meer, en er is behoefte aan een nieuw sociaal contract. Het is nodig om het vertrouwen 

tussen overheid en burgers te herstellen, en om burgerinitiatieven zoals het Thuishuisproject ook 

een faire kans te gunnen als sociale innovatie. In een wereld waar eenzaamheid een groot 

maatschappelijk probleem is, en de woningnood - met name passende seniorenhuisvesting -  een 

grote uitdaging vorm, geeft het Thuishuisproject voor beide vraagstukken een richtinggevend 

perspectief. Deze vorm van samenleven zou wat ons betreft zeker de toekomst in ons land moeten 

zijn. 

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. De visie van het Thuishuisproject is dat ouderen de eigen regie houden, het 

‘welzijn boven zorg-principe’, en dat professionals vrijwilligers ondersteunen (en niet 

andersom).  

Na diverse jaren de functie van directeur te hebben vervuld is Jan Ruyten in 2018 weer 

toegetreden als voorzitter van het (onbezoldigde) bestuur.  Naast het bestuur is Annelies Brand 

als Thuishuisprojectontwikkelaar actief en Herman Esschendal als bestuursadviseur 

(vrijwilligers). 

Het bestuur bestaat uit: 

 

Naam    Functie    Lid sinds 

 

Jan Ruyten   voorzitter   2018 

Chris Schalkwijk  penningmeester  2011 

Conny Bouwer   secretaris   2013 

 

Het bestuur heeft in 2021 driemaal vergaderd en 1 vergadering is uitgevallen. 
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3. Strategie 2016-2020/2021 

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 waren 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 constateerden wij dat het onderwerp 

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

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

veel bezoeken. Er zijn gesprekken gevoerd met gemeenten, woningcorporaties, provincies, 

ministeries, de nationale ombudsman, DG Wonen , de Woonbond etc. Eind 2020 stelden 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 

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

ontwikkeling van nieuwe Thuishuisprojecten in Nederland. 

Toch hebben wij tijdens onze heidag in juli 2021 moeten concluderen dat de doelstellingen van 

het Plan van Aanpak 2016-2020/2021 niet zijn gehaald. Er is ongelofelijk veel tijd en energie in 

gestoken, en met vele maatschappelijke partijen en overheden zijn we in gesprek geweest. Als 

laatste met de Volksbank. Het heeft helaas niet geleid tot het gewenste resultaat om het 

Thuishuisproject de benodigde ‘boost’ te geven om haar bestaansrecht te verankeren in 

Nederland. Daarmee hebben we ook de - te grote - afhankelijkheid van de verdere 

ontwikkeling van het concept Thuishuisproject aan dit bestuur en aan Jan Ruyten in het 

bijzonder, niet kunnen doorbreken. 

Daarop is besloten dat de strategische activiteiten van de Stichting - in ieder geval voor de duur 

van één jaar - in de ‘slaapstand’ gaan, en we gaan aankijken wat er uit onze omgeving/de markt 

op ons af komt. Daarnaast is er onderzoek gedaan naar fondsenwerving voor een 

kwartiermaker. Ook zijn deze conclusies besproken tijdens de geslaagde eendaagse cursus 

voor stichting bestuurders van de lokale Thuishuisprojecten. 
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4. Activiteiten 2021 

 

a. Netwerk en activiteiten  

Het is hartverwarmend om te zien wat voor spontane acties er ontstaan bij lokale 

Thuishuisprojecten. Hieronder een selectie uit de vele voorbeelden.  

 

Thuispost–hét magazine vol positiviteit 

Zo’n 1000 ouderen in de gemeente Woerden ontvingen in maart 2021 de ‘Thuispost’. Dit is 

de allereerste uitgave van een nieuw magazine van Stichting Thuishuis Woerden. 

Vrijwilligers gingen langs de deuren om het blad rond te brengen. ‘Thuispost’ wil 

perspectief bieden, vol positiviteit, activiteiten om naar uit te kijken en leuke acties. Zo is 

het Thuisbus programma terug te vinden, een Raadje Plaatje en een oproep om mee te 

doen aan een soort vriendenboekje. 

 

Vrijwilligerscoördinator Noordwijk 

Stichting Thuishuis Noordwijk is uitgebreid met Wendy Admiraal, in de rol van 

vrijwilligerscoördinator. 
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Vijfjarig jubileum AutoMaatje Woerden 

AutoMaatje Woerden begon vijf jaar geleden met één planner, 13 vrijwilligers, 9 reizigers 

en 25 ritten per maand. In 2021 zijn er drie planners, 65 vrijwilligers, 620 reizigers en 800 

ritten per maand en dat aantal groeit nog steeds. Een mooie mijlpaal waar we samen met 

onze vrijwilligers bij stil hebben gestaan. 

