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JAARVERSLAG 2017  THUISHUISPROJECT   WOERDEN 
 

1. Voorwoord 

 

Het Thuishuisproject is een project van betrokken burgers uit Woerden, georganiseerd in een 

vrijwilligersorganisatie en gericht op samenwerking vanuit haar visie en uitgangspunten. Het 

project is gericht op de behoefteonderkenning van de alleenstaande oudere, en stimuleert 

diens zelf- en samenredzaamheid. 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! 

 

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, medio 2014 in Amstelveen het tweede en 

eind 2015 in Harderwijk de derde. Verder staan er Thuisprojecten gepland op meerdere  

plaatsen in Nederland. Ondanks de gewijzigde economische situatie en de huidige 

‘woningmarkt’ zijn de benodigde ontwikkelkosten ten behoeve van een Thuishuisproject nog 

steeds moeilijk haalbaar. Om die reden heeft Jan Ruyten besloten om op vrijwillige basis, met 

ervaren bestuursvrijwilligers, 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’ 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+) al meer dan 10 jaar(!) melding maakt van 

eenzaamheidsgevoelens1. 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 zelf- 

en samenredzaam te houden en willen een actievere levenshouding zoveel mogelijk 

stimuleren. 

 

 

                                                           
1
 Bij expliciete metingen door de GGD onder 65plussers in Woerden, werden in 2006 én 2012 én 2016 percentages  gemeten van ca. 46%!! 
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2. 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 depressie2
.  

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 klachten. 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. 

 

Visie 

Kernvisie van het Thuishuisproject is ‘eigen regie houden’ en het ‘welzijn boven zorg-

principe’, en ‘professionals ondersteunen vrijwilligers/mantelzorgers’ (en niet andersom!). 

De vrijwilligers van Stichting Thuishuis Woerden erkennen dat mensen die zich in 

toenemende mate dreigen terug te trekken uit hun sociale contacten, eerder problemen 

beleven die voorkómen kunnen worden, dan wel langere tijd kunnen worden uitgesteld. 

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.  

 

Eenzaamheid in gemeente Woerden
3 

• Aantal van 676 geïsoleerd eenzame ouderen in 2010  oplopend tot circa 1.340 in 2040 

• Aantal van 3.107 eenzame ouderen in 2010 oplopend tot circa 6.164 in 2040, is bijna 

verdubbeling! 

                                                           
2
 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 
3
 Bron: Gezondheidsmonitor Senioren 2012 (2016), GGD regio Utrecht 
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3. Wat is een “Thuishuisproject”?
 
 

 

Het Thuishuisproject, een uniek leef- en woonconcept dat wordt ‘gerund’ door (geschoolde) 

vrijwilligers, bestaat uit twee onderdelen Thuisbezoek en Thuishuis (dat ook wel 

‘studentenhuis voor ouderen’ wordt genoemd), en is gericht op het verminderen c.q. 

voorkómen van eenzaamheid van met name alleenstaande ouderen (vanaf ca. 60+). 

Dit project nodigt maximaal uit om mee te (blijven) doen vanuit zelf- en samenredzaamheid,   

oftewel: op een fijne manier samen oud worden! 

  

Doel van het Thuishuisproject 

Doel is het bieden van een leef- en woonklimaat voor alleenstaande ouderen, die niet alleen 

willen wonen en/of die (dreigen te) vereenzamen, in de vorm van een Thuishuis, dat de eigen 

huiselijke situatie voor de ouderen zo dicht mogelijk benadert. Hierbij staan de wensen en de 

behoeften van de ouderen centraal, evenals het bevorderen of behouden van hun zelf- en 

samenredzaamheid. Daarnaast zullen voor zelfstandig wonende ouderen, vanuit een 

identieke visie en methodiek, Thuisbezoeken worden georganiseerd in de betreffende 

woonkern. 

Zoals hierboven beschreven is de visie van het Thuishuisproject dat ouderen binnen het 

project de eigen regie houden, en daarbij is het van belang dat professionals vrijwilligers 

ondersteunen (… en niet andersom!). 

