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1. HET RAPPORT IN HET KORT 

Het Thuishuis is een nieuw, k leinschal ig woonconcep t voor ouderen. Centraal staat het opheffen van de sociale 

eenzaamhe id en het vergroten van de samenredzaamhe id . Dit met steun van een groep van vrijwill igers. Deze 

vrijwill igers, gecoörd ineerd door een professional , onders teunen tevens ve reenzamende ouderen in de buurt 

onder de noemer Thuisbezoek. Binnenkort wordt het eerste thuishuis geopend in Deurne. 

Uit deze analyse blijkt dat het Thuishuis in maatschappel i jk opzicht goed kan renderen. Zo is vo lgens het 

opgeste lde rekenmodel in een conservat ief scenar io een maatschappel i jk rendement van 45% mogelijk en in 

een real ist ischer scenar io 144%. 

Voor een groot deel ligt de winst van het Thu ishu isconcept in de individuele ef fecten op de bewoners . Door de 

opzet van het Thuishuis zijn ze niet meer sociaal eenzaam. Dit posit ieve effect werkt door, bi jvoorbeeld in een 

betere l ichameli jke en geestel i jke gezondhe id van bewoners omdat zij een gezonder dagri tme krijgen, beter 

e ten, hun medic i jnen beter gebruiken, et cetera. Maar ook in de 'ontzorging' van mantelzorgers. 

Daarbij wo rden op diverse fronten bespar ingen verwacht : 

• Bespar ingen rond de WMO-onders teun ing , omdat de bewoners van het Thuishuis, samen met de 

vrijwill igers, samenredzaam worden . 

• Bespar ingen rond de zorgverzeker ing, omdat minder socia le eenzaamhe id aantoonbaar samenhangt met 

een betere gezondheidssi tuat ie. 

• Bespar ingen rond de AWBZ, omdat een duurdere intramurale opname uitgesteld of zel fs voorkomen wordt 

(het Thuishuis is zo gebouwd en georganiseerd dat veel zorg ' thuis' geboden kan worden). 

• Bespar ingen voor de bewoners zelf vanwege de deels gezamenl i jke huishouding en door het voo rkomen 

van aanpass ingen aan de eigen won ing. 

Met name de bespar ingen van de WMO-midde len zijn mogelijk inzetbaar voor de benodigde invester ingen. Deze 

investeringen zijn nodig voor de dekking van (eenmalige) ontwikkelkosten en de jaarli jkse kosten voor 

professionele ondersteuning. 

Daarnaast is er een (onrendabele) investering nodig in het vastgoed. Gez ien haar maatschappel i jke opdracht is 

een lokale woningcorporat ie daar de aangewezen partij voor. Hoe groot de 'onrendabele top ' van deze 

vastgoedinvester ing is, is afhankelijk van tal van lokale factoren. 

Naarmate er meer Thuishuizen in gebruik genomen worden , is het sterk aan te bevelen deze goed te moni toren, 

zodat het rekenmodel gevuld kan worden met ervaringsci j fers en getoetste maatschappel i jke ef fecten 
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2. OVER DEZE ANALYSE 

Een Thuishuis is een woonvo rm waar ouderen met een smal le beurt in hun eigen wooneenhe id , maar ook met 

gedeelde voorz ien ingen, gezamenli jk wonen . Op deze manier voo rkomen ze met elkaar het proces van 

vereenzaming, waar in veel ouderen verzei ld raken. Ze worden onders teund door een groep vrijwill igers en waar 

nodig professionals. Onder de noemer Thuisbezoek onders teunen deze vrijwill igers, samen met een 

coördinator, ook andere kwetsbare buur tbewoners . 

Dit 's tudentenhuis voor ouderen ' is een n ieuwe vorm van kleinschal ig w o n e n voor ouderen . Binnenkort wordt 

het eerste Thuishuis geopend in Deurne. En op meerdere locaties in het land zijn Thuishuizen in voorbereid ing. 

P la t form3l - als innovatieplatform voor het w o n e n - heeft desti jds het Thuishuis als SEV-exper iment 

opgenomen in haar p rogramma 'Wonen en Zorg' . Het aantal ouderen in Neder land stijgt gestaag: absoluut en 

als percentage van de bevolking. Tegelijkertijd neemt het aantal p laatsen in de klassieke verzorgingshuizen en 

het aanbod van verzorgende professionele krachten aanzienlijk af. Dat maakt dat er andere woonvo rmen nodig 

zijn. 

Ook speelt daarbij de kantel ing zoals die z ich momentee l voltrekt op het gebied van zorg en welzi jn: van 

professionele naar maatschappel i jke onders teun ingssys temen, met onder meer vrijwill igers. Dit vanwege de 

actuele ontwikkel ing dat het voor ouderen steeds moeili jker wordt o m in aanmerk ing te komen voor 

gef inancierde, professionele ondersteuning. Het Thuishuis lijkt een antwoord op deze ontwikkel ingen te bieden. 

Deze rendementsanalyse wil de verwachte maatschappel i jke ef fecten van het Thuishu isconcept bloot leggen. Dit 

door: 

• Het opstel len van een Effectenarena'' met de direct betrokkenen van het Thuishuis Deurne om daarmee een 

overzicht te krijgen van effecten die verwacht wo rden (zie bijlage 1). 

• Deze ef fecten naast enkele inzichten uit de literatuur te leggen, als toets van deze verwachtingen. 

• Een rekenmodel te ontwikkelen, onder meer op basis van de ervar ing in Deurne, waa rmee op dit moment 

een eerste indicatie voor het maatschappel i jk rendement is te geven en in de toekomst s teeds scherper 

zicht zal ontstaan op de prec ieze maatschappel i jke meerwaarde. 

Gekozen is voor een lichte onderzoeksopzet , vooral gericht op het inventar iseren van verwachte effecten en 

eerste toets daarvan. Dit past bij de fase waar in het Thuishuis z ich bevindt. De inwoners betrekken binnenkort 

het eerste Thuishuis. Pas daarna zul len de eerste ef fecten z ichtbaar worden . Naarmate het Thuishuis op meer 

plekken in het land tot s tand is gekomen, komen er meer ervaringscij fers. Daarmee kan een steviger analyse 

gemaakt wo rden . Het opgeste lde rekenmodel houdt daar rekening mee. Vandaar ook de subtitel van het 

rapport: een eerste tussenstand. 