 

 
 

Bezoek Liane den Haan aan Thuishuis Woerden 

Als het aan 50PLUS ligt worden er geen starterswoningen gebouwd, maar juist 

seniorenwoningen. Zo wordt er gezorgd voor doorstroming en komen er woningen vrij voor 

jongeren, zegt (voormalig) 50PLUS-lijsttrekker Liane den Haan in Goedemorgen Nederland. 

‘Bouwen voor oud is de oplossing voor jong’, aldus (voormalig) 50PLUS-lijsttrekker Liane 

den Haan. Liane den Haan heeft de woongroep van het Thuishuis in Woerden zelf bezocht 

en was onder de indruk. “Het is een fantastisch mooi project, dat inmiddels al in zeven 

gemeenten loopt”. Niet alleen Liane den Haan was onder de indruk van het 

Thuishuisproject, ook prinses Laurentien, te gast in de uitzending, was enthousiast! 

 

Nieuwe vrijwilligers in Winkel  

Het was een leuke cursus met 

enthousiaste vrijwilligers. De 

vrijwilligers hebben veel geleerd 

over zichzelf, en als vrijwilliger. De 

drive en de ideeën van de 

vrijwilligers zijn hier erg bruikbaar is 

en geeft de motivatie om zeker met 

eenzaamheid in de gemeente aan 

de slag te gaan. De deelnemers aan 

deze basiscursus hebben in hun 

evaluatie aangegeven deze 

basiscursus te waarderen met een 

gemiddeld cijfer 8,1! 
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Sinterklaas in Harderwijk 

Tijdens onze Thuishuiselijke Zondag op 5 december in Holy Moly was het de bedoeling om 

aandacht besteden aan de Goedheiligman. Helaas heeft deze activiteit, door de 

coronamaatregelen, geen doorgang gehad. Cadeautjes zijn door de vrijwilligers persoonlijk 

thuis afgegeven aan bezoekers. 

 

Stick om eenzaamheid tegen te gaan 

Met een lichtgevende stick heeft Stichting 

Thuishuis Woerden geld opgehaald om in de 

winter van 2021/2022 diverse activiteiten te 

bekostigen die zijn bedoeld voor eenzame 

ouderen. Wie meedeed aan de actie kreeg de 

stick door de bus, met een adres waar deze 

naartoe moet. Deelnemers hadden dan drie 

dagen de tijd om een rondje te wandelen of 

hard te lopen. “Dat kan het wekelijkse rondje 

zijn wat ze toch al hardlopen, de kinderen een 

keer lopend naar school brengen, het rondje 

met de hond of een fijne boswandeling.”  De 

selfies van deelnemers met de stick, zijn op de 

‘wall of fame’ van de stichting geplaatst.  
 

 

b. Voortgang gerealiseerde en in ontwikkeling zijnde Thuishuisprojecten 

Er waren in 2021 een vijftal Thuishuisprojecten in ontwikkeling in de plaatsen: Emmen, Son 

en Breugel, Langedijk, Bergen (NH) en Reeuwijk. De steeds wisselende 

coronamaatregelen, als mede de onrustige ontwikkelingen op het gebied van bouwkosten, 

hebben de nodige vertragingen gegeven en/of verhogen de uitdaging om een 

Thuishuisproject te realiseren. 

 

De huidige tijdsgeest lijkt rijp als nooit tevoren om Thuishuisprojecten te gaan realiseren: 

de eenzaamheid is buitengewoon actueel en de vraag om aangepaste seniorenhuisvesting 

is nog nooit zo groot geweest: ‘Bouwen voor oud is de oplossing voor jong!’ 

 

En toch missen we nog steeds de investeringen voor de benodigde organisatieopschaling 

om 10-tallen Thuishuisprojecten in korte tijd te kunnen realiseren. Helaas is de huidige 

bestuurscultuur nog onvoldoende toegerust om sociale innovatie op waarde te schatten. 

