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Willen jullie deze mail ajb inboeken en op mijn naam zetten? 

Met vriendelijke groet, 

Anniek van der Ploeg 
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ft 

£ \ o * ^ 2 8 M E I 2013 

beleidsadviseur W M O gemeenten Woerden en Oudewater 
afdeling Samenleving 
tel. 06-35113533 

(op ma, di of wo, do van 9-14.30 uur) 

v V m o W o e r d e n 

zorg voor elkaar 

Gemeente Woerden 13.019970 

29/05/2013 Regislratledatum: 
Behandelend afdeling 
Afgehandeld door/op: 

Gemeente Woerden, Postbus 45, 3440 AA Woerden, 14-0348 

Van: Jan Ruyten 
Verzonden: maandag 27 mei 2013 17:31 
Aan: Ploeg, Anniek van der 
CC: Koster, Yolan 
Onderwerp: FW: Thuishuis Woerden - aanvraag gemeente Woerden 
Urgentie: Hoog 

Beste Anniek van der Ploeg, 

Hierbij de formele aanvraag bijdrage kosten ten behoeve van het Thuishuispro ject Woerden. 

Hartelijke groeten, Jan Ruyten (06-10967746) 
Voorzitter Stichting Thuishuis Woerden 
http://www. thuishuiswoerden. nl 

Van: Jan Ruyten [mailto:JanRuvten@xs4all.nl1 
Verzonden: vrijdag 24 mei 2013 15:38 
Aan: Yolan Koster 
Onderwerp: Thuishuis Woerden - aanvraag gemeente Woerden 
Urgentie: Hoog 



Geachte Wethouder mw. Koster, beste Yolan, 

In navolging van ons prettige gesprek, d.d. 13 mei jl. en mede op uw verzoek stuur ik u hierbij de aanvraag: bijdrage 
kosten ten behoeve van het Thuishuispro ject Woerden. 
In lijn met het beleid van de gemeente Woerden, is deze aanvraag bij deze in zijn geheel digitaal bij u aangeleverd. 

Zoals u uit de bijgaande documenten kunt opmaken is de Stichting Thuishuis Woerden voortvarend in de slag om het 
Thuishuisproject te helpen realiseren, en wij streven er na dat het eerste Thuishuis in onze gemeente binnen 
afzienbare tijd open zal kunnen gaan! 

Wij hopen dat het u lukt om het alom geuite enthousiasme en brede draagvlak voor het Thuishuisproject nu ook om te 
zetten in de benodigde financiële ondersteuning vanuit het stadsbestuur, om voor onze kwetsbare oudere 
medeburgers een nieuw perspectief te kunnen bieden, 

In afwachting en hoop op een gunstige beslissing uwerzijds, 
namens het bestuur van de Stichting Thuishuis Woerden, 

Hartelijke groeten, Jan Ruyten (06-10967746) 
Voorzitter Stichting Thuishuis Woerden 
http://www. thuishuiswoerden.nl 
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Aan het College van Burgemeester en Wethouders 
t.a.v. Wethouder Yolan Koster 

Stichting Thuishuis Woerden 
Postadres: De Hild 9, 3471 EV Kamerik 
E-mail: info@thuishuiswoerden.nl 

é 

www.thuishuiswoerden.nl 

Postbus 45, 3440 AA Woerden 

Kamerik: 24 mei 2013 

Betreft : aanvraag bijdrage kosten vrijwilligerscoördinator Thuishuisproject Woerden. 

'Laat niemand in eenzaamheid wonen!' 

Geachte mevrouw Koster, 

Op uitnodiging van de gemeenteraad van Woerden heeft Stichting Thuishuis Woerden op 11 april jl. 
een presentatie verzorgd over het Thuishuisproject en bij die gelegenheid heeft u ons uitgenodigd 
voor een vervolggesprek, wat heeft plaatsgevonden op 13 mei jl. 
Graag doen wij -mede op advies van de gemeenteraad van Woerden- hierbij een aanvraag voor een 
startsubsidie voor het burgerinitiatief: het Thuishuisproject Woerden. Een Thuishuis betreft een 
(unieke) kleinschalige woonvorm voor alleenstaande kwetsbare ouderen met een smalle beurs, die 
niet alleen willen wonen en/of dreigen te vereenzamen. Het project wordt 'gerund' door vrijwilligers 
(ondersteund door professionals). Vrijwilligers zijn ook actief in wijk en buurt in de vorm van 
Thuisbezoeken, in het kader van eenzaamheidsbestrijding (zie verder: Preambule in bijlage). 

Samen met een aantal betrokken inwoners, hebben wij het initiatief genomen om een Thuishuis
project te realiseren in Woerden. Als ontwikkelaar van het Thuishuisconcept, werkt mede 
ondertekenaar Jan Ruyten normaliter als professional aan de implementatie van dit concept in 
Nederland. In Deurne is in 2012 het eerste Thuishuis geopend, en eind van dit jaar zal dat in 
Amstelveen het geval zijn. Vervolgens staan er Thuishuizen gepland in Harderwijk en Nijmegen en 
zijn op nog zeven andere plaatsen in Nederland Thuishuisprojecten in ontwikkeling 1. Door de huidige 
economische situatie zijn de benodigde ontwikkelkosten ten behoeve van een Thuishuisproject voor 
een woningcorporatie op dit moment moeilijk haalbaar. Om die reden heeft Jan Ruyten besloten om 
op vrijwillige basis en met andere vrijwilligers een Thuishuisproject op te zetten in zijn eigen 
woonplaats Woerden. Dit op dezelfde wijze zoals hij in het verleden de vrijwilligersprojecten het 
Hospicehuis, het Inloophuis en De 24-uur van Woerden heeft opgezet. Het gaat ons aan het hart dat 
binnen onze gemeente Woerden bijna 1 op de 2 ouderen (65+) melding maakt van eenzaamheids-
gevoelens. De eenzame (alleenstaande) oudere behoort tot de kwetsbare doelgroepen waar 
Stichting Thuishuis Woerden zich in haar doelstelling met name op richt. 

Het is bekend dat de gemeente Woerden integratie wil bereiken door te bevorderen dat mensen 
zich inzetten voor elkaar en voor de buurt/wijk waarin ze wonen. Daarbij wil de gemeente projecten 
stimuleren waarin wonen, zorg en welzijn voor deze doelgroep meer en beter geïntegreerd zijn en 
die werken vanuit het paradigma "de professionele zorg- en dienstverlening is ondersteunend aan de 
mantelzorger/vrijwilliger". 

Stichting Thuishuis Woerden wil nu aan de slag. We zijn enthousiast over het concept van het 
Thuishuisproject en zien de meerwaarde voor Woerden. Als eerste hebben we een begroting 
opgesteld (zie bijlage) gebaseerd op de ervaringen van Thuis in Welzijn in vier andere gemeenten in 
Nederland. Nog dit jaar wil onze Stichting een (betaalde) coördinator aanstellen en de eerste groep 
vrijwilligers werven en opleiden. 

1 -Thuishuisfilm, 'Oud worden doe je liever niet alleen' en via deze link te bekijken: http://www.thuisinwelziin.nl/volscherm.html (ca 9 min.) 
-Thuishuisproject voor ouderen met dementie, 'De Wondere Wereld van Dementie' en via deze link te bekijken: www.dementiefilm.nI (ca. 
17 min.) of via de website www.thuisinwelziin.nl als je klikt op de betreffende CD en/of DvD-hoes. 



Zoals blijkt uit de begroting 2013/2015 is de vergoeding van de coördinator(en) de belangrijkste 
kostenpost in onze exploitatie. In onze gesprekken hebben wij daarom aangegeven dat in de eerste 
drie jaar een subsidie van € 12.000,- per jaar van uw gemeente een goede basis zou vormen voor de 
noodzakelijke continu'teit van dit breed gedragen initiatief. Wij verwachten dat (maximaal) binnen 
drie jaar dit Wmo-proof project onderdeel zal uitmaken van het regulier welzijnswerk c.q. 
welzijnsbudget in de gemeente Woerden. 

Wij weten als Stichtingsbestuur dat de gemeenteraad en het college het Thuishuisproject een zeer 
warm hart toedraagt en dat u gelooft in het maatschappelijk en financieel rendement dat dit project 
zal opleveren. We begrijpen dat in de gesprekken tussen u en uw ambtenaren uitvoerig is gesproken 
over de meerwaarde die het Thuishuisproject biedt voor (de partijen in) de maatschappij. Kosten 
kunnen gereduceerd worden omdat de benodigde hulp efficiënter georganiseerd wordt. Ook zal het 
bevorderen van welzijn leiden tot vermindering van aanspraken op gezondheidszorg. Dit aspect 
wordt steeds actueler in het licht van de huidige Wmo ontwikkelingen en de aankomende 
overheveling van AWBZ-taken. Te denken valt daarbij immers aan vraagstukken met betrekking tot 
het voorkómen van zorgvragen en het versterken van actief burgerschap binnen de gemeente 
Woerden . Ook heeft u gesproken over de invloed van het Thuishuisproject op de 'kwaliteit van 
leven' van bewoners en voor de waarde ervan voor de betrokken vrijwilligers. 
Om dit rendement waar te maken, moeten we nu aan het werk. Immers alleen door het project uit te 
gaan voeren, kunnen we het rendement laten zien en daarmee zorgen dat we na de periode van drie 
jaar zelfstandig verder kunnen werken aan projecten in andere dorpskernen en wijken in de 
gemeente Woerden. 