Beschrijving Thuishuisproject 

Het Thuishuisproject wordt ondersteund door een vrijwilligersorganisatie, waarvan de 

vrijwilligers de ouderen - indien nodig - tijdelijk ondersteuning en begeleiding kunnen bieden, 

voornamelijk via het Thuisbezoek, en soms ook in het Thuishuis. Hoe groot de daadwerkelijke 

behoefte aan ondersteuning en begeleiding is, zal sterk afhangen van de behoefte van de 

individuele ouderen. De vrijwilligers sluiten met hun inzet aan op de wensen en de behoeften 

van de ouderen, en richten zich op het bevorderen of op het behouden van hun zelf- en 

samenredzaamheid. Naast praktische en emotionele ondersteuning stimuleren de 

vrijwilligers de deelname van ouderen aan sociale activiteiten en vrijetijdsactiviteiten, en hun 

participatie in de buurt of in de wijk. Zo kan een vrijwilliger niet alleen een oudere begeleiden 

bij een bezoek aan het ziekenhuis, en luisteren naar diens verhaal; hij kan ook stimuleren dat 

er huishoudelijke taken worden verricht, dat er wordt meegeholpen aan het onderhoud van 

de tuin, dat ouderen gezamenlijk koffie- en theedrinken en maaltijden gebruiken, en dat zij 

deelnemen aan activiteiten als kaarten, scrabbelen, handwerken, of bezoek aan theater of 

bioscoop. Het is aan de ouderen of ze al dan niet aan een activiteit deelnemen. De behoefte 

aan privacy van ouderen wordt te allen tijde gerespecteerd.  

De vrijwilligers worden ondersteund door de vrijwilligerscoördinator. 

Basisactiviteiten van een Thuishuisproject 

Een Thuishuisproject streeft ernaar om zijn doelstelling via twee wegen te bereiken: 

-Enerzijds door met de vrijwilligerscoördinator en de vrijwilligers te komen tot het opzetten 

van het Thuisbezoek. Personen uit de doelgroep van een Thuishuisproject, die niet of nog 

niet wensen te verhuizen, maar die wél kiezen voor verbetering van hun maatschappelijke 

contacten, zullen regelmatig bezoek kunnen ontvangen van de vrijwilligers, gericht op het 

uitbreiden van zelf- en samenredzaamheid. 

-Anderzijds de realisatie en de vormgeving van een Thuishuis, in samenwerking met de 

huisvester en de gemeente. 
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Het Thuisbezoek  

Het Thuisbezoek vindt plaats bij alleenstaande ouderen thuis, die (nog) niet willen verhuizen   

naar een Thuishuis,  en/of een steuntje in de rug nodig hebben om (weer) meer mee te doen 

in de samenleving. Het doel is om het (te klein geworden) netwerk van deze ouderen te 

revitaliseren en uit te breiden, opdat sociaal isolement wordt voorkomen. Het Thuisbezoek 

richt zich dus specifiek op alleenstaande ouderen die gevoelens van eenzaamheid ervaren, en 

die nauwelijks nog zélf over hun eigen drempel komen. Het gaat om mensen die door diverse 

oorzaken alleen in het leven staan of die zich alleen voelen. Soms vinden zij het door 

omstandigheden lastig om hun contacten goed te onderhouden en/of uit te breiden. 

Daardoor kan het moeilijk zijn om aansluiting te vinden bij externe activiteiten. De vrijwilliger 

van het Thuishuisproject kan een steuntje in de rug bieden c.q. daar een handje bij helpen.  

Belangrijk kenmerk van het Thuisbezoek is dat de inzet van de vrijwilliger altijd tijdelijk is. Op 

het moment dat er nieuwe verbindingen zijn gelegd, of dat er mensen op een andere manier 

zodanig zijn geholpen dat zij zonder ondersteuning vooruit kunnen, trekt de vrijwilliger zich - 

in overleg met de oudere - weer terug. Dit is een belangrijk verschil met bijvoorbeeld het 

vrijwilligerswerk van De Zonnebloem of van ouderenbonden. De vrijwilliger van het 

Thuisbezoek richt zich op het revitaliseren van het netwerk van de oudere, en het daarmee 

vervolgens overbodig maken van zichzelf. 

Thuishuis 

Het Thuishuis is een gewoon huis (of een verdieping van een flatgebouw) in de straat waar 

minimaal 5 tot maximaal 7 personen met elkaar onder één dak wonen. De bewoners 

(mannen/vrouwen van circa 60+) hebben er elk hun eigen woonruimte (circa 40 m²): een 

woonkamer, een slaapkamer, een pantry (dus geen eigen keuken), en een badkamer/toilet. 

Zij richten deze ruimte naar eigen smaak en behoeften in. Met elkaar delen de bewoners een 

huiskamer, een keuken, een hobbyruimte, een bijkeuken en/of ruimte voor wasmachine en 

droger, een logeerkamer en bij voorkeur een tuin of een terras van minimaal 10 m². De 

leefruimte wordt dan totaal circa 80 m² per persoon. Het Thuishuis staat bij voorkeur  in de 

wijk 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. Bij of in de directe nabijheid van het huis is een 

parkeervoorziening. Een Thuishuis kan worden gezien als een ‘studentenhuis voor ouderen’. 