Deze analyse is deels opgesteld op basis van de Deurnese praktijk. 

1 De Effectenarena is een door de SEV ontwikkeld basisinstrument voor maatschappelijk-rendementsanalyses (zie 
www.effectenarena.nl). 
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In twee sess ies zijn de benodigde e lementen met de direct betrokkenen in kaart gebracht: woningcorporat ie 

Bergopwaar ts , de lokale Stichting Thuishuis Deurne, de betrokken coördinator en de ontwikkelaar van het 

concep t Stichting Thuis in Welzi jn. Door in het rekenmodel uit te gaan van twee scenar io 's is gepoogd een breed 

beeld neer te zet ten. 
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3. HET THUISHUIS-HET CONCEPT 

Waar ligt het gehe im van het Thuishuis? Waar in onderscheidt het z ich van andere kleinschalige woonvo rmen 

zoals we die al kennen? 

In de Deurnese sess ies zijn de benodigde activiteiten uitgebreid in kaart gebracht , mede op basis van papieren 

plannen die daar al voor opgeste ld zijn. Deze def iniëren het Thuishuis. Van belang voor de te verwachten 

effecten is ook de wi jze waarop deze activiteiten worden opgepakt. 

In de Effectenarena worden de vo lgende activiteiten benoemd. 

Thuishuis - voorbereiding 

• Bi jeenkomst en diepte- interviews belanghouders. 

• Haalbaarheidsonderzoek, waaronder geschikt(e) pand/ locat ie v inden. 

• Plannen opstel len. 

• Publiciteit maken (krant, reguliere kanalen van partners). 

• Bewoners werven en selecteren (toets op inkomen). 

• Vrijwill igers werven . 

• Organiseren diverse k lankbordbi jeenkomsten. 

• Vastgoed levens loopbestendig (ver)bouwen, in zelfstandige eenheden van ca . 40 m2, met gedee lde 

voorz ien ingen. 

• Bas isb i jeenkomst /opste l len huishoudeli jk reglement. 

• Inrichten gemeenschappel i jke ruimte. 

Thuishuis - uitvoering 
• Activi tei ten aanbieden (vrijwilligers). 

• Aanwez ig /besch ikbaar zijn (vrijwilligers). 

• Verhuren w o o n e e n h e d e n + beheer vastgoed. 

• Per iodieke groepsgesprekken o.l.v. coördinator. 

• Bewonersb i jeenkomsten. 

Thuisbezoek 
• Bezoeken inwoners thuis en polsen vraag/behoef te . 

• Coördinator zoekt passende vrijwilliger. 

• Vrijwilliger en inwoner doen samen activiteiten. 

• inwoners toeleiden naar bestaand aanbod. 

Algemeen 
• Lokale st icht ing opr ichten + bestuur formeren. 

• Convenant afsluiten st icht ing - corporat ie (bijv. m.b.t. toeleiding bewoners + inrichting gem. ruimte). 
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• Ople iden vrijwilligers + cert i f icer ing + opstel len handleiding. 

• Coördineren vrijwill igers. 

• Onderhouden contacten lokaal netwerk. 

• F inancier ing regelen (o.m. via fondsen). 

• Interne projectorganisat ie (projecttaken: vri jwil l igersorganisatie, communica t ie & publiciteit, huisvest ing, 

leef- en woonk l imaat en financiën). 

Ondersche idend voor het Thuishuis is onder meer de betrokkenheid van vrijwill igers, zij onders teunen de 

bewoners van het Thuishuis, maar ook de buur tbewoners , onder de noemer Thuisbezoek. Dit doen ze op zo ' n 

manier dat de bewoners zelf 'aan het stuur' bli jven. Zo zal een vrijwilliger bi jvoorbeeld proberen het oude 

netwerk te revital iseren, in plaats van zelf onderdeel te worden van het socia le netwerk, 

vri jwil l igers krijgen ze l fverantwoorde l i j khe id en ruimte o m werkzaamheden naar eigen inzicht in te vul len. De 

moderne vrijwilliger stelt dat ook op prijs. 

Professionals staan ook op afstand. Er is een coördinator aangesteld. Hij/zij houdt de vinger aan de pols en geldt 

als achtervang voor de bewoners . De coördinator legt het eerste contact vanuit het Thuisbezoek. 

Een Thuishuis wordt gest icht en beheerd vanuit een lokale st icht ing, met een bestuur dat is samengeste ld uit 

mensen uit de plaats zelf. in de voorbere id ingsfase wordt veel aandacht besteed aan het verankeren van het 

initiatief in het lokale netwerk van wonen-zorg-welz i jnsorganisat ies en vri jwil l igersorganisaties. De lokale 

be langhebbenden moeten z ich eigenaar voelen van 'hun ' Thuishuis. 

Het Thuishuis is zo ingericht dat bewoners een eigen zelfstandige won ing hebben , met eigen sanitaire 

voorz ien ingen. Daarnaast is er een ruime gemeenschappel i j ke ruimte, met onder meer een keuken en 

woonkamer met eigen stoel voor iedereen. Ook facil i teiten als wasmach ines en bergingen worden gedeeld. Het 

Thuishuis Deurne beschikt daarnaast over een aparte ruimte, met een e igen, aparte ingang. 

De select ie van bewoners is een belangri jke activiteit. Het Thuishuis is niet voor iedere oudere. De doelgroep 

bestaat uit mensen . . . 

• .. .die ve reenzamen of dreigen te ve reenzamen (vrijwel altijd al leenstaanden), 

• met een kleine beurs en 

• die het prettig v inden o m (een deel van) hun leefruimte te delen met medebewoners . 

Veelal gaat het o m mensen die voorheen in een socia le huurwoning huurden. Kwetsbaarheid en eenzaamhe id 

ontstaan veelal geleidelijk. Het beste is om in een Thuishuis te gaan w o n e n voordat echte ondersteuning (in 

zware mate) nodig is. Maar dat is ook vaak de per iode waar in ouderen zelf aangeven graag zelfstandig te wi l len 

blijven w o n e n en geen noodzaak z ien o m een andere woonvo rm te v inden. 