 

Emmen 

Een geplande informatiebijeenkomst eerder in 2021 moest helaas worden geannuleerd 

i.v.m. corona. Wel heeft (video)-overleg plaatsgevonden met Domesta over Programma 

van Eisen voor het Thuishuisproject. De verwachte start is voorjaar 2022. 
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Harderwijk 

In het Thuishuis Harderwijk wonen zeven alleenstaande ouderen, die ervoor gekozen 

hebben om met elkaar in één groot Thuishuis te gaan wonen om eenzaamheid te 

voorkomen. Vijf jaar geleden kreeg de eerste bewonersgroep de sleutels overhandigd voor 

het Thuishuis Harderwijk. Door een mooie samenwerking van de gemeente Harderwijk, 

verhuurder OMNIA en Stichting Thuishuis Harderwijk, werd een prachtige woonvorm voor 

alleenstaande ouderen neergezet. In de afgelopen jaren hebben alle en dus ook de helaas 

inmiddels overleden bewoners, er ‘samen’ hun warme en veilige ‘Thuis’ (huis) van weten 

te maken. Helaas ging een groots feest vanwege coronamaatregelen niet door, maar 

uiteraard hebben de bewoners van het Thuishuis hier op (corona-proof) feestelijke wijze 

bij stil gestaan. 

Noordwijk 

In Noordwijk is in augustus 2021 het Thuishuis opgeleverd. De kustgemeente is daarmee 

de eerste in de regio. Dat Noordwijk in de zomer de eerste bewoners van het Thuishuis 

mocht begroeten, is aan Bart Tiesinga te danken. De manager wonen van toen nog de 

Noordwijkse Woningstichting (NWS) – de coöperatie is gefuseerd met Woonstichting Stek 

– zag op het Journaal een reportage over het Thuishuis. De NWS had op dat moment de 

bouw van 61 woningen op de plek van de gesloopte sporthal Northgo in de planning staan. 

Tiesinga, gecharmeerd van Ruytens initiatief, wilde zo’n huis ook in het nieuwbouwproject. 

En dat is gelukt! Dat er vraag is naar deze vorm van wonen, bevestigden de 

binnenstromende aanmeldingen, van mensen tussen de 56 en 86 jaar. Met 140 

gegadigden voor zes plekken waren er nog nooit zoveel aanmeldingen. De mogelijke 

verklaringen hiervoor zijn dat door corona het thema ‘eenzaamheid’ nadrukkelijker op de 

kaart gezet is. Het is veel minder een taboe geworden. En daarnaast heeft ook de 

wooncrisis ongetwijfeld een rol gespeeld. 

 

Reeuwijk 

Tijdens een carnavalsfeest in Reeuwijk-Dorp, ontstond het idee om een klooster te kopen 

en te verbouwen tot ‘studentenhuis voor ouderen’. Het idee is uitgewerkt tot een concreet 

plan. De ontwikkeling van het Thuishuisproject gaat in het voorjaar 2022 van start. 

 

,,Dit plan wordt breed gedragen, ook onder andere generaties”, vertelt De Jong. ,,Twee 

inloopbijeenkomsten zijn goed bezocht en de eerste leningen zijn verstrekt. Ook kunnen 

belangstellenden helpen in de vorm van donaties of vrijwilligerswerk als sloop- of 

verfwerkzaamheden. Het is echt van het dorp voor het dorp.” 

 

Schoorl (gemeente Bergen-NH) 

Implementatie van de vrijwilligersorganisatie heeft (deels) stilgelegen i.v.m. corona. Er 

hebben wel goede (video)overleggen plaatsgevonden met Kennemer Wonen inzake de 

Thuishuislocatie, en met de gemeente inzake subsidieregeling. 

 

Son en Breugel 

Door de te verwachten leegstand van een gebouw in Son en Breugel, is de eigenaar van 

het gebouw, Vastgoed - ZuidZorg, gaan onderzoeken wat de mogelijkheden van het 

gebouw zouden kunnen zijn in de toekomst. Daarbij hebben zij het initiatief van Stichting 

Thuis in Welzijn, het zogenaamde Thuishuisproject, omarmd. ZuidZorg heeft een 

haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren door Thuis in Welzijn. De resultaten van dit 
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onderzoek zijn positief en ook de gemeente Son en Breugel heeft het initiatief inmiddels 

omarmd.  

 

Woerden 

Bij het Thuishuis Woerden heeft in 2021 een bestuurswissel plaatsgevonden. Er zijn een 

nieuwe voorzitter en een nieuw bestuurslid bijgekomen. 

Er is een nieuw beleidsplan ontwikkeld. Operationeel verloopt het Thuishuisproject goed. 

Vanuit een Woerdense serviceclub is een nieuwe Thuisbus gesponsord. De ‘oude’ Thuisbus 

is overgedragen aan Thuishuisproject Noordwijk. 