Een woonvorm met één voordeur en één achterdeur en zó opgezet en ingericht dat bewoners 

maximaal worden uitgenodigd om elkaar te ontmoeten. In het Thuishuis kunnen de ouderen 

hun laatste levensfase doorbrengen. Het uitgangspunt is dat de bewoners voor de laatste 

maal zijn verhuisd, en dus in het Thuishuis blijven wonen. 

 

Voor wat betreft het Thuisbezoek, het specifiek over ‘de drempel’ komen, hanteren wij een 

onorthodoxe methode om in contact te komen met (kwetsbare) ouderen in wijk en buurt, 

volgens de zg. ‘Majoor Bosshardt methodiek’. 

Over de drempel 
 

                  De ‘Majoor Bosshardt methodiek’ : er zijn of er niet zijn 

� Contact maken in wijk en buurt via o.a. het ‘Galerijgesprek’ 

� Eén vraag: “Wat zou u leuk vinden om te doen?  

� Kunst van de verleiding – oprechte belangstelling hebben/tonen 

� Kracht van de ontvangstbevestiging en doen wat je zegt  

� Compassie – ‘vallen en opstaan’ - geef nooit op 
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4. ANWB AutoMaatje Woerden 

 

Vanaf september 2015 heeft Stichting Thuishuis Woerden ook het (2de landelijke) pilotproject 

ANWB AutoMaatje Woerden onder haar hoede genomen. Dat is een vervoersservice vóór en 

door eigen inwoners uit de gemeente Woerden. Het betreft voornamelijk ouderen die 

minder mobiel zijn, geen eigen auto hebben en voor wie het openbaarvervoer of de taxi een 

probleem is. Kortom veel overlap met de doelgroep van het Thuishuisproject, en dus voor de 

Stichting een extra mogelijkheid om middels AutoMaatje in contact te komen met 

alleenstaande ouderen. De start van AutoMaatje was veelbelovend en ook de eerste twee 

volle jaren 2016 en 2017 bleken een groot succes! Aanvankelijke overlap in de doelgroep 

bleek in eerste aanzet minder dan verwacht, maar dat had ook te maken met onze aanpak 

c.q. onze lerende ontwikkeling in het Thuisbezoek. Inmiddels is de overeenkomende 

doelgroep overduidelijk, en maakt AutoMaatje vast onderdeel uit van Thuishuisproject 

Woerden. 
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5. Het Jaar 2017 

 

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 alsmede het behouden c.q. bevorderen van hun zelf- en 

samenredzaamheid; 

• Het werven van vrijwilligers die naast de activiteiten  in  het Thuishuis andere 

alleenstaanden betrekken bij maatschappelijke activiteiten en hen met elkaar in contact 

brengen in de gemeente Woerden. 

 

Het jaar 2017 stond in het teken van het  operationaliseren van het AutoMaatjeproject en 

het Thuisbezoek en met name de voorbereidende activiteiten inzake het realiseren van het 

eerste Thuishuis te Woerden. Daartoe zijn vrijwilligers en een medewerker geworven, 

aangesteld en geschoold. In het voorjaar van 2017 heeft een basiscursus voor Vrijwilligers 

Thuishuisproject plaatsgevonden. Mede op vernieuwende wijze is contact gelegd met 

ouderen die behoefte hebben aan een steuntje in de rug om weer ‘mee te doen’. De 

vrijwilligerscoördinator en de vrijwilligers hebben aanvankelijk uitsluitend een sociaal 

bedoeld bezoek afgelegd bij alleenstaande ouderen, die daarvoor direct en -met name- 

indirect behoefte hebben aangegeven.  

 

Wat we wel merken is dat organisaties die in Woerden actief zijn en binnen NIO 

georganiseerd, veelal vanuit hun eigen aanbod werken in plaats van met elkaar en 

vraaggericht. Bestaande activiteiten (deels) gericht op eenzaamheidsbestrijding lijken 

momenteel vooral reactief in plaats van pro- of preventief De onderlinge praktische 

samenwerking lijkt veel meer mogelijkheden in zich te hebben, dan tot nu toe wordt benut. 

Met name bij professionele organisaties lijkt men de ‘hulpvrager’ in eigen kring ‘vast te 

houden’ en is er nauwelijks sprake van samenwerking en/of van ondersteuning aan 

vrijwilligersorganisaties. 