Het gaan wonen in een Thuishuis moet daarom ontstaan vanuit een wil o m anders te gaan wonen . Niet omdat 

het moet vanwege bi jvoorbeeld fysieke beperk ingen of verwaar lozing. Die wil zou vooral geïnspireerd moeten 

worden vanuit de behoefte aan minder eenzaamhe id of het ver lossen van de last van een te groot huis (met 

tuin) of omdat het gewoon leuk is met anderen samen te wonen . 
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Waar klassieke verzorg ingstehuizen te maken hebben met vragers die z ichzel f me lden, zal het Thuishuis z ich 

dus meer 'we rvend ' moeten presenteren. Thuisbezoek bij ouderen in de buurt speelt daar een rol. Daarmee 

kunnen potent ië le bewoners in beeld komen. Ook andere instanties kunnen een signalerende en toe le idende rol 

hebben. Bi jvoorbeeld omdat de woningcorporat ies t i jdens het beheer ve reenzaamde huurders tegenkomen. Uit 

de literatuur zijn er ook 'determinanten ' van vereenzaming die gebruikt kunnen worden om potent iële bewoners 

te v inden (zoals ve rweduw ing of scheid ing, we in ig sociale verbanden). 

Zodra het Thuishuis lokaal en landelijk meer bekendheid krijgt, kan deze werv ing soepeler gaan ver lopen. 
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4. DE VERWACHTE EFFECTEN 

A a n de hand van de Deurnese sess ies en analyse van het beschikbare materiaal zijn de volgende verwachte 

effecten geïnventariseerd. In de Effectenarena (zie bijlage) zijn deze ef fecten met pijlen ook onder l ing in verband 

gebracht. 

4.1 Effecten voor bewoners Thuishuis 

W o n e n in dageli jkse nabijheid van medemensen , 
groter sociaal netwerk 

Groter vei l igheidsgevoel Door het samenwonen en door veiligheid die het 
gebouw biedt 

Meer s t imulansen: meer activiteiten (bijv. winkelen), 
meer gelegenheid tot laagdrempel ig contact , meer 
lachen, meer be levenissen 

Door het samen ondernemen van normale, dagelijkse 
activiteiten, al dan niet met ondersteuning van 
vrijwilligers. 

Geen sociale eenzaamheid 

Minder sociaal kwetsbaar 

Het hoofdeffect dat ontstaat door de interactie met 
medebewoners en de dagelijkse stimulansen 

Minder emot ionele eenzaamhe id (beperkter) Alleen indien bewoners een nieuwe 'zielsverwant' 
vinden 

Betere mentale gezondhe id /m inder psych isch 
kwetsbaar 

Door de stimulansen en de medebewoners 

Beter en minder medici jngebruik, beter 
eetpatroon/betere voeding, betere persoonl i jke 
verzorging, minder a lcoholmisbruik, gezonder 
dagri tme, meer beweging, minder s laapprob lemen 

Door de sociale controle en de beter psychische 
gesteldheid 

Betere fysieke gezondheid 

Minder fysiek kwetsbaar 

Door de betere levenssituatie en de dagelijkse 
stimulansen 

Grotere ze l f redzaamheid Door betere fysieke fitheid en ondersteuning van/via 
medebewoners 

Betere beschikbaarheid hu lpmiddelen: won ing 
zorgproof, medebewoners beschikt e rove r , . . . 

Ook: meer onderl inge ergernissen door individuele 
'onhebbel i j kheden ' * 

Een mogelijk negatief effect 
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4.2 Overige maatschappelijke effecten 

Effecten gemeente 

Betere kennis situatie ' eenzame oudere ' (t.b.v. 
W M O / ' s o c i a l e kaart') 

Betere a fs temming in lokaal netwerk 

Betere burgerpart ic ipat ie ( nw . Vrijwilligers) 

Door een sterker lokaal netwerk dat ontstaat door in 
het voorbereidingstraject en de contacten van de 
vrijwilligers en coördinator 

Effecten woningcorporat ie 

Differentiatie won ingaanbod , passend bij vraag 
oudere bewoner 

Hulpaanbod voor ' eenzame huurder ' 

Duidelijk resultaat t.b.v. maatschappel i jke missie 
(BBSH) 

Mogeli jk: betere beschikbaarheid eengez inswon ingen 

Het Thuishuis voegt een nieuwe woningtype aan de 
(zorgjvastgoedportefeuille. 

Bij sommige oudere huurders is daar ook vraag naar. 

Omdat sommige oudere huurders doorstromen, komt 
hun 'oude woning' weer beschikbaar. 

Effecten omgeving bewoner 

Ontlast ing en ontzorging mante lzorger (voorkomen 
overbelasting) 

Prettiger contact 

Doordat het Thuishuis ook ondersteunen kan bieden 
(medebewoners, vrijwilligers) 

Door de ontlasting van de zorgrelatie ontstaat er 
ruimte voor een prettiger contact. 

4.3 Sleuteleffect: geen sociale eenzaamheid 

De betrokkenen van het Thuishuis verwachten dat 

bewoners in het geheel niet meer sociaal eenzaam zijn. 

Daar is het Thuishuisconcept op ontworpen, in de 

Effectenarena is z ichtbaar dat dit ook een 's leuteleffect ' is. 

Een aantal ef fecten dat direct ontstaat vanuit het concep t 

Thuishuis monden uit in 'geen socia le eenzaamhe id ' en van 

daaruit ontstaan weer ef fecten rond gezondhe id en 

ze l f redzaamheid , die uiteindelijk leiden tot de 

incasser ingen. 

Ook in de literatuur wordt eenzaamhe id verbonden aan een 

aantal gevolgeffecten. 