Dat gaan we als Woerdense stichting overigens niet alleen doen. Onze stichting wordt lid van de 
Landelijke Vereniging van Stichtingen Thuishuis [plaatsnaam]. Het secretariaat van deze Landelijke 
Vereniging wordt gevoerd door Stichting Thuis in Welzijn. Zij hebben hun sporen landelijk al 
verdiend. Het Thuishuisproject heeft sinds 2011 de experimentstatus van Stuurgroep Experimenten 
Volkshuisvesting (SEV, inmiddels opgegaan in Platform31) en ook het Ministerie BZK is in gesprek 
met hen. Binnenkort start een evaluatieonderzoek met het oog op aantonen van het maatschappelijk 
rendement dat al in een eerder rapport beschreven is 2. De Gemeente Woerden neemt dus met de 
ondersteuning van dit project in Woerden niet alleen verantwoordelijkheid voor de eigen dorps
kernen en wijk(en), maar zorgt indirect ook voor een landelijke transitie naar een betere, geïnte
greerde, beleidsuitvoering van zorg, welzijn en wonen voor onze doelgroep. 

De kosten gaan voor de baat uit. Wij willen graag aan het werk. De ambitie van onze stichting en de 
beleidslijnen van uw gemeente (zoals in de tweede alinea beschreven) lopen parallel. We vertrouwen 
daarom op uw welwillende medewerking middels een toezegging op de gevraagde financiële 
bijdrage. Wij zijn graag bereid om met u aanvullend in gesprek te gaan over onze 'drive' voor het 
Thuishuisproject en waarom we hier onze schouders onder willen zetten. 

Bijlagen: - Uittreksel KvK 
- Beleidsplan 2013-2015 
- Begroting 2013-2015 

2 Recent is een maatschappelijk rendementsanalyse uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de SEV (Stuurgroep Experimenten 
Volkshuisvesting/Platform 31 -BZK). Daarin staat te lezen dat een (regulier) Thuishuisproject bij een conservatief scenario 45%, en een 
realistisch scenario 144%, rendement oplevert; besparingen op met name Wmo-kosten Zorg & Welzijn 
http: / /www.sev.nl /publ icat ies/pubi icat ie.asp7c.ode pblc=-1149 

/ 

) V : 

Jan Ruyten 
Voorzitter 

Chris Schalkwijk 
Penningmeester 
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Uittreksel Handelsregister 
Kamer van Koophandel 

KvK-nummer 30266068 

Pagina 1 (van 2) 

Rechtspersoon 

RSIN 
Rechtsvorm 
Statutaire naam 
Statutaire zetel 
Bezoekadres 
Telefoonnummers 

Eerste inschri jving handelsregister 
Datum akte van opr icht ing 
Activiteiten 

Bestuurders 

Naam 
Geboortedatum en -plaats 
Datum in functie 
Titel 

Bevoegdheid 

Naam 

Geboortedatum en -plaats 
Datum in functie 
Bevoegdheid 
Naam 
Geboortedatum en -plaats 
Datum in functie 
Titel 

Bevoegdheid 

Naam 

Geboortedatum en -plaats 
Datum in functie 
Titel 

Bevoegdheid 

Waarmerk 

Deze inschri jv ing valt onder beheervan Kamervan Koophandel Midden-Nederland 

821004906 
St icht ing 
Sticht ing Thuishuis Woerden 
gemeente Woerden 
d e H i l d 9, 3471EV Kamerik 
0 6 1 0 9 6 7 7 4 6 
0 3 4 8 4 0 1 5 3 9 
14-07-2008 
08-07-2009 
SBI-code: 88102 Welzi jnswerk voor ouderen 
Het b ieden van aandacht, nabi jheid, het 'er zi jn ' aan mensen die niet alleen willen 
z i jn, dreigen te vereenzamen, zich al leen voelen, niet alleen wil len wonen in de 
gemeente Woerden; het opzet ten /bege le iden/ ondersteunen van een woonconcept, 
ook wel te noemen: "het Thuishuis" , voor al leenstaande ouderen die vereenzamen, 
door het b ieden van een woon- en leefkl imaat, het behouden / bevorderen van de 
ze l f redzaamheid, gebruik maken van de activiteiten van vrijwilligers van het 
Thuishuis om al leenstaanden te betrekken bij activiteiten 

Ruyten, Johannes Maria 
04-04-1956, Venray 
09-04-2013 (datum registratie: 10-04-2013) 
Voorzitter 
Gezamenl i jk bevoegd (met andere bestuurders) , zie statuten) 

Gl immerveen, Elsje 
14-06-1952, Loosdrecht 

09- 04-2013 (datum registratie: 10-04-2013) 
Gezamenl i jk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) 

Schalkwi jk , Christ ianus 
10- 12-1952, Kamerik 
09-04-2013 (datum registratie: 10-04-2013) 
Penningmeester 
Gezamenl i jk bevoegd (met andere bes tuurders ) , zie statuten) 

Ruyten - Bakker, Gerarda johanna Mar ia 
11- 04-1954, Kamerik 
09-04-2013 (datum registratie: 10-04-2013) 
Secretaris 
Gezamenl i jk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) 

Een gewaarmerkt uittreksel 15 eer, officieel bewijs van inschrijving in hel Handelsregister. Een papieren gewaarmerkt uittreksel is 
ondertekend, voorzien van een microtekst en uvlogo gedrukt op 'optisch dood' papier. Een digitaal gewaarmerkt uittreksel is 
ondertekend met een verifieerbare digitale handtekening. 
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Utrecht, 10-04-2013. Uittreksel is vervaardigd om 1.3.34 uur. 
Voor uittreksel 

drs H.C.W.M. Jooren, Dir. Voorl icht ing & Registratie 
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BELEIDSPLAN THUISHUISPROJECT WOERDEN 

1. Inleiding 

In Woerden zijn tal van organisaties en instellingen actief bij het uitvoeren van (preventie) 
activiteiten in de ouderenzorg en op het gebied van eenzaamheid: Thuisbezoeken, 
vrijwilligerswerk en een divers aanbod c.q. activiteiten gericht op deze doelgroep. Met 
betrekking tot de specifieke aandacht voor eenzaamheid is het aanbod bescheiden, 
versnipperd en ontbreekt samenhang. 
Het Thuishuisproject past binnen structureel gemeentelijk Wmo beleid (voor ouderen); het 
initieert en bevordert ontmoetingsfuncties en sociale netwerken als verbindend project; het 
biedt gerichte aandacht aan verminderen en vóórkomen van sociaal isolement; de praktijk 
toont aan dat zich vaak nieuwe vrijwilligers melden (veelal met zorgachtergrond), die middels 
aanvullende scholing zouden kunnen doorstromen naar de zorg. Ook de verbinding tussen 
woningbouwcorporatie en individuele inwoners (kwetsbare ouderen) die middels het 
Thuishuisproject tot stand komt, is een (nieuwe en aanvullende) uitbreiding van integratie 
van netwerken binnen de wijk (in relatie tot de bestaande reguliere welzijnsorganisaties 
en/of zorginstellingen). 
In reflectie op de gemeentelijke ambitie is thans de indruk dat er nog veel te doen is. 
Specifieke aandacht op eenzaamheid/sociaal isolement, óók binnen bestaande programma's 
is nog veelal weinig herkenbaar. Diverse organisaties bieden stuk voor stuk geplande 
activiteiten aan. Daar stagneert het echter. Veel ouderen die al in een sociaal isolement 
zitten worden ten eerste niet bereikt en zijn zelf niet meer in staat daar actief uit te stappen. 
Vaak hebben zij geen contact meer met hun kinderen en kunnen zij op niemand een beroep 
doen voor praktische of emotionele steun. Dit brengt gevoelens van eenzaamheid en 
schaamte met zich mee, waardoor de drempel om deel te nemen aan sociale activiteiten 
voor hen nog hoger wordt. Hoe langer het isolement duurt, hoe moeilijker het wordt om 
deze situatie te doorbreken. Het ontbreekt de ouderen aan zelfvertrouwen, 
sociale vaardigheden en probleemoplossend vermogen om hiermee om te gaan. Doordat zij 
zich steeds verder uit de samenleving terugtrekken, blijven hun problemen relatief 
onzichtbaar en daardoor moeilijk op te lossen 1. 