In bestuurlijk opzicht is heel veel tijd en energie gestoken in het vormgeven, inrichten en 

realisatie van het fysieke Thuishuis, aan de Mauritssingel te Woerden. De samenwerking met 

de lokale woningcorporatie GroenWest is intensief en ook ondersteunende inzet vanuit de 

provincie Utrecht en met name de gemeente Woerden hebben een belangrijke bijdrage 

geleverd. Daarnaast zijn we nog steeds actief op mogelijkheden vanuit de private 

investeringswereld en in relatie tot mogelijk vacant komen van oude schoollocatie, met een 

Thuishuisoptie in Kamerik. 

 

Er hebben in 2017 in totaal zes formele bestuursvergaderingen plaatsgevonden. Tussendoor 

heeft er veelvuldig, mailverkeer en bilateraal overleg plaatsgevonden binnen het 

vrijwilligersbestuur en aparte werkbesprekingen tussen vrijwilligerscoördinator(en) en 

diverse bestuursleden. 

In vogelvlucht hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden: 

 

� Externe communicatie en publiciteit  

- In het kader van eerste ronde presentaties over Thuishuisproject in alle dorps- en 

wijkplatforms binnen de gemeente Woerden, hebben we als laatste het 

Schilderskwartier bezocht. 
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- Deelname aan Vrijwilligersmarkt. 

- Periodiek deelgenomen in regulier overleg van de NIO.  

- Afstemming gezocht en er hebben meerdere gesprekken/samenwerking plaats-

gevonden met o.a. Welzijn Woerden, NPV-Thuishulp, Stichting Present, Hart van 

Woerden. 

- Voor alle vrijwilligers en NIO-leden een bijeenkomst verzorgd in het kader van 

deskundigheidsbevordering ouderen met (beginnende) dementie. 

- Afstemming gezocht en in gesprek gegaan met eerstelijnszorg: huisartsen-

praktijkondersteuners, psychologen en thuiszorgorganisaties. 

- Afstemming gezocht en in gesprek gegaan met Stichting Thuis in Welzijn, de 

Landelijke Koepel van Thuishuisprojecten met name inzake ondersteuning 

Maatschappelijk Rendementsonderzoek voor ons Thuishuisproject, en (periodiek) 

Landelijk Overleg Vrijwilligerscoördinatoren Thuishuisprojecten Nederland. 

- In samenwerking met Stichting Thuis in Welzijn het programma samenstelling eerste 

bewonersgroep uitgevoerd. 

- In samenwerking met Stichting Thuis in Welzijn contacten gehad met Tweede 

Kamerleden en met de directie van de ANBO, inzake promotie van Thuishuisproject. 

- In samenwerking met ANWB werkbezoeken ontvangen van aankomende AutoMaatje 

projecten uit Nederland. 

- We mochten ons verheugen op publicaties in AD-Groene Hart, Woerdense Courant, 

wijkplatform-uitingen, RPLFM, Woerden TV, RTV-Utrecht en in landelijk pers, met 

name ook in relatie tot het pilotproject ANWB AutoMaatje Woerden (Vlog in 

samenwerking met wethouder Koster) en perscontacten in verband met naderende 

opening eerste Thuishuis te Woerden!  

 

� Vrijwilligersorganisatie 

- In verband met verzelfstandigen van Inlooplunch te Harmelen, heeft een wisseling 

plaatsgevonden in het coördinatieteam van vrijwilligerscoördinatoren, en is een 

nieuwe medewerker aangetrokken. Mede door de enorme groei van AutoMaatje 

project zijn extra uren ingezet (allen werken daarnaast deels ook op vrijwillige basis).  

- Taak- en functieomschrijving medewerker Thuishuisproject geactualiseerd. 

- Code werkgeverschap is opgesteld, en voor het uitvoerende werkgeverschap wordt 

door twee bestuursleden gedelegeerde verantwoordelijkheid gedragen.  

- Nieuwe Vrijwilligers zijn geworven en aangesteld. (nu ca 20 vrijwilligers actief excl. 

chauffeurs automaatje) 

- Basiscursus Vrijwilligers Thuishuisproject (5 dagdelen) is uitgevoerd en in juni 

succesvol afgerond; 

- In 2017 hebben 4 formele vrijwilligersbijeenkomsten plaatsgevonden, gericht op 

ervaringsuitwisseling en deskundigheidsbevordering;  

- Daarnaast heeft in het voorjaar ook een chauffeursbijeenkomst plaatsgevonden. 