Over het a lgemeen worden twee soorten van 
eenzaamhe id ondersche iden: 
Sociale eenzaamheid: van sociale eenzaam
heid is sprake als iemand betekenisvol le 
relaties met een bredere groep mensen zoals 
kennissen, co l lega's , buurtgenoten of mensen 
met dezel fde belangstel l ing mist. Een intieme 
partnerrelatie kan sociale eenzaamheid niet 
ophef fen. 
Emotionele eenzaamheid: als iemand een 
sterk gemis ervaart van een intieme relatie, 
een emot ioneel hechte band met een partner 
of vriend(in), dan is er sprake van emot ionele 
eenzaamhe id . 
(bron: nationaal kompas volksgezondheid) 
Eenzaamheid is altijd een subjectief gegeven: 
een gevoeld gebrek. 
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Uit onderzoek (zie onder meer www.nat ionaalkompas.n l ) zijn er aanwi jz ingen dat (sociale) eenzaamhe id een 

relatie heeft met depress ie , suïcide en har taandoeningen: de l ichameli jke en geesteli jke gezondhe id . Ook 

ver tonen eenzame mensen minder gezondhe idsbevorderend gedrag en hebben ze een grotere kans op 

overl i jden. 

4.4 Werkzame bestandsdelen 

Met behulp van de Effectenarena zijn de verwacht ingen van de betrokkenen rond het Thuishuis vastgelegd. Hoe 

aannemeli jk is het dat deze verwacht ingen ook daadwerkel i jk gereal iseerd worden? 

Wonen zonder eenzaamheid 
Sociale eenzaamhe id is het gevoelde gemis aan dageli jkse contacten. Door de inrichting en organisatie van een 

Thuishuis is het aannemeli jk dat bewoners inderdaad meer contac ten hebben ; zeker in vergeli jking met de 

referentiesituatie: al leen w o n e n in een huis. Er is dageli jks aanspraak, er zijn natuurlijke con tac tmomenten . Daar 

on tkom je door de inrichting van het huis en de gedeelde voorz ien ingen als bewoner bijna niet aan. De 

verwacht ing is ook dat bewoners samen dingen ondernemen. Bovendien zijn er de vrijwill igers die een vinger 

aan de pols houden. 

Een risico is we l dat de onderl inge vers tandhouding van bewoners zodan ig wordt dat (sommige) bewoners hun 

eigen w e g gaan en de kans op ve reenzaming toch toeneemt. Medebewone rs kunnen dan niet beantwoorden 

aan het beleefde gemis aan contacten. Door een zorgvuldige intake, het begeleiden van de 'groepsvorming ' en 

de achtervang van vrijwilligers en een professionele coördinator wordt dit r isico echter goed 'gemanaged ' . 

Brede aanpak kwetsbaarheid 
Vereenzaming hangt sterk samen met kwetsbaarheid bij ouderen (SCP, 2011, pag. 11): "het p roces van het 

opeenstape len van l ichameli jke, psych ische en/o f socia le tekorten in het funct ioneren, dat de kans vergroot op 

negatieve gezondhe idsu i tkomsten (funct iebeperkingen, opname, overli jden)", ledereen die met ouderen werkt 

weet hoe iets s impels als een k lemmende deur of een kapotte koelkast opeens net dat druppelt je kan zijn, 

waardoor ouderen in een neerwaar tse spiraal terecht komen. De achter l iggende aanleid ing is dan niet iets 

prakt isch, maar het gebrek aan ve rmogens (psychisch, sociaal en fysiek) om tot andere handel ingen te komen. 

Het Thuishuis sluit aan - in tegenstel l ing tot meer speci f ieke interventies - op alle drie dome inen , direct of 

indirect: 

• De socia le ve rmogens wo rden vergroot door de omgang met medebewoners , vrijwill igers en de anderen 

die deze 'aanre iken ' . 

• De psych ische vermogens blijven eerder intact door de st imulansen die ontstaan in het dageli jkse leven. 

• De fysieke vermogen worden ook onderhouden omdat het Thuishuis aanzet tot het in beweging blijven: 

samen uitstapjes maken, uit je kamer komen o m gezamenl i jk te eten, enzovoorts . Ook zijn de won ingen 

levens loopbestendig g e b o u w d waardoor het r isico op bi jvoorbeeld val len wordt verminderd. 

Door deze brede benader ing is het aannemeli jk dat het Thuishuis kwetsbaarheid tegengaat en 'het proces van 

opeenstape len van tekorten in het funct ioneren ' weet te doorbreken. 

15 



Vergroten draagkracht 
Kwetsbaarhe id is het vers toorde evenwicht tussen draaglast en draagkracht. Naast het verminderen van de 

draaglast, wordt ook geprobeerd de draagkracht te verhogen. Dat is de capacitei t om prob lemen het hoofd te 

b ieden, vee l ouderen ontwikkelen vroeg of laat een z iektebeeld (zoals ouderdomssuiker , osteoporose). Een 

goede draagkracht kan deze draaglast compense ren . Het Thuishuis biedt vijf b ronnen van draagkracht waa rmee 

kwetsbaarheid verminderd kan worden : 

• Individuele draagkracht (die op peil blijft door een goede gezondhe id ; in de Ef fectenarena 'grotere 

zel f redzaamheid ' ) . 

• Draagkracht van medebewoners . 

• Draagkracht van vrijwill igers. 

• Draagkracht van bestaande mantelzorgers (die intact blijft). 

• Draagkracht van n ieuwe mantelzorgers (ontstaan vanuit Thuisbezoek). 

in de referentiesituatie wo rden de mogel i jkheden o m deze draagkracht op peil te houden daarentegen steeds 

kleiner, bi jvoorbeeld door overbelaste mantelzorgers, een kleiner wo rdend sociaal netwerk of de a fnemende 

mogel i jkheden voor professionele onders teun ing (bi jvoorbeeld door bezuinigingen op PGB en WMO). 