Het Thuishuisproject is een project van betrokken burgers uit Woerden, georganiseerd in een 
vrijwilligersorganisatie en gericht op samenwerking vanuit haar visie en uitgangspunten, zoals 
hiervoor in dit beleidsplan beschreven. Het project is gericht op de behoefteonderkenning 
van de alleenstaande oudere, en stimuleert diens zelfredzaamheid. Daarbij zijn de betrokken 
vrijwilligers goed op de hoogte van de sociale kaart van Woerden en de reeds operationele 
activiteiten - en/of ondersteunende mogelijkheden voor ouderen. Het project wil verbinden 
en kan derhalve een bijdrage leveren om verdere samenwerking van een positieve impuls te 
voorzien, door aan te sluiten bij reeds gestarte activiteiten, en in nauwe afstemming haar 
activiteiten verder ontwikkelen, gericht op het - gezamenlijk - terugdringen en voorkomen 
van de eenzaamheid binnen de gemeente Woerden! 

1 Machielsen in: Op verhaal komen. Ondersteuning bij zingevings- en levensvragen aan ouderen in Rotterdam, Diana van Dijk, Laura 

Hoekstra en Hugo Klaus, juli 2010 
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2. Wat is een "Thuishuisproject"?2 

2.1 Doelstelling Thuishuisproject 
Doel van het Thuishuisproject is: Het bieden van een woon- en leefklimaat aan alleenstaande 
ouderen, die niet alleen willen wonen en/of dreigen te vereenzamen, in de vorm van een 
Thuishuis, dat de eigen huiselijke situatie voor de ouderen zo dicht mogelijk benadert, waarbij 
de wensen en behoeften van de ouderen centraal staan evenals het behouden of bevorderen 
van hun zelfredzaamheid. Daarnaast zullen voor zelfstandig wonende ouderen, vanuit 
identieke visie en methodiek, Thuisbezoeken worden georganiseerd in de betreffende 
woonkern. 

2.2 Kenmerken Thuishuisproject 
Het Thuishuis is een gewoon huis in de straat waar circa 5 tot 7 personen met elkaar onder 
één dak wonen. De bewoners, mannen/vrouwen (60+) hebben er elk hun eigen woonruimte 
(circa 40 m2) die bestaat uit een woonkamer een slaapkamer en een badkamer/toilet. Zij 
richten deze ruimte naar eigen smaak en behoefte in. Met elkaar delen de bewoners een 
keuken, woonkamer, een hobbyruimte, een logeerkamer en bij voorkeur een tuin (leefruimte 
circa 80 m 2 per persoon). Het huis staat in de wijk/buurt waaruit de bewoners van het 
Thuishuis afkomstig zijn. Het huis ligt op een centrale plek in deze woonkern en in de 
nabijheid van belangrijke voorzieningen als winkels, openbaar vervoer, gezondheidscentrum, 
kerk/moskee, etc. Bij of in de directe nabijheid van het huis is een parkeervoorziening. 
Het Thuisbezoek vindt plaats bij alleenstaande ouderen thuis, die (nog) niet willen verhuizen 
naar een Thuishuis. Het doel is om het (te kleine) netwerk van deze ouderen weer te 
revitaliseren en uit te breiden, opdat sociaal isolement wordt voorkomen. 

Het Thuishuisproject wordt georganiseerd door vrijwilligers die de ouderen -indien nodig-
dagelijks ondersteuning en begeleiding kunnen bieden. Hoe groot de daadwerkelijke 
behoefte aan ondersteuning en begeleiding is, zal sterk afhangen van de bewonersgroep c.q. 
individuele wensen van de oudere. De vrijwilligers sluiten met hun aanbod aan op de wensen 
en behoeften van de ouderen en richten zich op het behouden of het bevorderen van hun 
zelfredzaamheid. Naast praktische en emotionele ondersteuning stimuleren de vrijwilligers de 
deelname van ouderen aan sociale activiteiten en vrijetijdsactiviteiten en hun participatie in 
de wijk. Zo kan een vrijwilliger de oudere begeleiden bij een bezoek aan het ziekenhuis, 
luisteren naar zijn verhaal, stimuleren dat er huishoudelijke taken verricht worden, 
meegeholpen wordt aan het onderhouden van de tuin, bevorderen dat ouderen gezamenlijk 
koffie- en theedrinken en maaltijden gebruiken, en stimuleren dat deze deelnemen aan 
activiteiten zoals kaarten, scrabbelen, bezoek aan theater, bioscoop, etc. Het is aan de oudere 
of ze al dan niet aan een activiteit deelnemen. De behoefte aan privacy van ouderen wordt te 
allen tijde gerespecteerd. 

In het Thuishuis kunnen de ouderen hun laatste levensfase doorbrengen. Het uitgangspunt is 
dat de bewoners voor de laatste maal zijn verhuisd en dus blijven wonen in het Thuishuis. 

2.3 Doelgroep Thuishuisproject 
De doelgroep van het Thuishuis wordt gevormd door alleenstaande ouderen, 
mannen/vrouwen, die niet alleen willen wonen en/of dreigen te vereenzamen. Mensen die 
onvoldoende zelf in staat zijn om emotioneel, organisatorisch en financieel hun alleen zijn of 

2 Thuishuisfilm, 'Oud worden doe je liever niet alleen' en via deze link te bekijken: http://www.thuisinwelziin.nl/volscherm.html (ca 9 min.); 
Thuishuisproject voor ouderen met dementie, 'De Wondere Wereld van Dementie' en via deze link te bekijken: www.dementiefilm.nl (ca. 
17 min.) of via de website www.thuisinwelziin.nl als ie klikt op de betreffende DvD-hoes. 
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(dreigende) eenzaamheid te doorbreken of hun eigen sociale netwerken te ontwikkelen.De 
volgende criteria zijn geformuleerd naar aanleiding van gegevens over eenzaamheid en 
risicofactoren: 
• Leeftijd: 60+ (eenzaamheid komt immers vaker voor onder ouderen), 55+ in geval van 

migrante ouderen. 
• Gezinssituatie: alleenstaand (alleenstaanden zijn ruim twee keer zo vaak eenzaam). 
• Inkomen: minder kapitaalkrachtigen met een beneden modaal inkomen, 

(mensen met een inkomen beneden modaal voelen zich gemiddeld drie keer zo vaak 
-zeer- eenzaam als mensen met een inkomen boven modaal). 

• Beperkingen: hiervoor geldt het uitgangspunt "Wat thuis kan, kan zeker ook in het 
Thuishuis" (naarmate mensen meer lichamelijke aandoeningen hebben, zijn zij vaker 
-zeer- eenzaam). 

Deze criteria dienen als richtlijn en zullen in de praktijk niet rigide gehanteerd worden. 

2.4 Samenstelling bewonersgroep 
Voor een aangenaam woon- en leefklimaat is het van belang dat de bewoners van het 
Thuishuis met elkaar willen en kunnen wonen. Dit impliceert dat de bewoners een essentiële 
rol hebben in het kiezen van hun medebewoners. In het werving- en selectieproces dient veel 
aandacht te zijn voor de wensen en behoeften van de toekomstige bewoners met betrekking 
tot het wonen en leven in het Thuishuis. De vraag is telkens "kunnen we de wensen en 
behoeften van deze bewoner realiseren en hoe verhouden deze zich tot de wensen en 
behoeften van de andere bewoners". Ouder worden betekent niet alleen afname van fysieke 
capaciteiten, maar ook persoonlijke ontwikkeling en groeiende competentie. Mensen worden 
unieker en complexer met de jaren. Met dit gegeven dient bij de samenstelling van de 
bewonersgroep terdege rekening te worden gehouden. Om te garanderen dat het Thuishuis 
bewoond wordt door de juiste doelgroep, wordt in nauwe afstemming met de betrokken 
woningcorporatie/huisvester een zorgvuldig toewijzingsbeleid opgesteld, waarbinnen de 
uiteindelijke selectie de verantwoordelijkheid is van de vrijwilligersorganisatie. Naast de 
bewoners speelt deze vrijwilligerscoördinator een sleutelrol in de selectieprocedure en kan 
zich daarbij laten ondersteunen c.q. informeren door betrokken familie en/of mantelzorg, en 
externe deskundigen als bijvoorbeeld een huisarts, maatschappelijk werker, ouderenadviseur 
of betrokken wijkverpleegkundige. Voor de samenstelling van de eerste groep bewoners zal 
gebruik gemaakt worden van een specifieke methodiek, die in ca. 7 bijeenkomsten met 
potentiële bewoners, richtinggevende input oplevert voor de gewenste samenstelling. 