- In augustus heeft een ‘verwenbijeenkomst’ voor al onze vrijwilligers plaatsgevonden 

in de vorm van een BBQ in Brediuspark te Woerden  

- Vrijwilligershandleiding en bijbehorende documenten bestuurlijk geactualiseerd en 

de stichting heeft bijgedragen aan de totstandkoming van het boek over 

Thuishuisproject: ‘Laat niemand in eenzaamheid leven’. 

- Verspreiding folders Thuishuisproject en AutoMaatje bij o.a. huisartsen/apotheken in 

de gemeente Woerden; 

- Flyer en uitnodiging galerijbijeenkomst Thuishuisbezoek ontwikkeld en 

geïmplementeerd; 

- In navolging van landelijk maatschappelijk rendementsonderzoek, als onderdeel van 

verantwoording naar de gemeente, ook het lokaal rendementsonderzoek opgeleverd 

en met de gemeente besproken over vervolgdeel met betrekking tot het Thuishuis. 
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- Ontwikkelen/continu anticiperen op groei van organisatie- en communicatiestructuur 

AutoMaatje Project; werving en selectie van chauffeurs en reizigers.  

- Diverse overleggen gevoerd met ANWB, gemeente Woerden inzake AutoMaatje 

project en het Thuishuisproject. 

- Enkele contacten met collega (aspirant) ANWB AutoMaatje projecten in den Lande; 

en wethouder(s) college Woerden en het vervoer verzorgd als voorbeeld project voor 

een delegatie uit Steinhagen, Duitse partnerstad van Woerden. 

- Werkbezoeken gebracht aan SAM, welzijnsorganisatie in de buurtgemeente 

Reeuwijk, in kader van uitwisseling van werkervaringen en ideeën en kennismaking 

met ‘Huis van Alles’ in Reeuwijk, soort Wmo-proof buurthuisconcept! 

- Samenwerking zoeken, onderhouden en leggen met de diverse formele en informele 

(NIO) organisaties in Woerden. 

 

� Thuisbezoek 

- In totaal zijn wij in 2017 in contact geweest met ca. 30 ouderen, waarvan er 17 zijn 

afgerond in 2017. Thans zijn er ca. 13 actieve Thuisbezoektrajecten. 

- Daarnaast ca. 100 Thuisbezoeken bij reizigers en 6 chauffeurs in het 

AutoMaatjeproject.  

- In 2017 heeft een galerijbijeenkomst plaatsgevonden in Schilderskwartier; 

Voorbereidingen waren getroffen voor galerijgesprekken in Slingelandtlanen 

(Staatsliedenkwartier) en Selma Lagerlofweg (Snel en Polanen), maar zijn –in verband 

met (te)drukke agenda en te weinig beschikbare vrijwilligers- verschoven naar  2018. 

- Om meer te kunnen inspelen op de vraag en behoeften van de ouderen is het 

vernieuwende project de Thuisbus ontstaan. Na het winnen van de VSB fonds ideeën 

wedstrijd, konden we meteen aan de slag met de voorbereidingen. Om een grotere 

groep ouderen (tegelijk) te bereiken in diverse wijken creëren we met de Thuisbus de 

mogelijkheid heel dichtbij de mensen te komen (mensen zijn vaak slecht ter been of 

kunnen wegens gezondheidredenen niet ver van huis) om hen vervolgens op pro-

actieve wijze letterlijk over de drempel te helpen. Iets wat veel ouderen echt heel fijn 

vinden en nodig hebben. Met de Thuisbus willen we een gezellige ontmoetingsplek in 

de wijk creëren, waar ouderen onderling maar ook met andere buurtgenoten op 

laagdrempelige wijze in contact kunnen komen. Hiermee halen we mensen uit hun 

sociaal isolement en proberen hun te helpen met de netwerk vragen en behoeften 

die zij hebben. Daarnaast heeft de Thuisbus een signalerende/verwijzende functie in 

de wijk en willen we samenwerking met andere welzijns & hulpverlenings 

orgsanisaties bevorderen. 