 

Winkel 

Het Thuishuis in Winkel is in 2021 opgeleverd en de bewonersgroep is compleet! De eerste 

bewoners van het Thuishuis in Winkel hebben de sleutel gekregen en hun nieuwe woning 

ingericht. De bewonersgroep bestaat uit drie mannen en drie vrouwen, met een 

gemiddelde leeftijd van 68 jaar. Op 2 oktober 2021 is Thuishuis Winkel feestelijk geopend. 

 

                     
 

 

 

c. Acquisities 

Eind 2021 liepen er in de volgende plaatsen actieve acquisities: 

• De Ronde Venen 

• Montfoort 

• Sas van Gent 

• Langedijk 

 

d.    Fondsenwerving 

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

bijdrages van Stichting Kleinjan Kleyburgfonds en Fonds Sluyterman van Loo, ten behoeve 
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van de eendaagse basiscursus voor stichting bestuurders en landelijke 

intervisiebijeenkomsten voor vrijwilligerscoördinatoren.  

e.    PR en communicatie 

Ook dit jaar is er wederom veel aandacht geweest in de pers. Maar liefst 20 x is er een 

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

op met name de regionale radio en tv. Al deze berichten zijn terug te lezen op onze 

website: www.thuishuis.org. 

f.     Nieuwsbrief 

In 2021 is onze nieuwsbrief tweemaal verschenen en digitaal verstuurd aan 2000 adressen 

binnen ons netwerk.  

h.    Opleidingen 

In de tweede helft van 2021 hebben twee basiscursussen vrijwilligers Thuishuisproject 

plaatsgevonden, in Winkel (NH) en Noordwijk. Het waren leuke cursussen met enthousiaste 

vrijwilligers. De vrijwilligers hebben veel geleerd over zichzelf, en als vrijwilliger. De 

deelnemers aan deze basiscursussen hebben in hun evaluatie aangegeven deze basiscursus 

te waarderen met een gemiddeld cijfer 8! 

 

Op zaterdag 6 november 2021 heeft de (eendaagse) basiscursus voor stichtingsbestuurders 

bij een Thuishuisproject plaatsgevonden. Er was een grote opkomst van bestuurders van vijf 

verschillende Thuishuisprojecten. Er is gesproken over visie en uitgangspunten van het 

Thuishuisproject en vaardigheden m.b.t. het verwerven van geld bij fondsen, sponsors en 

bedrijven, als mede bijpraten over actuele (fiscale) regelgeving die voor onze 

stichtingsbesturen relevant zijn. De dag stond onder leiding van de bestuursleden Chris 

Schalkwijk en Jan Ruyten van Stichting Thuis in Welzijn, in een gezellige omgeving met 

verzorgde catering van vrijwilligers van de lokale bridgeclub te Woerden. Het geheel werd 

gesponsord door Fonds Sluyterman van Loo. De dag werd door de deelnemers beoordeeld 

met een prachtige 8. 

 

Er is afgesproken dat de stichting in het aankomende voorjaar 2022 (april/mei), een landelijke 

intervisiebijeenkomst voor stichtingsbestuurders bij een Thuishuisproject, zal organiseren.  

 

De geplande landelijke intervisiebijeenkomst voor vrijwilligerscoördinatoren bij een 

Thuishuisproject is helaas als gevolg van aangescherpte coronamaatregelen, uitgesteld naar 

voorjaar 2022. 
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5. Financiële situatie 

Er zijn in 2021 contacten geweest met de Volksbank, Centrum Publiek Innovatie en Dioraphte. 

Stichting Dioraphte is een vermogensfonds dat goede doelen steunt in vijf landen: Nederland, 

Ethiopië, Kenia, Oeganda en Malawi. Dioraphte was sponsor van enkele lokale 

Thuishuisprojecten. 

Wegens het gebrek aan de benodigde financiële middelen in 2021 blijft het voor de stichting 

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

echter in 2022 onze ambities wel verder te kunnen verwezenlijken. 
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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.  

 

Auteur(s) 

 

Jan Ruyten 

ISBN 9789060208571 

Prijs in Euro's 30,00 (incl. B.T.W.) 

  

Aantal pagina's 316 

Jaar van verschijnen 2017 

Druk 1e druk 

Bindwijze Garenloos gebrocheerd 

Formaat 15,3 x 23,2 cm 

Gewicht in gram 370 

Illustraties 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 

 