2.5 Uitgangspunten 
De belangrijkste uitgangspunten van het Thuishuisproject zijn: 
• Het Thuishuisproject wordt 'gerund' door vrijwilligers en de professionele zorg- en 

dienstverleners zijn ondersteunend aan deze vrijwilligers. 
• Vrijwilligers krijgen, voordat zij aan het Thuishuisproject deelnemen, een opleiding. 
• In de ondersteuning en begeleiding die de vrijwilligers bieden, staan de wensen en 

behoeften van de ouderen centraal. 
• De ondersteuning en begeleiding richt zich op het zoveel mogelijk behouden of 

bevorderen van de eigen regie en zelfredzaamheid van de ouderen. 
• De ouderen bepalen zelf of, en in welke mate, ze behoefte hebben aan ondersteuning en 

begeleiding van de vrijwilligers. 
• De behoefte aan privacy van de ouderen wordt gerespecteerd. 
• Thuisbezoeken vinden plaats in de woonkern waar het Thuishuis is gesitueerd. 
• Het Thuishuis is kleinschalig, er wonen circa 5 tot maximaal 7 alleenstaande ouderen. 
• De bewoners van het Thuishuis spelen een sleutelrol in keuze medebewoners. 
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• Het Thuishuis staat in de wijk/buurt waar de ouderen uit afkomstig zijn. 
• Het Thuishuis voldoet aan de eisen van levensloopbestendige ouderenhuisvesting. 
• Het Thuishuisproject is ge ïntegreerd en geworteld in de wijk waar het staat, en maakt 

onderdeel uit van het netwerk wonen-zorg-welzijn. 

2.6 Vrijwilligersorganisatie en integratie in de lokale gemeenschap3 

Aan het Thuishuisproject is een vrijwilligersorganisatie verbonden die vrijwilligers inzet ter 
ondersteuning en begeleiding van de ouderen van het Thuishuis en van de zelfstandig 
wonende ouderen in de wijk, die moeite hebben met alleen wonen. In het laatste geval 
spreekt men van "outreachend werken" in de vorm van het Thuisbezoek. Deze 
vrijwilligersorganisatie bestaat uit een bestuur, een betaalde vrijwilligerscoördinator en 
vrijwilligers. 

Functie Omschrijving 

Bestuur Het bestuur bestaat uit circa vijf bestuursleden: een voorzitter, een secretaris, een penning

meester (bij voorkeur een accountant) en twee algemene bestuursleden. De bestuursleden zijn 

bij voorkeur afkomstig uit de woonkern waar het Thuishuis is gevestigd. 

Betaalde De betaalde vrijwilligerscoördinator is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen in het 

vrijwilligerscoördinator" Thuishuis. De belangrijkste taken betreffen: 

- het in overleg met de ouderen van het Thuishuis werven en selecteren van nieuwe 

bewoners, en het bijhouden van een eventuele wachtlijst hiervoor; 

- het zorgdragen voor een prettig woon- en leefklimaat en een soepel verloop van de 

dagelijkse gang van zaken in het Thuishuis; 

- coördineren van de Thuisbezoeken bij ouderen in de betreffende woonkern; 

- het werven, selecteren en scholen van vrijwilligers, 

- het regelen van de inzet van vrijwilligers, en begeleiding vrijwilligers 

- administratieve afhandeling van zaken 

- het leggen en onderhouden van externe contacten. 

Vrijwilligers In de beginfase van het Thuishuis wordt gedacht aan de inzet van circa 8 tot 12 vrijwilligers, 

gemiddeld 2 dagdelen per 3 weken beschikbaar, die van meet af aan ook outreachend in de 

buurt actief ingezet kunnen worden. Vrijwilligers kunnen verschillende rollen vervullen, 

waaronder gastvrouw/gastheer, activiteitenbegeleider, etc. 

Integratie in de lokale Om de integratie van het Thuishuis in de lokale gemeenschap te bevorderen, zijn er de volgende 

gemeenschap mogelijkheden: 

- Comité van Aanbeveling: het comité bestaat uit een aantal gezichtsbepalende mensen uit de 

gemeenschap die zich achter het concept scharen. Het Comité van Aanbeveling geeft 

herkenbaarheid aan het Thuishuis en kan andere bewoners van de buurt over de streep 

trekken om hun steentje - in financiële of praktische zin - bij te dragen. 

- Vereniging of stichting "Vrienden van het Thuishuis": de vereniging/stichting richt haar 

activiteiten op het werven van leden/donateurs en sponsors waardoor én een financiële 

reserve kan worden opgebouwd én een stevige binding met de directe omgeving wordt 

gelegd. 

- Publiciteit: krantenartikelen, een (lokale) radio- en /of tv-uitzending, lezingen, etc. geven 

bekendheid aan het initiatief, zetten de buurt in een positief daglicht en kunnen een actieve 

bijdrage van bewoners aan hun buurt stimuleren. 

Informatie in deze paragraaf is voor een belangrijk deel ontleend aan het boek "Laat niemand in eenzaamheid sterven: handleiding voor 
het opzetten van een Hospicehuis en voor het werk van de vrijwilligers"; van Jan Ruyten en Maarten de Gouw, de Toorts, Haarlem, 2001. 
Daarnaast inmiddels ook geactualiseerd door de eerste ervaringen van de reeds lopende Thuishuisprojecten. 
4 Als we spreken over een betaalde vrijwilligerscoördinator, dan bedoelen we in totaal één halve formatieplaats, waarbij het de voorkeur 
verdient om deze functie in deeltijd door twee personen in te vullen. 
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Het ligt in de bedoeling nauw samen te werken met andere organisaties. Het instellen van 
een Klankbordgroep tijdens de ontwikkeling van het Thuishuisproject zal zorgen voor het 
registreren van hetgeen in een bepaalde wijk leeft. Regelmatig overleg met leden van de 
Klankbordgroep zal leiden tot grotere samenhang, afstemming en efficiëntie in de 
begeleiding van oudere eenzamen. Andere maatschappelijke organisaties spelen hierbij een 
belangrijke rol. Mede om die reden zal Stichting Thuishuis Woerden blijven streven naar 
intensieve samenwerking met de gemeente Woerden, de NPV-Thuishulp, het Rode Kruis, de 
Zonnebloem, Inloophuizen, Hospicehuis, kerkgemeenschappen, wijk- en dorpsplatforms, 
Netwerk Informele Ondersteuning (NIO), ouderenorganisaties en professionele hulpverleners 
uit de eerstelijnsgezondheidszorg, met name de huisartsen en de wijkverpleging. In het 
bijzonder zoeken wij een nauwe samenhang met Welzijn Woerden, die middels gericht 
ouderenbezoek en tal van activiteiten ook in toenemende mate actief is op het gebied van 
eenzaamheidsbestrijding. De gemeente Woerden streeft naar integratie van kwetsbare en 
afhankelijke groepen in de lokale samenleving. 

2.7 Verwachte resultaten 
Het concept van het Thuishuisproject is nieuw. Dit betekent dat we alleen een indicatie 
kunnen geven van de te verwachten resultaten: 
• Toename van sociale activiteiten van bewoners van het Thuishuis binnen- en buitenshuis; 
• Hogere participatie van bewoners van het Thuishuis in de buurt/wijk; 
• Behoud van of toename van levensvreugde van bewoners van het Thuishuis; 
• Langer zelfstandig wonen van bewoners van het Thuishuis; 
• Groter gevoel van veiligheid & geborgenheid van bewoners van het Thuishuis; 
• U itstel van de behoefte aan zorg van de bewoners van het Thuishuis; 
• Bevorderen van betrokkenheid van buurtbewoners bij elkaar; 
• Verminderen van eenzaamheid in de buurt. 

NB. Recent is een onafhankelijk maatschappelijk rendementsanalyse, uitgevoerd onder 
verantwoordelijkheid van de SEV (Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting/Platform 31 -
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). 
Daarin staat te lezen dat een (regulier) Thuishuisproject bij een conservatief scenario 45%, en 
een realistisch scenario 144%, rendement oplevert; besparingen op met name (Wmo) kosten 
Zorg & Welzijn 5. 