Beeldvorming: luifel uit, stoelen en tafeltjes onder de luifel voor de bus. De koffie 

pruttelt. De buurt waarin we staan is op de hoogte dat we er vandaag zijn. De eerste 

‘bekende’ ouderen komen aanlopen en hebben deze keer ook een buurvrouw 

meegenomen. Inmiddels hebben we naast onze vrijwilligers en 

vrijwilligerscoördinatoren van het Thuishuisproject ook een aantal ‘Goede Buren’ uit 

de wijk die komen helpen als de Thuisbus er is. Er wordt gezellig gekletst op het terras 

voor de bus onder de luifel. Een aantal ouderen doen een spelletje en anderen hebben 

een gesprekje met een vrijwilliger over activiteiten die er in Woerden te doen zijn voor 

ouderen of vullen een inschrijfformulier voor AutoMaatje in. Dan komt er iemand van 

Buurtzorg voorbij fietsen. Zij stopt en tipt om even aan te bellen bij nr. 70. Mevrouw 

wilde ook wel naar de Thuisbus, maar er alleen naartoe is wel spannend. Een 

vrijwilliger gaat naar nr.70 om kennis te maken en geeft mevrouw een arm en samen 

komen ze naar de bus. Dan komt er een chauffeur van AutoMaatje aanrijden. Tussen 

zijn ritten door had hij nog tijd om even een Bakkie te komen doen.  
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� Thuishuis (huisvesting) 

- Er hebben veelvuldige contacten plaatsgevonden met woningcorporatie GroenWest 

(en aannemer Hemubo), via de mail, telefonisch, in overleg en ter plekke op ‘de 

verbouwlocatie’ van Thuishuis Woerden. 

- Er is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld en ondertekend tussen GroenWest 

en Stichting Thuishuis Woerden. 

- Er hebben circa 8 bijeenkomsten plaatsgevonden met aspirant-bewoners voor het 

Thuishuis binnen kader van ‘Programma samenstelling eerste bewonersgroep 

Thuishuis’ van Stichting Thuis in Welzijn. Dat betreft een kennismaking- en 

ingroeiprogramma voor Thuishuisbewoners. Dat resulteerde in de ondertekening van 

voorlopige huurcontracten van alle 6 beschikbare plaatsen in het Thuishuis, vér voor 

de oplevering van het Thuishuis.  Tevens ontstond een wachtlijst van circa 30 

personen. 

- Inrichtingsbegroting voor de algemene leefruimtes in het Thuishuis is opgesteld. 

- Er heeft intensieve en grootschalige fondsenwervingscampagne onder landelijke, 

regionale en lokale fondsen plaatsgevonden, wat ruim voor de oplevering van het 

Thuishuis succesvol kon worden afgerond. 

- Vervolgens heeft de stichting  in samenwerking met lokale professionals, heel veel 

tijd en energie gestoken in het afwerken en inrichten van de gemeenschappelijke 

ruimtes van het Thuishuis. 

- Ondanks de nodige vertragingen vanuit de (ver)bouw activiteiten van GroenWest, 

konden de bewoners al voor de kerst een begin maken met het afwerken van hun 

individuele woonruimtes. 

- Er hebben ook contacten plaatsgevonden met dorpsplatform Kamerik, GroenWest en 

de gemeente Woerden inzake mogelijk 2de Thuishuis te Kamerik. In relatie tot de 

scholennieuwbouw in Kamerik en op grond van toezeggingen uit 2009 vanuit 

toenmalig college van Woerden in afstemming met Woningstichting Kamerik, dat op 

locatie van de vrml. ‘Maria Goretti school’ te zijner tijd een Thuishuis zou kunnen 

komen. 

 

� ANWB AutoMaatje Project Woerden 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 In relatie tot (steeds groeiend aantal) ‘collega’ AutoMaatje Projecten in Nederland presteert

 Woerden buitengewoon goed, getuigen ook het volgend overzicht: 
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2017 

Sociale 

contacten 

Tel met 

deelnemers Ritten Vrijwilligers Deelnemers Start sinds Inwoners 

Barneveld 13349 9535 3814 58 470 gestart febr 2015 55612 

Woerden 18984 13870 5548 47 269 gestart 14 sept 2015 51234 

Ronde Venen 4214 3010 1204 36 278 gestart nov 2016 42639 

Achterveld 1005 718 287 15 37 gestart 2 feb 2017 2505 

Dalfsen 3273 2338 935 32 83 gestart 14 feb 2017 27916 

Simpelveld 942 673 269 9 24 gestart 1 mrt 2017 10704 

 

- In 2017 hebben zich 269 reizigers en 47 chauffeurs verbonden met het AutoMaatje 

Project en in totaal hebben er in 2017 5548 ritten plaatsgevonden. Dat is ruim boven 

het landelijk gemiddelde! 

- Stichting Thuishuis Woerden heeft met de gemeente Woerden afgesproken om het 

AutoMaatje project onder haar hoede voort te zetten, mits daar de benodigde 

financiële middelen voor beschikbaar zouden komen. Daarover zijn met de gemeente 

Woerden goede afspraken gemaakt.  