Voor bewoners met een lager inkomen 
In onderzoek is overtuigend aangetoond dat eenzaamhe id (en de daarmee samenhangende verschi jnselen) een 

groter prob leem is voor mensen met een lager inkomen (SCP, 2011, pag. 14). Doordat het Thuishuis z ich 

speci f iek richt op mensen met een kleine beurs, is de kans groter dan de verwachte ef fecten ook daadwerkel i jk 

opt reden. Ook zul len de invester ingen (maatschappeli jk) beter renderen (zie hoofdstuk 4). 
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Ana lyse maatschappel i jk rendement Thuishuis S(§?W _PLATF0RM31_ 

5. RENDEMENT THUISHUIS 

Waar zit nu prec ies de maatschappel i jke meerwaarde van het Thuishuis? O m dat scherp te krijgen, moet het 

leven in het Thuishuis afgezet wo rden tegen een referentiesituatie. Deze referentie is veelal het zel fstandig 

blijven w o n e n in de oude won ing (vaak een eengezinswoning). 

in de tweede Deurnese sessie is gekeken naar de situatie van twee n ieuwe bewoners , voo r beide bewoners is 

een professionele inschatt ing gemaakt van hoe het leven z ich voltrekt met en zonder Thuishuis. Door life-events 

te verb inden met de professionele zo rg die daarmee verbonden is, is een inschatt ing gemaakt van de 

maatschappel i jke meerwaarde. 

We weten natuurlijk niet hoe het leven van bewoners z ich zal vol t rekken. Juist bij ouderen is leeftijd een s lechte 

voorspel ler van toekomst ige situaties. Dat bleek al in de twee besproken cases . Bij de ene bewoner was de 

inschatt ing dat deze het zel fstandig w o n e n d nog lang zou kunnen redden. En dat de meerwaarde van het 

Thuishuis vooral zit in de kwaliteit van leven. Bij de andere bewoner w a s de inschatt ing dat ze in de 

referentiesituatie door een reeds aanwezige beperk ing snel meer zorg nodig zou hebben. Naast meer kwaliteit 

van leven zou er ook flinke bespar ing op zorgkosten mogelijk zijn door het Thuishuis. 

5.1 Rekenmodel 

O m meer inzicht te krijgen in deze onzekere factoren ontbreken echter ervaringscij fers; het eerste Thuishuis 

moet nog in gebruik genomen worden . Laat staan dat er ervaringen zijn van meerdere locaties. 

Om toch uitspraken te doen over het te verwachten maatschappel i jk rendement van het Thuishuis is een 

rekenmodel opgeste ld , bestaand uit drie onderde len: 

• De benodigde investeringen, op basis van de eerste ervaring in Deurne. 

• De te verwachten opbrengsten, soms harder in de zin van mogeli jke bespar ing, soms zachter in de zin van 

de waarder ing van de inzet van vrijwill igers en de gewonnen ' levenskwali tei t ' . 

• Een benader ing van het maatschappelijk rendement waarbij investeringen en opbrengsten op elkaar 

worden betrokken. 

In dit rekenmodel zijn diverse var iabelen ingebouwd. De belangrijkste zijn samengeba ld in een 'cockpit ' . Die kan 

op drie manieren gebruikt worden : 

• voo r nu, in deze eerste rendementsa lyse, o m twee scenar io 's door te rekenen. 

• Voor de toekomst o m , met meer ervaringscij fers in de hand, de var iabelen beter in te schat ten. 

• Voor de toekomst o m in lokale sess ies snel inzicht te krijgen in de potent ie van een n ieuw Thuishuis. 

Bijsluiter 
De ui tkomsten van het rekenmodel zijn indicatief. Door de beperkte onderzoeksopzet en het ontbreken van 

ervaringsci j fers moeten de ui tkomsten opgevat worden als een eerste v ingeroefening. 
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De waarde van het rekenmodel ligt niet bij de eurobedragen die e rmee gegenereerd worden . De waarde ligt 

vooral in het rekenen met de diverse var iabelen en het vaststel len van de marges. 

• De initiële waarden zijn conservat ief gesteld. De kosten zijn daarom aan de hoge kant geschat en 

opbrengsten juist lager. 

• De ef fecten van het Thuisbezoek zijn niet apart benoemd, in het rekenmodel is er vanuit gegaan dat de 

bespar ingen lijken op de ef fecten die verwacht wo rden bij de bewoners van het Thuishuis, al leen aanzienlijk 

minder intensief. Dit is een var iabele in het rekenmodel . 

• Voor een ui tgebreidere maatschappel i jke a fweging moeten ook de kosten die verbonden zijn aan een 

hogere levensverwacht ing betrokken worden : een langere per iode van pens ioenVAOW-u i tker ingen en 

zorgkosten. Eveneens moet gewerkt wo rden met een d iscontovoet en eventuele r is ico-opslag. Door de 

beperkte onderzoeksopze t is dat (nog) achterwege gebleven. Deze dempende factoren op de uitkomst 

worden echter (deels) gecompenseerd door de verwacht ing dat de kostpri jzen voor de zorg zul len 

toenemen. Ook die toename is niet meegenomen . 

• Naast bespar ingen kunnen ook kostenverhogende zaken spe len , omdat bewoners eerder op het spoor 

worden gezet van vergoedingen en ondersteuning. Terwijl ze anders die stap niet hadden gezet omdat ze 

de wegen niet kenden, de drempel te hoog vonden of hun eigen situatie zo inschatten dat ze niet dachten 

het nodig te hebben. Een factor daarin is de cultuur die bewoners zul len ontwikkelen: gaat men sober om 

met gemeenschapsge ld of wil men maximaal profi teren van 'geldpot jes '? 

• Er is gerekend met twee scenar io 's : 

Het conservat ieve scenar io A waar in rekening is gehouden met een onrendabele vastgoedinvester ing 

van € 80.000 per won ing en kortere rekenper iode van tien jaar. 

het real ist ischere scenar io B met een 'onrendabele top ' van € 50.000 en een rekenper iode van vijftien 

jaar. 

5.2 Echte en boekhoudkundige investeringen 

A a n de hand van de ervar ingen in Deurne zijn de invester ingen benoemd. Bij vo lgende thuishuizen is er sprake 

van een leereffect, waardoor de posten voor onderzoek en planontwikkel ing lager zijn gesteld dan de kosten 

zoals ze in Deurne zijn gemaakt. 