5 Bron: 'Analyse maatschappelijk rendement Thuishuis, R'dam nov. 2012; http://www,sev.nl/publicaties/publicatie,asp?code pblc=1149 
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3. Laat niemand in eenzaamheid wonen in Woerden 

3.1 Eenzaamheid 
Het blijkt zeer moeilijk een pasklare definitie van het begrip 'EENZAAMHEID' te geven. 
Eenzaamheid is een (negatief) subjectief gevoel. Het is voor de objectieve buitenwereld dan 
ook zeer moeilijk vast te stellen op welk moment bij anderen een vorm van eenzaamheid 
gaat ontstaan, die tot negatieve ontwikkelingen kan leiden. Grofweg zijn er twee vormen van 
eenzaamheid te onderscheiden: 
• Sociale eenzaamheid, een persoon heeft nauwelijks contact met anderen; 
• Emotionele eenzaamheid, het missen van een hechte intieme band. 
Eenzaamheid komt met name voor bij mensen die alleen wonen en/of geen partner hebben 
en bij mensen met een beperkte lichamelijke gezondheid. 
Sociaal isolement, in de vorm van een klein sociaal netwerk, blijkt een voorspeller van 
dreigend regieverlies, dat op zichzelf weer de belangrijkste indicator is voor het ontstaan van 
depressie. Ouderen met twee of meer chronische aandoeningen of met een slechte 
subjectieve gezondheid hebben een verhoogd risico om in een sociaal isolement te komen, 
evenals ouderen met een slechte subjectieve veiligheidsbeleving, en eenmaal in een sociaal 
isolement neemt de kans op regieverlies toe. In combinatie met het niet (meer) hebben van 
een partner of met functionele beperkingen draagt dit regieverlies bij aan een verhoogde 
kans op depressie 6. 
Natuurlijk zijn er eenzame mensen, die bemoeienis van buiten af niet op prijs stellen. 
Uitgebreide wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond, dat voor een grote groep 
ouderen met eenzaamheidsgevoelens, enige vorm van maatschappelijke ondersteuning tot 
aanmerkelijke verbetering van de kwaliteit van hun leven zou leiden met vermindering van 
lichamelijk- en geestelijke klachten7. 
Evenzeer ligt vast, dat het juist deze groep is, die om diverse redenen niet uit zichzelf hulp 
inroept. Bovendien is het de vraag of de noodzakelijke ondersteuning in alle situaties door 
professionals geboden zou moeten worden. De Wmo biedt mogelijkheden om met een 
gestructureerde organisatie tot efficiënte begeleiding te komen tot revitalisering en 
activering van deze groep ouderen met eenzaamheidsgevoelens. 

3.2 Visie 
Kernvisie van het Thuishuisproject is "professionals ondersteunen de vrijwilligers". De 
vrijwilligers van Stichting Thuishuis zijn de overtuiging toegedaan, dat mensen die zich in 
toenemende mate dreigen terug te trekken uit hun sociale contacten eerder problemen 
zouden kunnen beleven, die voorkómen kunnen worden dan wel langere tijd uitgesteld 
kunnen worden. Door overheidsmaatregelen als strenge bezuiniging en ingrepen in de zorg 
dreigen zeer veel eenzame mensen sneller in een negatieve spiraal terecht te komen. 
Nieuwe woonvormen in combinatie met activerende huisbezoeken, bieden mogelijkheden 
zich beter te wapenen tegen dreigende vereenzaming. Juist door eenzame ouderen met 
elkaar in contact te brengen en te kiezen voor een bijzondere vorm van 'samenwonen' kan 
een positieve impuls gegeven worden. Daarnaast kunnen regelmatige contacten tussen 
vrijwilligers en eenzame ouderen verdere problemen voorkomen en het leven aangenamer 
maken. 

6 Bron: "Ouderen in Amsterdam: omvang en risicofactoren van depressie, sociaal isolement en verlies van regie over eigen leven", 
N.Y. Schuijt-Lucassen en D.J.H. Deeg, VU, 2006 

7 Ook goed te zien in de TV-serie 'Krasse Knarren, Omroep MAX; Het programma is gebaseerd op het onderzoek van de Amerikaanse 
sociaal-psycholoog Ellen Langer. Door (alleenstaande ) ouderen bij elkaar te laten wonen en door af en toe terug te gaan in de tijd, komen 
ze in geestelijk en lichamelijk betere conditie. Ook bij de BBC uitgezonden onder de titel 'The Yong Ones'. 
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Professionals worden vaak geplaagd door krappe agenda's. Hoewel zij een geduldig 
luisterend oor willen bieden, ontbreekt hen door de hectische werkdruk dikwijls de 
mogelijkheid om voldoende tijd en aandacht te bieden. 
Het bezoeken van alleenstaande ouderen, het "er zijn" en luisteren naar wat hen in deze 
levensfase bezighoudt, kan leiden tot een vergroting van zelfredzaamheid. Hierdoor behoeft 
minder frequent en minder snel een beroep gedaan te worden op professionele 
hulpverlening. Anderzijds kunnen situaties voorkomen worden, waarbij door isolement juist 
veel te laat een beroep op professionele hulpverlening wordt gedaan met veel 
verstrekkender consequenties (ook financieel). 

3.3 De aanleiding in Woerden 
De gemeente Woerden kent anno 2013 een bevolkingssamenstelling, waarbij opvalt dat 
meer dan 15% een leeftijd heeft van boven de 65 jaar. Naar verwachting zal dit percentage in 
de komende jaren met bijna 40% gaan stijgen van 12,8% (2008) naar 21,3% in 2025 8. Op dit 
moment is al één op de vijf inwoners van Woerden 60+, waarvan bijna één op de vier 
alleenstaand! Het aantal alleenstaanden is thans 28%, terwijl dat in de gehele provincie 
Utrecht 19% is, en zal toenemen naar bijna één op de drie Woerdense inwoners in 2025 9. 
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft als centraal beleidspunt, dat men 
tracht burgers een zo groot mogelijke zelforganisatie en eigen verantwoordelijkheid te laten 
houden. Voor de groep burgers van 60 jaar en ouder houdt dat in, dat de overheid er naar 
streeft ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Een teleurstellend gevolg van 
deze opzet zou kunnen worden, dat mensen in toenemende mate alleen zullen komen te 
wonen. Door de sterk verbeterde medische mogelijkheden neemt de vergrijzing van onze 
bevolking toe. De oudste groep Nederlanders ervaart helaas steeds vaker, dat intieme 
vrienden wegvallen en een aantal ouderen ondervindt zelfs de pijnlijke beleving van verlies 
van eigen kinderen. De mogelijkheid om een beroep op familie en vrienden te kunnen doen 
wordt dan steeds kleiner. Begrijpelijkerwijs zal meer en meer de neiging ontstaan zich uit 
allerlei maatschappelijke contacten terug te trekken. Het gevaar van vereenzaming komt op 
de loer liggen. Eenzaamheid heeft het gevaar in zich, dat personen minder actief worden. 
Men gaat zich dan steeds verder uit sociale contacten terug trekken. Het zich isoleren kan 
leiden tot ongewenste situaties als depressiviteit en slechtere lichamelijke conditie. De 
dreiging van het ontstaan van deze ongewenste negatieve spiraal werd o.a. onderkend door 
de onderneming "Thuis in Welzijn" gevestigd te Woerden (Kamerik). Onder de bezielende 
leiding van directeur Jan Ruyten worden op diverse plaatsen in Nederland initiatieven ont
plooid voor efficiënte maatschappelijke ondersteuning voor diverse kwetsbare bevolkings
groepen. 

Een aantal betrokken inwoners in Woerden hebben het initiatief genomen om een 
Thuishuisproject te realiseren in Woerden. Als ontwikkelaar van het Thuishuisconcept, werkt 
Jan Ruyten normaliter als professional aan de implementatie van dit concept in Nederland. In 
Deurne is in 2012 het eerste Thuishuis geopend, en eind van dit jaar zal dat in Amstelveen 
het geval zijn. Vervolgens staan er Thuishuizen gepland in Harderwijk en Woerden en zijn op 
nog zo'n zeven andere plaatsen in Nederland Thuishuisprojecten in ontwikkeling. Door de 
huidige economische situatie zijn de benodigde ontwikkelkosten ten behoeve van een 
Thuishuisproject voor een woningcorporatie nu vaak moeilijk haalbaar. Om die reden heeft 
Jan Ruyten besloten om op vrijwillige basis, met andere vrijwilligers, een Thuishuisproject op 
te zetten in zijn eigen woonplaats Woerden. Dit op dezelfde wijze zoals hij in het verleden de 
vrijwilligersprojecten het Hospicehuis 'De Mantelmeeuw', het Inloophuis 'Leven met kanker' 

Bron: Provincie op Maat 2007/CBS 2009 
9 Bron: Feiten & Cijfers, provincie Utrecht, Gemeente Woerden, CBS 2007 
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en 'De 24-uur van Woerden' heeft opgezet en bestuurd. Het gaat ons aan het hart dat binnen 
onze gemeente Woerden bijna één op de twee ouderen (65+) melding maakt van 
eenzaamheidsgevoelens 1 0. De eenzame (alleenstaande) oudere behoort tot de kwetsbare 
doelgroep waar Stichting Thuishuis Woerden zich in haar doelstelling met name op richt. 
Vrijwilligers van deze stichting zetten zich in om ouderen in Woerden zo lang mogelijk 
zelfredzaam te houden en willen een actievere levenshouding zoveel mogelijk stimuleren. 