- Om de sterke groei adequaat te kunnen opvangen, is de organisatie  -coördinatie- 

opgeschaald in 2017, en zijn afspraken gemaakt om ‘vinger aan de pols’ te houden of 

dat in 2018 verder nodig is. 

- Er is veel tijd en energie gestoken in een geautomatiseerde planning van de ritten ter 

ondersteuning van de projectcoördinator. Dat is een intensief proces gebleken met 

de nodige kinderziektes. Naar verwachting zal het in 2018 geheel operationeel zijn. 

- Ruim 100 alleenstaande ouderen kwamen naar het AutoMaatje Winterfeest, dit keer 

georganiseerd in – prettige- samenwerking met FermWerk. In hun mooiste kleren en 

kapsel in de lak. Allemaal een kerstwens ingevuld, een kerststukje gemaakt en onder 

het genot van een hapje en een drankje nieuwe mensen leren kennen. Voor veel 

mensen een lichtpuntje in deze donkere dagen voor kerst. 

- Uit vraag van reizigers en uit de Thuisbezoeken is nieuw project gekomen: Thuisbus! 

- Aanwezig bij het winnen van de Vrijwilligersprijs 2017 ANWB AutoMaatje 

 

 

� Ouder-Maatje Project 

Ouderen in contact brengen c.q. verbinden met elkaar, zodat er nieuwe 

vriendschappen/maatjes ontstaan. Omdat de ouderen elkaar moeilijk kunnen vinden 

willen wij –voorwaardenscheppend- hen daar een handje bij helpen.  

We nodigen ca. 15 ouderen uit per bijeenkomst, waarvan wij weten dat er een 

vraag/behoefte ligt om een maatje te vinden van ongeveer dezelfde leeftijd. De 

bijeenkomst vind plaats in een locale horeca gelegenheid, wat ouderen zal verleiden om 

te komen. Nota bene: middels AutoMaatje Project kunnen we de oudere ook thuis gaan 

ophalen! We organiseren 3 thema tafels, bijvoorbeeld: tuinieren, geschiedenis, 

handwerk.  De ouderen kiezen een tafel op basis van interesse. Ze drinken koffie, thee, 

hapje, gebakje, high tea, en komen met elkaar in contact, en in gesprek. Er liggen (bv) 

bioscoopbonnen, tuincentrumbonnen en hobbywinkelbonnen klaar om naderhand 

meteen met iemand een follow-up afspraak te maken.  
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De eerste bijeenkomst was flink overtekend, en meteen een groot succes en men gaf aan 

dit vaker te willen. Er zijn inmiddels drie Ouder-Maatje projecten geweest waar de 

ouderden erg positief over waren en in december een groot winterfeest, wat eigenlijk 

ook een soort groot Ouder-Maatje project was.  

 

� Financiën  

Stichting Thuishuis Woerden is een Stichting met ANBI-status (Algemeen Nut Beogende 

Instellingen). 

Om aan de voorwaarden van een ANBI te voldoen, wordt de financiële verantwoording 

van de Stichting Thuishuis Woerden over 2017 op de website geplaatst. 

www.thuishuiswoerden.nl  
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Organisatievorm 

 

Belangrijke contactgegevens 

Stichting Thuishuis Woerden is telefonisch bereikbaar via de vrijwilligerscoördinator;

 Telefoon :  06 – 83 40 51 25 

Postadres :   Stichting Thuishuis Woerden, De Hild 9, 3471 EV Kamerik 

E-mailadres :  info@thuishuiswoerden.nl    

Website :  www.thuishuiswoerden.nl  

KvK nr. :  30266068 

Rabobank :  IBAN NL36RABO0153572523 

  

 

Vrijwilligerscoördinator Thuishuisproject (projectleider AutoMaatje) 

• Mevrouw L.M. (Lotte) Ruyten (va. 01.02.2015) 

• Mevrouw S. (Susanna) Giostrelli, medewerker (va. 01.03.2017) 

 

  Bestuur 

• De heer J.M. (Jan) Ruyten, voorzitter  

• De heer C. (Chris) Schalkwijk, penningmeester 

• Mevrouw G.J.M. (Anja) Ruyten-Bakker, secretaris (tot 15.02.2017) 

• Mevrouw E. (Els) Glimmerveen, bestuurslid Kwaliteit  

• Mevrouw W.L. (Wilja) Smit-Hakkenberg , algemeen bestuurslid 

• De heer H. (Herman) Esschendal, bestuurslid huisvesting (va. 15.02.2017)  

 

Het organogram 

De organisatie ziet er als volgt uit: 

 

Woningcorporatie/Huisvester  >>>>>  Vrijwilligersbestuur     <<<<<<  Klankbordgroep. 