• Haalbaarheidsonderzoek: € 40.000 (eenmalig) 

• Vastgoedinvester ing: scenar io A € 560.000 (eenmalig) 

(€ 80.000 per wooneenheid) 

scenar io B € 300.000 (eenmalig) 

(€ 50.000 per wooneenheid) 

Aanvu l lende planontwikkel ing vastgoed: 

Planontwikkel ing soc iaa l : 

Inrichting interieur: 

Sociale exploitatie (aanstellen coördinator): 

Vastgoedexploi tat ie: 

€ 15.000 (eenmalig) 

€ 15.000 (eenmalig) 

€ 25.000 (eenmalig) 

€ 15.000 (jaarlijks) 

pm (dekkend uit huuropbrengsten) 
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De onrendabele top 
De onrendabe le investering in het vastgoed bepaalt het leeuwendeel van de investeringen (ca. 2/3). Dat is het 

deel van de investering dat de woningcorporat ie niet terugkrijgt uit de verwachte huuropbrengsten. Dat is een 

normaal verschi jnsel bij maatschappel i jk gemot iveerde vastgoedinvester ingen, zeker bij zorgwoningen die over 

het a lgemeen wat duurder zijn o m te bouwen. Bij een Thuishuis gaat het o m een 'soc iaa l ' huurpei l , a fgestemd 

op de smal le beurs. Het onrendabele bedrag is sterk afhankelijk van hoe lokale woningcorporat ies rekenen: de 

restwaarde van het vastgoed (bij zorgwoningen vaak lager), de exploitat ietermijn (bij zorgwoningen vaak korter), 

de grondkosten (lokaal bepaald). 

Aangez ien woningcorporat ies te maken hebben met schaarste aan investeringsruimte is het redelijk dit bedrag 

vol ledig mee te nemen in de weg ing van het maatschappel i jke rendement. Ze hadden deze ruimte immers ook 

kunnen aanwenden voor ander maatschappel i jk nut. 

Het vastgoed voor een Thuishuis kan relatief makkeli jk herbestemd worden : bi jvoorbeeld voor de huisvest ing 

van andere zorgconcepten of voor de huisvest ing van MOE- landers of s tudenten. 

Benodigde financiering 
De 'onrendabele top' is echter niet verbonden aan een kasstroom. Het betreffen geen echte uitgaven. Het is een 

bedrag uit de interne boekhoud ing van de woningcorporat ie en ook specif iek verbonden is aan deze partij. Voor 

de st icht ing van een Thuishuis betekent dit dat een woningcorporat ie bereid moet worden gevonden 'een 

onrendabele top te nemen ' , vanui t hun maatschappel i jke opgave zoa ls vastgelegd in het Besluit Beheer Sociale 

Huursector (BBSH) en vaak de lokale prestat ieafspraken, zijn velen bereid daarover het gesprek te openen. 

Voor dit bedrag hoeft geen speci f ieke f inancier ing gevonden te worden . Dit in tegenstel l ing tot de andere 

invester ingsposten. De te f inancieren investeringen zijn daarmee een stuk beperkter: € 245.000 (voor t ien jaar), 

w e l k e maatschappel i jk investeerders daarvoor aangesproken kunnen worden , zul len we bespreken nadat de 

mogeli jke opbrengsten op een rij zijn gezet. 

5.3 Harde en zachte opbrengsten 

De verwacht ing is dat de effecten die het Thuishuis weet te bereiken z ich ook vertalen in aantal opbrengsten. 

Besparingen 

Uit de Deurnese sess ies en het bureauonderzoek blijkt dat het Thuishuis op verschi l lende manieren kan leiden 

tot bespar ingen in de rekenper iode van tien jaar onder de noemer van 'minder, anders, ui tgesteld/ later of 

gedeeld/ef f ic iënter ' : 
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Besparingen Thuishuis Thuisbezoek 

Bespar ing thuiszorg € 62.400 € 124.800 

Bespar ing hu lpmidde len/onders teun ing € 30.000 € 60.000 

Verminderde zorgconsumpt ie € 60.000 € 120.000 

Bespar ing uitVafstel intramurale zorg € 43.560 € 87.120 

Bespar ing levensonderhoud * * * * € 31.200 

Bespar ing aanpass ing eigen won ing € 9.900 

Totale opbrengsten uit besparingen €237.060 € 391.920 

[3] € 6 2 8 . 9 8 0 

Een korte toel ichting: 

• De bespar ingen voor thu iszorg bestaan eruit dat mensen een kleinere won ing krijgen dan in de 

referentiesituatie en dat er een ef f ic iencyvoordeel is (bijvoorbeeld gedee lde keuken). Ook zal een deel van 

de bewoners hulp niet (meer) nodig hebben door een betere gezondhe id . Initiële waarden rekenmodel : 

helft van de bewoners bespaart twee uur thuiszorg per week. 

• De bespar ingen voor de hu lpmidde len/onders teun ing ontstaan doordat bewoners gezonder 

worden/b l i jven. Hun 'WMO-consump t i e ' neemt af. Bovendien kunnen ze mogelijk hulpmiddelen delen of 

onders teunen ze elkaar (de ene bewoner taxiet de andere bewoner). Of zijn niet meer nodig omdat het 

Thuishuis al levens loopbestend ig is. Initiële waarden rekenmodel : gemidde lde bespar ing per bewoner € 500 

per jaar (zie rekenmodel voor enkele referenties). 

• De verminderde zorgconsumpt ie is direct gerelateerd aan de betere gezondhe id , initiële waarden 

rekenmodel : gemidde lde bespar ing per bewoner € 1.000 per jaar (zie rekenmodel voor enkele referenties). 

• De bespar ing door ui tVafstel intramurale zorg ontstaan omdat dit type dure zorg voorkomen wordt door 

een betere gezondhe id en omdat een Thuishuis geschikter is om met een lastige gezondhe id te blijven 

wonen . Initiële waarden rekenmodel : 33% van de bewoners heeft twee jaar uitstel van intramurale zo rg a 

€ 11.000 per jaar. 

• De bespar ing op levensonderhoud ontstaat omdat bewoners een gezamenl i jke huishouding voeren (ze 

koken samen, de len een wasmachine) . Daartegenover staat wel dat bewoners actiever worden en dus 

meer geld uitgeven aan bi jvoorbeeld winkelen of 'een terrasje'. Initiële waarden rekenmodel : elke bewoner 

bespaart per saldo € 10 per week. 