3.4 Betekent Thuishuisproject een aanvulling? 
In Woerden zetten veel maatschappelijke organisaties, welzijnswerkers en zorginstanties zich 
in voor ouderen. Professionals trachten naar beste kunnen hun steentje bij te dragen aan 
medische, sociale en financiële hulpverlening. Ouderenadviseurs proberen hun cliënten de 
weg te wijzen naar de meest gewenste oplossingen. De hulpvragen vanuit de bevolking 
namen in de afgelopen decennia zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin enorm toe. 
Deze enorme toename enerzijds en het bezuinigingsbeleid van de overheid anderzijds 
dwingen veel hulpverleners in een strak tijdschema. Voor welzijnswerkers is zeer herkenbaar, 
dat hierdoor dikwijls minder aandacht gegeven kan worden dan zij eigenlijk zouden willen. 
Tijdens werkoverleg wordt zelfs meer en meer "opgebiecht" dat men zich daar schuldig over 
voelt. Te allen tijde wil men voorkómen, dat van kille professionaliteit gesproken gaat 
worden. Hoewel men zich met de beste bedoelingen inzet, blijkt men dikwijls niet de 
mogelijkheid te hebben tot een vorm van diepgaander hulpverlening. 
Uit wetenschappelijk onderzoek is bekend, dat van de groep ouderen die dat negatieve 
subjectieve gevoel van eenzaamheid ervaren, niet verwacht moet worden, dat zij zich snel 
open zullen stellen en meteen een sociaal contact op prijs zullen stellen. Om tot de kern van 
hun welbevinden door te dringen zijn sociale contacten nodig, die in alle rust verlopen en dus 
veel tijd vergen. Werkschema's, tijden en bereikbaarheid zijn heden ten dage belemmerende 
factoren voor de professionele organisaties. Welzijnswerk zou niet moeten ophouden na 
kantoortijd. Eenzaamheid gaat voorbij aan kantooruren. Maar bovenal is het onze 
overtuiging, dat rustige en langdurige contacten een mogelijkheid bieden tot een 
diepgaander contact, dat beter aansluit bij de kern van wat deze mensen bezighoudt. 
Doelstelling van Stichting Thuishuis Woerden is om in de eigen woonomgeving van de 
eenzame oudere dagelijks langere tijd "aanwezig te zijn". De Stichting wil uitgaan van hun 
eigen woonsituatie en vernemen welke behoeften c.q. problemen zich in het dagelijks leven 
van deze oudere voordoen. Daarbij is het geenszins de bedoeling dat vrijwilligers "problemen 
wel even zullen oplossen". Door rustige de tijd te nemen voor het aanwezig zijn, door goed te 
luisteren waar iemands problemen zitten, zal de vrijwilliger hulp kunnen bieden bij het 
zelfstandig oplossen van problemen door ouderen zélf. Indien dan binnen de contacten 
professionele hulpverlening nodig zou zijn kan de Stichting een verbindende schakel vormen 
naar het doelmatig zoeken naar de juiste gewenste professionele hulp. 
De Stichting stelt zich voor, dat de betreffende oudere zijn wensen en behoeften eerst tracht 
op te lossen met familie, vrienden en omgeving. Heeft men die mogelijkheid niet, dan 
kunnen de vrijwilligers van onze Stichting ondersteuning bieden en in laatste instantie wordt 
(maar nooit te laat!!) een beroep gedaan op professionele hulpverlening. Een bijkomend 
voordeel zal zijn, dat de professionele hulp doelmatiger wordt ingezet. 

Bij de laatste expliciete evaluatie van het volksgezondheidsbeleid in Woerden(2007), is ook ingezet op bestrijding van eenzaamheid, 
toentertijd 40% onder ouderen 65+. Bij de laatste meting door de GGD in Woerden was dat percentage opgelopen naar 46%. Dat is bijna 
één op de twee ouderen in Woerden!! 
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Organisatievorm 

Belangrijke contactgegevens 

Stichting Thuishuis Woerden is telefonisch bereikbaar via de vrijwilligerscoördinator; 
Telefoon : 0 6 - 8 3 4 0 5 1 2 5 
Postadres : Stichting Thuishuis Woerden, De Hild 9, 3471 EV Kamerik 
E-mailadres: infof5ithuishuiswoerden.nl 
Website : www.thuishuiswoerden.nl 

Juridische structuur 
Op 9 april 2013 is in "Stichting Thuishuis Woerden" een geheel nieuw bestuur aangetreden 
die met verve de doelstelling van de Stichting wil gaan realiseren. De Stichting stelt zich ten 
doel: 
• Het 'er zijn' voor mensen die dreigen te vereenzamen en/of niet alleen willen wonen in 

de gemeente Woerden; 
• Het opzetten, begeleiden en uitvoeren van Thuishuisprojecten voor alleenstaande 

ouderen die (dreigen te) vereenzamen; 
• Het bieden van een woon- en leefklimaat waarin de wensen en behoeften van de 

bewoners centraal staan en het behouden c.q. bevorderen van hun zelfredzaamheid; 
• Het werven van vrijwilligers die naast de activiteiten in het Thuishuis andere 

alleenstaanden betrekken bij maatschappelijke activiteiten en met elkaar in contact te 
brengen in de gemeente Woerden. 

Vrijwilligersorganisatie 

Vrijwilligers 
De vrijwilligers hebben deelgenomen aan een deskundigheid bevorderende (basis)cursus. De 
vrijwilligers richten hun activiteiten met name op het "er zijn", bieden een luisterend oor, 
observeren de gang van zaken in de huiselijke sfeer, bieden begeleiding aan tot actieve 
opstelling van de oudere, zetten zich in voor het organiseren van gezamenlijke activiteiten. 
Bovendien zullen we vrijwilligers inzetten met een specifieke deskundigheid. Daarbij moet 
gedacht worden aan het begeleiden bij culturele en kunstzinnige activiteiten, (teken- en 
schilderkunst, muziek, toneel, denksporten e.d.) 

Vrijwilligercoördinator 
Bij Stichting Thuishuis Woerden is tenminste één vrijwilligerscoördinator in dienst. Bij 
uitbreiding van de activiteiten zullen in eerste instantie vrijwilligers het werk van de 
vrijwilligerscoördinator ondersteunen. In latere fase kan een 2 e vrijwilligerscoördinator 
worden aangenomen. De vrijwilligerscoördinator is verantwoordelijk voor: 
• Communicatie tussen de ouderen enerzijds en de vrijwilligersorganisatie anderzijds. 
• Inventariseren van wensen en behoeften van ouderen en zelfredzaamheid stimuleren. 
• Het voeren van kennismakingsgesprekken met ouderen in de wijk en in het Thuishuis. 
• Eerste aanspreekpunt van ouderen in de wijk en in het Thuishuis. 
• Begeleiding, werving en selectie van vrijwilligers. 
• Evaluatie van de inzet en het resultaat van het werk van vrijwilligers. 
• Contacten onderhouden met andere welzijnsinstanties. 
• Het zorgen voor voldoende bereikbaarheid in de sfeer van public relations. 
De vrijwilligerscoördinator is op afroep bereikbaar en (waar mogelijk) meteen beschikbaar! 
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Bestuur 
Met het oog op het opzetten van het Thuishuisproject zijn verschillende projecttaken 
verdeeld over de bestuursleden, eventueel aangevuld met 'specialistische vrijwilliger' (bv. 
een webmaster). Het betreft de volgende projecttaken: Opzet vrijwilligersorganisatie; 
Externe communicatie en publiciteit; Huisvesting; Leef- en woonklimaat en Financiën 
Het bestuur bestaat uit de navolgende personen: 
• De heer J.M. (Jan) Ruyten, voorzitter 
• De heer C. (Chris) Schalkwijk, penningmeester 
• Mevrouw G.J.M. (Anja) Ruyten-Bakker, secretaris 
• Mevrouw E. (Els) Glimmerveen, bestuurslid Kwaliteit 

Het organogram 
De organisatie ziet er als volgt uit: 

Woningcorporatie/Huisvester » » > Vrijwilligersbestuur « « « Klankbordgroep. 

Vrijwilligerscoördinator 
A 

Vrijwilligers 

Convenant Woningcorporatie/Huisvester 

Wij hopen het Thuishuisproject op te zetten en te realiseren in nauwe samenwerking met -
bij voorkeur- een woningcorporatie of anders een mogelijke particuliere huisvester in 
Woerden. Daarbij kun je van de taakverdeling uitgaan dat de woningcorporatie/huisvester 
het fysieke Thuishuis bouwt en Stichting Thuishuis Woerden het sociale Thuishuis! 