            ^ 

            ^ 

                         Vrijwilligerscoördinator 

            ^ 

            ^ 

            ^ 

                            Vrijwilligers 

  

 Financiële gegevens. 

Stichting Thuishuis Woerden heeft als bankrelatie de Rabobank Rijn en Veenstromen. 

Banknr. Rabobank IBAN NL36RABO0153572523 

Ten aanzien van de financiering van de activiteiten van Stichting Thuishuis Woerden heeft 

het bestuur een duidelijke visie. Wij streven erna om alle kosten van het Thuishuisproject 

met betrekking tot de vrijwilligersorganisatie te financieren uit een combinatie van fondsen-

werving en subsidies. 

Eerst dient een gezonde basis tot stand gebracht te worden, wat vervolgens financieel moet 

worden gewaarborgd voor een langere termijn.  

Voor de financiële cijfers verwijzen wij graag naar kopje ANBI (hoofdmenu van onze website).  
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6. De ontwikkeling in de eerstkomende jaren 

 

In het jaar 2017 heeft Stichting Thuishuis Woerden zich voornamelijk beziggehouden met het 

innoveren binnen Thuisbezoek (OuderMaatje, Winterfeest, Thuisbusproject), het opleveren 

van het Thuishuis, en het ‘succes managen’ van AutoMaatjeproject. Het jaar 2018 zal in het 

teken staan van het in goede banen leiden van al die verschillende vrijwilligerstaken en goed 

blijven anticiperen op de actuele vraag van (alleenstaande) ouderen, in nauwe samenwerking 

met partnerorganisaties in de gemeente Woerden. 

 

In 2018 hopen we dat de pilot Thuisbus succesvol kan gaan draaien en dat we de ‘maatjes-

vraag’ van veel ouderen adequaat kunnen beantwoorden. Veel ouderen hebben een klein 

sociaal netwerk doordat er vaak veel dierbaren zijn weg gevallen naarmate zij ouder werden. 

Niet alle ouderen genieten van een groepsactiviteit, maar hebben meer behoefte aan een 

maatje, een persoon om mee te praten, koffie te drinken en een zelfde interesse mee te 

delen en wellicht iets mee te ondernemen. Dit hangt geheel van de behoefte/interesse van 

de oudere af. Onze vrijwilligerscoördinator komt bij veel alleenstaande ouderen thuis die 

allemaal deze zelfde ‘maatjes’-vraag hebben. Ze hebben niet zozeer interesse in een 

‘georganiseerde vrijwilliger’ of een ‘professioneel’ maatje, want deze contactmomenten zijn 

veelal beperkt van aard. Oudere mensen willen graag praten met andere oudere mensen, 

over vroeger, en in hun eigen tempo en eigen leefwereld (van toen). Met het Ouder-Maatje 

Project en Thuisbus willen wij een poging doen, om deze ouderen, die nu allemaal alleen 

thuis zitten met dezelfde behoeften, aan elkaar te koppellen. Daarnaast met 

partnerorganisaties afstemmen om deze steeds grotere vraag in meer gezamenlijkheid aan 

te pakken. 

 

o De stichting zal het initiatief nemen om binnen de gemeente Woerden te komen tot een 

‘Coalitie tegen eenzaamheid’, in het kader van het landelijke actieprogramma: ‘Een 

tegen eenzaamheid’, van met ministerie van VWS,  waar het Thuishuisproject reeds een 

onderdeel van vormt. 

o Borging van AutoMaatje binnen de gemeente Woerden. In het licht van het enorme 

groeipotentieel van ANWB AutoMaatje Woerden is het van belang om ook in 2018 de 

organisatorische voorwaarden tot goede continuering, borging en inbedding te 

optimaliseren, zodat het staat als een huis voor de komende jaren. Daarbij is een 

adequate personele bezetting essentieel en de ondersteunende automatisering in de 

planning een speciaal punt van aandacht. 

o Inzicht verkrijgen in maatschappelijk rendement van AutoMaatje en mogelijke potentie 

binnen het geheel van aangepast vervoer binnen de gemeente Woerden? Het is te 

overwegen om in samenwerking met de ANWB te streven naar een onafhankelijk 

maatschappelijk rendementsonderzoek van het ANWB AutoMaatje concept, om 

meerwaarde voor welzijn én kostenbesparing in beeld te krijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