• De bespar ing op de aanpass ing van de eigen won ing bestaat uit de eigen kosten die bewoners anders 

zouden moeten maken o m in hun eigen won ing te kunnen blijven (bovenop de vergoede kosten), initiële 

waarden rekenmodel : 3 3 % van de bewoners bespaart e e n m a l i g e 5.000. 

In de toekomst kunnen de aannames verscherpt wo rden met ervaringscijfers, in het rekenmodel zijn ze 

makkelijk aan te passen o m zo te kijken welke consequent ies een bepaald scenar io heeft. Voor nu zijn ze 

voorz icht ig gesteld. 

Overige waarderingen 
Ook op een andere manier voegt het Thuishuis maatschappel i jke waarde toe. De vrijwilligers leveren een 

waarde die er anders waarschijnl i jk niet was , omdat de activiteiten anders niet ondernomen zouden worden . 
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Het Thuishuis besteedt in de voorbere idende fase veel aandacht aan het in contact komen met bestaande lokale 

netwerken. Enerzi jds zit daar een sterke logica in: je probeert mensen te verb inden en het Thuishuis moet lokale 

'e igenaren ' krijgen. Anderz i jds schui l t daarin ook het gevaar dat het Thuishuis de inzet van vrijwilligers en andere 

bronnen (geld, tijd, aandacht) overneemt van andere lokale init iatieven. Er is dan sprake van substitut ie en er 

wordt geen maatschappel i jke meerwaarde toegevoegd. Naarmate het een lokaal Thuishuis lukt o m n ieuwe 

vrijwilligers erbij te betrekken, stijgt ook de toegevoegde waarde van het Thuishuis. In de ontwikkel fase van het 

Thuishuis wordt hier ook bewust op gestuurd. 

De belangrijkste ef fecten zijn te v inden bij de individuele bewoners . Ze zijn (aanzienlijk) minder eenzaam en 

gezonder . Ook dat is van waarde. 

Die waarde wordt veelal uitgedrukt in Q A L Y ' s (Quality Adjusted Life Year): de equivalent van een extra jaar leven 

in perfecte gezondhe id . Hoeveel van deze jaren weet een Thuishuis op te leveren? Door Q A L Y ' s te verbinden 

aan een prijs zijn de ef fecten voor de bewoners op twee manieren meegenomen in het rekenmodel : 

• Door te kijken wat het rendement is bij bepaalde QALY-waardes . 

• Door te kijken wat de kostprijs is van een QALY die het Thuishuis weet op te leveren. 

Dit levert geen absolute resultaten op. Maar door ui tkomsten af te zetten tegen prijzen en hoevee lheden die 

bekend zijn uit andere studies geeft het wel een idee. 

5.4 De variabelen 

in de 'cockpi t ' van het rekenmode l zijn enkele var iabelen aangebracht (de b lauwe velden). Deze zijn van invloed 

op de ui tkomsten. 

• Het aantal wooneenheden/bewoners. In Deurne betreft het een Thuishuis met 7 bewoners . Het concept 

gaat uit van 5 tot 7 bewoners . Hoe hoger het aantal , hoe hoger het rendement omdat investeringen over 

meerdere schouders verdeeld worden en de opbrengsten voor meerdere mensen gelden, initiële waarde 

rekenmodel: 6 bewoners. 

• De rekenperiode. Het Thuishuis is een gecombineerde socia le en vastgoedinvester ing. Sociale investeringen 

kennen een korte t i jdshorizon (bijvoorbeeld 5 jaar), vastgoedinvester ingen een langere (20 jaar voor 

zorgwoningen tot 40 jaar voor reguliere woningen). Een langere rekenper iode levert een hoger rendement 

op omdat investeringen over meerdere jaren u i tgesmeerd worden , initiële waarde rekenmodel: scenario A 

10 jaar, scenario B 15 jaar. 

• Het gemiddeld aantal jaren dat bewoners in het Thuishuis wonen . Dat is van invloed op het totaal aantal 

bewoners dat woon t in het Thuishuis in de gekozen rekenper iode. Hoe korter de woont i jd in een Thuishuis, 

hoe meer bewoners bi jvoorbeeld een aanpass ing aan de oude won ing we ten te voorkomen. Deze var iabele 

is zonder ervaringsci j fers lastig in te schatten en ook afhankelijk van de leeftijd waarop bewoners komen 

w o n e n in een Thuishuis. Initiële waarde rekenmodel: 10 jaar (gelijk aan rekenperiode en passend bij de 

professionele inschatting in Deurne). 
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• De waarde van een QALY (een extra jaar in perfecte gezondheid). In veel rendementsanalyses wordt een 

initiële prijs van € 50.000 gehanteerd. De waarde van € 20.000 wordt gehanteerd als norm voor een 

pri jseffectieve interventie, initiële waarde rekenmodel: €50.000. 

• De gewonnen QALY's per bewoner door het Thuishuis. Door gebrek aan ervaringsci j fers is deze uitermate 

lastig in te schat ten. A ls var iabele o m scenar io 's door te rekenen is het we l waardevo l . Met gericht 

onderzoek, bi jvoorbeeld aan de hand van gestandaard iseerde vragenl i jsten, zijn er hardere uitspraken te 

doen . 

NB: voor de onders teunde ouderen door Thuisbezoek is de gewonnen levenskwaliteit (nog) niet 

meegenomen in het rekenmodel door het gebrek aan onderbouwing, initiële waarde rekenmodel: 1,0 QALY. 

• De onrendabele vastgoedinvestering in het vastgoed. Initiële waarde rekenmodel: scenario A 

€80.000/woning, scenario B €50.000/woning. 

• Het aantal ondersteunde bewoners Thuisbezoek. Initiële waarde rekenmodel : 40 ouderen per jaar. 

• intensiteit werking Thuisbezoek. Initiële waarde rekenmodel : 30%. 