Comité van Aanbeveling 
Ter ondersteuning van de activiteiten van Thuishuis Woerden wordt een Comité van 
Aanbeveling samengesteld. Het Comité van Aanbeveling bestaat uit een aantal 
gezichtsbepalende mensen uit de gemeente Woerden. 
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Kwaliteit 

Algemeen 
Stichting Thuishuis Woerden wil haar doelstelling via twee wegen bereiken. 
Enerzijds de realisatie en vormgeving van een Thuishuis, hopelijk in samenwerking met de 
lokale woningcorporatie of particuliere huisvester en de gemeente Woerden. 
Anderzijds zal de Stichting door de vrijwilligerscoördinator en de vrijwilligers komen tot het 
opzetten van het Thuisbezoek. Personen uit de doelgroep van de Stichting, die NIET of nog 
niet wensen te verhuizen, maar wél kiezen voor verbetering van hun maatschappelijke 
contacten zullen regelmatig bezoek kunnen ontvangen van de vrijwilligers. De bedoeling is 
nadrukkelijk te komen tot revitalisering van deze groep ouderen om de uitgangspunten van 
de Stichting op doelmatige wijze te bereiken. 

Kwaliteit van de bejegening, de sfeer en passende omgeving 
In de ondersteuning die de vrijwilligers bieden staan de wensen en behoeften van de 
ouderen centraal. Een belangrijke centrale vraag is: wat zou ü willen en wat heeft u ervoor 
nodig om dit te kunnen bereiken. De begeleiding richt zich op het zoveel mogelijk behouden 
of het bevorderen van de eigen regie en zelfredzaamheid van de ouderen. 
De vrijwilligers zijn goed op de hoogte van de lokale activiteiten die voor ouderen worden 
georganiseerd. Zij proberen mensen te interesseren voor bestaande activiteiten. De 
belangstelling van de oudere is altijd het vertrekpunt. 
Een vrijwilliger in het Thuishuisproject is een Veilige Vertrouwde Vreemde (VVV). Als 
vrijwilliger sta je buiten de eigen familie- en vriendenkring van de mensen die je bezoekt. Je 
hoeft ook geen vriend(in) te worden van deze mensen; uiteindelijk blijf je een vreemde, maar 
wel een veilige en vertrouwde vreemde, waar mensen hun verhaal bij kwijt kunnen en 
ondersteuning en advies vinden. 
Het vrijwilligerswerk in het Thuishuis is geheel afhankelijk van en afgestemd op de behoeften 
vanuit de bewonersgroep en in het beste geval is er daarbij geen behoefte aan 
ondersteuning. In dat geval regelen de bewoners hun eigen - en gezamenlijke -leven namelijk 
zélf en dat is precies de bedoeling: zélf de regie houden. 

Thuisbezoek 
Het vrijwilligerswerk in het Thuishuisproject is vooral gericht op het verrichten van 
Thuisbezoeken en het daarmee ondersteunen van zelfstandig wonende, alleenstaande 
ouderen in Woerden. 
De vrijwilligerscoördinator en de vrijwilligers zullen regelmatig een bezoek afleggen bij 
alleenstaande ouderen, die de wens hebben aangegeven van de diensten van de Stichting 
gebruik te willen maken. Daarbij zal ook worden geïnformeerd naar belangstelling om 
(mogelijk) te gaan wonen in het Thuishuis. Van deze bezoeken zal verslag gemaakt worden. 
Vergelijkbaar met de situatie in het Thuishuis zal bij het opvangen van zorgsignalen adequaat 
actie genomen worden richting de professionele hulpverlening, bijvoorbeeld de 
wijkverpleging. 
Vanuit ervaringen in andere Thuishuisgemeenten zie je wel initiatieven als de organisatie van 
een koffieochtend, al dan niet georganiseerd vanuit het Thuishuis. In Thuishuis Deurne is 
bijvoorbeeld een extra ruimte aanwezig met een eigen opgang waar de vrijwilligers van het 
Thuishuis koffieochtenden voor ouderen organiseren (en waarbij de bewoners van het 
Thuishuis natuurlijk ook van harte welkom zijn). In Amstelveen worden ontmoetings
activiteiten georganiseerd, met name in het weekend en tijdens feestdagen en vakantie
periodes. 
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5.4 Gewenste inrichting van het Thuishuis 
Iedere privé leefruimte binnen het Thuishuis zal per bewoner bestaan uit een woonkamer, 
slaapkamer, douche, toilet, berging en eenvoudige pantry. Bovendien zal voor bevordering 
en intensivering van contact gezamenlijk gebruik gemaakt worden van een grote keuken, 
woonkamer, hobbyruimte, tuin en fietsenstalling, (o.a. rollator, scootmobiel). De bewoner is 
zelf verantwoordelijk voor de inrichting van het eigen woongedeelte. De inrichting van de 
gezamenlijke ruimten wordt verzorgd door de bewoners gezamenlijk onder verant
woordelijkheid van Stichting Thuishuis Woerden in samenwerking met de woningcorporatie. 

5.5 Activiteiten. 

Vaste activiteiten 

Opzet van een Thuishuisproject is het zorgen voor een "drempeloze" uitnodiging om met 
elkaar te wonen c.q. activiteiten te doen, zoals het samen eten, boodschappen doen, 
activiteiten/hobby's uitoefenen, uitjes e.d. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om dat 
vanuit de Stichting te organiseren. De wens en behoefte van de oudere zijn leidend en de 
vrijwilligersorganisatie ondersteunt slechts indien nodig! In het Thuisbezoek streeft de 
Stichting binnen de gemeente Woerden ook naar het organiseren van ontmoetingsplaat(sen) 
waar alleenstaande ouderen elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten kunnen ontwikkelen. 
Het woonconcept is "Living-apart-together". In het Thuishuis zal de bewoner zorgen voor het 
onderhoud van zijn eigen woongedeelte. Het schoonhouden alsmede het beheer van de 
gezamenlijke ruimtes zal in onderling overleg tussen de bewoners gerealiseerd dienen te 
worden. Onderhoud van beplanting en technische apparatuur e tc , voor zover dat normaliter 
ook thuis verricht kan worden, wordt verzorgd door de bewoners zelf. Indien men 
ondersteuning nodig heeft of als er problemen zouden ontstaan, dan kan altijd een beroep 
worden gedaan op de Stichting, in eerste instantie via de vrijwilligerscoördinator. 
Incidentele activiteiten 
Incidentele activiteiten kunnen zowel thuis als buitenshuis gecoördineerd worden door de 
vrijwilligers. Te denken valt aan samen bezoeken van culturele evenementen, deelnemen aan 
verenigingsleven, uitstapjes en kortere reizen. 

5.6 Opleiding & training 
Alle vrijwilligers hebben een voor het Thuishuis specifieke cursus doorlopen en krijgen na 
beëindiging met goed resultaat een certificaat uitgereikt. Alle vrijwilligers krijgen een 
vrijwilligerssamenwerkingsovereenkomst aangeboden, die de bereidheid aangeeft van 
bestuur, vrijwilligerscoördinator en vrijwilliger te komen tot een vruchtbare samenwerking in 
dit project. 
Verder zal er iedere 8 weken een vrijwilligersbijeenkomst zijn waarin afwisselend een thema 
of intervisie worden aangeboden. Tevens bestaat de mogelijkheid van dagelijkse coaching 
met betrekking tot de Thuisbezoeken. Alle vrijwilligers krijgen een vrijwilligershandleiding 
waar alle benodigde informatie in staat die bij het uitvoeren van vrijwilligerswerk nodig zijn. 
Verder bestaat de mogelijkheid voor de vrijwilligerscoördinator alsook voor bestuurders om 
deel te nemen in ervaringsuitwisseling en bijscholingsactiviteiten met collega 
Thuishuisprojecten in den lande, georganiseerd door Stichting Thuis in Welzijn. 

5.7 Aansprakelijkheid en klachtenregeling 
Er zal door het bestuur worden toegezien, dat iedere vrijwilliger goed is verzekerd voor de 
activiteiten die voor de Stichting worden uitgevoerd. 
Stichting Thuishuis Woerden ontwikkelt een Klachtenprocedure, waar klachten van 
vrijwilligers en/of betrokken ouderen ontvangen en beoordeeld kunnen worden. 
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6. Beleidspunten 2013 - 2015. 

6.1 De ontwikkeling in de eerstkomende eerste jaren 
In 2013 hopen we uitzicht te creëren op realisatie van het fysieke Thuishuis, ergens binnen 
de gemeente Woerden. De verwachting is, dat het niet zal meevallen om dat te realiseren, 
mede in verband met de huidige grote vastgoedcrisis. Bij voorkeur ontwikkelen wij het 
Thuishuis in samenwerking met de lokale woningcorporatie, want het is hun opdracht om 
passende sociale huurbouw te realiseren. Daarnaast onderzoeken wij ook mogelijkheden 
vanuit de private investeringswereld. 

In 2013 zal de organisatie van Thuishuisproject Woerden zich voornamelijk bezighouden met 
het inrichten van de vrijwilligersorganisatie en het operationaliseren van het Thuisbezoek. 
Daartoe zullen vrijwilligers en een vrijwilligerscoördinator worden geworven, aangesteld en 
geschoold. Mede op vernieuwende wijze zal contact worden gelegd met ouderen die 
behoefte hebben aan een steuntje in de rug om weer 'mee te doen'. De 
vrijwilligerscoördinator en de vrijwilligers zullen aanvankelijk uitsluitend een sociaal bedoeld 
bezoek afleggen bij alleenstaande ouderen, die daartoe die behoefte hebben aangegeven. 
Uitgebreide verslaglegging zal mede de basis vormen voor de realisatie van de doelstelling. 
Overleg met de leden van de Klankbordgroep zal benut worden voor zorgvuldige planning, 
afstemming en uitwerking van het Thuishuisproject in Woerden. 

6.2 De toekomst van deze vrijwilligersorganisatie 
Afhankelijk van het succes van het project is het de bedoeling, dat het aantal thuishuizen in 
Woerden zal toenemen. Bestuurlijke contacten met belanghebbende organisaties en 
woningcorporaties zullen leiden tot realisering van een uitbreiding van de 
vrijwilligersorganisatie 

6.3 Thuisbezoek, prima als eerste aanzet 
Het ligt in de lijn der verwachting, dat de mond tot mond reclame vooral onder eenzame 
ouderen zal leiden tot een toename van gewenst Thuisbezoek. 

6.4 Communicatie en Publiciteit 
Met enige regelmaat zal bestuur en vrijwilligerscoördinator zorgen voor de noodzakelijke 
publiciteit. Er zal folder- en postermateriaal worden verspreid op herkenbare plaatsen in de 
wijk. Het streven is het ontwikkelen van een eigen website. 

6.5 Samenwerkingspartners (Klankbordgroep) 
Door het bestuur is een Klankbordgroep samengesteld, die de navolgende organisaties 
vertegenwoordigen: 

6.6 Fondsen 
Zowel lokale als nationale fondsen werden benaderd met het verzoek tot ondersteuning van 
Stichting Thuishuis Woerden. 
Voorbeelden van locale fondsen zijn: Stichting Aanvullende gezondheidszorg Woerden; 
Stichting Vrienden Welzijn en Zorg Midden-Holland. 
Voorbeelden van nationale fondsen zijn: Sluyterman van Loo; Skanfonds; RCOAK. 
In het jaarverslag 2013 kunnen we mededeling doen van gebleken betrokkenheid van de 
fondsen. 
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Financiële gegevens. 
Stichting Thuishuis Woerden heeft als bankrelatie de Rabobank Rijn en Veenstromen. 
Banknr. Rabobank 1535.72.523 
Ten aanzien van de financiering van de activiteiten van Stichting Thuishuis Woerden heeft 
het bestuur een duidelijke visie. De gehele kosten van het Thuishuisproject met betrekking 
tot de vrijwilligersorganisatie hopen wij te financieren uit een combinatie van 
fondsenwerving en subsidies. 
Eerst dient een continu'teit tot stand gebracht, wat vervolgens financieel moet worden 
gewaarborgd voor een langere termijn. 

Opbrengsten. 
Opbrengsten komen uitsluitend uit donaties en subsidies. Met gerichte acties zullen 
financieringsbronnen worden aangeboord om de eerste begroting van de vrijwilligers
organisatie financieel dekkend te krijgen: 
• Het gesprek met de gemeente voeren over de inzet van middelen bestemd voor 

mantelzorg en vrijwilligerswerk, met name gericht op de coördinatiekosten; 
• Benaderen van serviceclubs en (grote)ondernemers in Woerden; 
• Benaderen van Zorg- en Welzijnsaanbieders in Woerden; 
• Projectsubsidie-aanvragen bij de betrokken zorgverzekeraar(s) in het kader van 

vóórkomen van aanvragen en benodigde zorgverleningtrajecten; 
• Projectsubsidie-aanvragen bij de provincie Utrecht op de gebieden 'Zorg, Welzijn en 

Wonen' voor kwetsbare ouderen in het kader van eenzaamheidsbestrijding, actieve 
burgerparticipatie en ontwikkelen van (uniek) woonconcept 

• Gerichte publieksactie(s) in Woerden; 
• Aanschrijven van locale - , regionale - en landelijke fondsen. 
Daarnaast wordt geprobeerd om met partijen die bereid zijn om onze Stichting financieel te 
ondersteunen, meerjarenafspraken te maken. Dan zullen in de begroting op termijn de 
volgende inkomsten worden begroot: 
• Structurele financiers 
• Wmo subsidie 
• Overige fondsen en (mogelijke) donateurs 
Uiteraard is het interesseren van potentiële geldschieters voor onze activiteiten, zeker in dit 
stadium van de projectontwikkeling, een voortdurend aandachtspunt. 

Kosten. 
De voornaamste kosten van de Stichting bestaan uit: 
• Salaris van de vrijwilligerscoördinator 
• Vrijwilligers werving -, scholing - en trainingskosten. 
• Kosten inzake: " binden & boeien" vrijwilligers 
• Communicatie en administratie kosten 
• Inrichtingskosten van gezamenlijke ruimtes in het Thuishuis 
• (mogelijke) huur ontmoetingsruimte(n) 

Investeringen 
Investeringen worden uitsluitend gedaan ter bevordering van de doelstelling van de 
Stichting, waarbij reactivering van ouderen, bestrijden van eenzaamheid en bevorderen van 
een gevoel van veiligheid en geborgenheid voorop staan. 
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Begroting Thuishuisproject Woerden 2013/2014/2015 

Inkomsten (taakstellend) 

Uitgaven 
Organisatiekosten: 

1. Oprichtingskosten 
Statuten en oprichtingsakte 
Kamer van Koophandel 

2. Salariskosten coördinator 

3. Kosten telefoon 

4. Werving, training, scholing 
binding vrijwilligers 

5. Activiteitenkosten 

6. PR en PR-activiteiten algemeen 
website, domeinregistratie 

7. Kantoorkosten 

8. Bestuurskosten 

9. Bankkosten 

10. Onvoorziene kosten 

2013 

p.m. 

27,00 

6.000,00 

100,00 

2.500,00 

500,00 

1.000,00 

500,00 

750,00 

100,00 

500,00 

Totaal uitgaven 
Overschot 

10.977,00 

€ 65.631,00 

2014 

27,00 

12.000,00 

200,00 

5.000,00 

1.500,00 

2.000,00 

1.000,00 

1.500,00 

100,00 

1.000,00 

2015 

27,00 

18.000,00 

200,00 

5.000,00 

1.500,00 

2.000,00 

1.000,00 

1.500,00 

100,00 

1.000,00 

24.327,00 30.327,00 € 65.631,00 
0 



De volgende inkomsten worden begroot: 2013-2015 

15. Gemeente Woerden € 36.000,00 
16. Lokale fondsen € 9.631,00 
17. Landelijke fondsen € 20.000,00 

Totaal inkomsten € 65.631,00 



Toelichting op financieel overzicht Thuishuisproject Woerden 

Ad 1. In april 2013 is binnen de Stichting Thuishuis Woerden nieuwe bestuurssamenstelling 
aangetreden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

Ad 2. De taak-/ functiebeschrijving voor de aan te stellen coördinator is opgesteld en 
momenteel vinden gesprekken plaats over de invulling. 
Naar verwachting zal de invulling van coördinatiefunctie medio 2013 plaatsvinden 
Met de gemeente Woerden vindt overleg plaats om te komen tot een structurele vorm 
van ondersteuning van de coördinatiekosten, vanuit de Wmo. 

Ad 4. Aan de opzet en inhoud van de cursus voor de vrijwilligers is al invulling gegeven, naar 
verwachting zullen medio 2013 de eerste trainingen worden gegeven. 
Met de woningcorporatie vindt intensief overleg plaats omtrent de huisvestingslocatie 
van het Thuishuis te komen. 

Ad.5. Ter ondersteuning re-activering c.q. samenkomsten van de doelgroep, 
benodigde activiteitenmateriaal 

Ad.6. Om meer bekendheid te geven aan het Thuishuis: flyers, folders, briefpapier, 
en een website worden ontwikkeld. 

Ad.8 Voor de opzet van het beleidsplan, de vrijwilligershandleiding en het overdrachtmateriaal 
is al een basis gelegd. 

Ad.9. Voor het Thuishuis is een afzonderlijke bankrekening geopend, waarop de ontvangsten 
en betalingen plaatsvinden. 

Aldus vastgesteld d.d. 8 mei 2013 
Namens het bestuur van Stichting Thuishuis Woerden 

Jan Ruyten Chris Schalkwijk 
voorzitter penningmeester N r . i n u i i n u n w o f t f oe f t . f t l 