22 



Conclusies maatschappelijk rendement 
H e t T h u i s h u i s l i jk t e e n p o s i t i e f m a a t s c h a p p e l i j k r e n d e m e n t t e h e b b e n . In h e t 

c o n s e r v a t i e v e s c e n a r i o A i s e r e e n p o s i t i e f r e n d e m e n t v a n r u i m € 3 0 0 . 0 0 0 ( 4 5 % ) . In h e t 

r e a l i s t i s c h e r e s c e n a r i o B i s h e t r e n d e m e n t b i j n a € 9 0 0 . 0 0 0 ( 1 4 4 % ) . D e i n v e s t e r i n g e n e n 

o p b r e n g s t e n z i j n d a n a l s v o l g t o p g e b o u w d : 
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• A ls al leen de harde opbrengsten worden gerekend, dan is de kostprijs van 1,0 QALY gewonnen 

levenskwali tei t van Thu ishu isbewoners € 16.000/QALY (een geaccep teerde norm voor een kosteneffect ieve 

ingreep = € 20.000). 

• Ook bij veel minder door Thuisbezoek bezochte bewoners is er rendement (break-even = 7 bewoners , in 

plaats van 40). 

• Ook bij een veel minder intensieve 'werk ing ' van Thuishuis is er rendement (break-even = 5%, in plaats van 

30%). 

• Ook bij aanzienlijk hogere invester ingen (bijvoorbeeld het dubbele) blijft de investering rendabel. 

De kans is bovendien groot dat het werkel i jke rendement hoger zal uitval len: de initiële invoer in het rekenmodel 

is conservat ief ingeschat en de gewonnen levenskwali tei t van het Thuisbezoek is niet meegenomen . 

5.6 Businesscase? 

Dat het maatschappel i jk rendement posit ief is, wil nog niet zeggen dat een Thuishuis zichzelf f inanciert. Een 

groot deel van de opbrengsten is namelijk niet direct aan te wenden als investering: 

• De gewonnen levenskwali tei t en de inzet van vrijwill igers zijn niet ve rbonden aan een kasstroom van een of 

meerdere partijen. 

• De bespar ing van de A W B Z en z iektekosten zijn niet of lastig lokaal in te zet ten (voor de komende jaren 

wordt wel een verdere overhevel ing van de A W B Z naar de W M O (gemeente) verwacht waardoor dit 

makkeli jker kan worden). 

• De bespar ingen van de bewoner die ontstaan uit het goedkopere levensonderhoud en het mogelijk 

voorkomen van de eigen bijdrage aan de aanpass ing van de won ing zijn moeilijk te incasseren door hun 

onzichtbaarheid: ze worden voorkomen of komen in kleine beetjes. 

Daardoor moeten de benodigde invester ingen (eenmalig € 95.000 en jaarlijks € 15.000) gef inancierd worden uit 

andere bronnen: 

• De verwachte WMO-bespar ingen van de gemeente (€ 275.000 - € 415.000). 

• Andere lokale partijen die baat hebben bij het Thuishuis (woningcorporat ies; dit dan naast de onrendabele 

investering in het vastgoed). 

• Andere partijen die het Thuishuis wi l len onders teunen vanwege de maatschappel i jke ef fecten die bereikt 

worden (fondsen en sponsoren). 

In Deurne heeft woningcorporat ie Bergopwaarts een groot deel van de benodigde investering voor haar 

rekening genomen , tezamen met de gemeente die de jaarlijkse kosten voor de coördinator op z ich neemt. 

Wanneer het Thuishuis enige regionale of landelijke dekking krijgt, ontstaat er een mogeli jkheid om een deel van 

de verwachte AWBZ- en z iektekostenbespar ing te vangen in een landelijk of regionaal fonds, waaruit lokale 

Thuishuizen gef inancierd wo rden , bi jvoorbeeld in de opstartfase. 
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6. TOT SLOT 

Een eerste tussenstand - dat is de subtitel van de maatschappel i jk - rendementsanalyse. De komende jaren zal 

de ervaring met het Thuishuis groeien. Dat geeft de informatie die nodig is o m een maatschappel i jk-

rendementsanalyse te maken met een hogere graad van zekerhe id . Onderzoeksmat ig liggen er daarvoor de 

volgende kansen: 

• Uitbreiding van deze ene casus in Deurne naar meerdere casussen, e lders in het land. 

• Zicht krijgen op de gereal iseerde ef fecten door het monitoren van de situatie. Bij voorkeur met bekende, 

getoetste vragenli jsten zoals SF-16 of Tilburg Frailty Index. Met deze vragenli jsten zijn ook de QALY 's beter 

te bepalen. Het sleuteleffect ' eenzaamhe id ' moet daarin vo ldoende aan bod komen. 

Terecht wordt vanuit de lokaal betrokkenen aangegeven dat de bewoners z ich geen proefkonijn wil len 

voe len. Dat is een belangrijk aandachtspunt . 

• Naast vragenli jsten is het waardevo l o m een beeld te krijgen van de kwalitatieve effecten op de bewoners 

en hun omgeving. Bi jvoorbeeld aan de hand van anekdotes van bewoners zelf, of interviews. 

• Ook de referentiesituatie is daarbij van belang: wat als bewoners niet in het Thuishuis wonen . Door het 

betrekken van een referent iegroep (zoals belangstel lenden voor een Thuishuis die er uiteindelijk niet zijn 

gaan wonen) ontstaat er een scherper beeld van de maatschappel i jke meerwaarde van een Thuishuis. 

• Ook met aanvullende literatuurstudie zijn de aannames in het rekenmodel scherper te krijgen. 
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7. Bijlagen 

Bijlage 1: Effectenarena 
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Bijlage 2: schermweergave rekenmodel 
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Ana lyse maatschappel i jk rendement Thuishuis SIM _ P L A T F 0 R M 3 1 _ 
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Een verkenning in opdracht van SEV | P la t fo rm3 l . 
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Auteur Jochum Deuten 

Vormgev ing oms lag Abso luu t Design, Bergen op Zoom 

Druk oms lag Drukkerij Goos , Ouderkerk aan den Ussel 

Opmaak FMZ Tekstverwerking, v laard ingen 

Hoewel grote zorgvuldigheid is betracht bij het samenste l len van dit rapport, aanvaarden SEV | Platform31 en de 

betrokkenen geen enkele aansprakel i jkheid uit welke hoofde dan ook voor het gebruik van de in deze publ icat ie 

vermelde gegevens. 

Rotterdam, november 2012 
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