Woerden, april 2021
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1.

Inleiding

Stichting Thuishuis Woerden is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet om eenzaamheid
onder ouderen te voorkomen en te verminderen. Dit doen wij in Woerden, Kamerik,
Harmelen en Zegveld.
Met een zeer pro-actieve werkwijze en de “geef-nooit-op”-methodiek ondersteunen wij
ouderen om weer mee te doen. Ons uitgangspunt is altijd de vraag en behoefte van de
oudere. Gericht op zelf-en samenredzaamheid, met als doel:

“Op een gezellige manier samen oud worden”
Stichting Thuishuis Woerden stelt zich in eigen gemeente ten doel:
● om er te „zijn“ voor mensen die dreigen te vereenzamen en/of niet alleen willen
wonen;
● het opzetten, begeleiden en uitvoeren van Thuishuisprojecten voor alleenstaande
ouderen die (dreigen te) vereenzamen;
● tot het bieden van een woon- en leefklimaat waarin de wensen en behoeften van de
Thuishuisbewoners 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.

“Eenzaamheid voorkomen en verminderen door verbinding tussen ouderen
onderling en met de maatschappij te vergroten.
Dit doen we door inzet van vrijwilligers die worden ondersteund door
professionals”
Deze statutaire doelstellingen zijn vertaald naar een aantal activiteiten t.w.
o
o
o
o
o
o
o
o

het Thuishuis;
het Thuisbezoek;
AutoMaatje;
Thuisbus;
Thuishuiscafé;
OuderMaatje;
Week tegen de Eenzaamheid;
Winterfeest.

Deze activiteiten gezamenlijk omvatten het Thuishuisproject Woerden.
In dit verslag wordt geschetst wat met deze activiteiten bedoeld wordt en aangegeven welke
voortgang in 2020 is geboekt. Dit zal ook worden gedaan met de overige activiteiten van
onze stichting. Tot slot wordt een vooruitblik voor 2021 gegeven.
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2.

De activiteiten

Thuishuis
Het Thuishuis is een gewoon huis (of een gedeelte van een gebouw) in een 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 huis 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 zoals winkels, openbaar
vervoer, gezondheidscentrum, religieus centrum e.d. 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 waarachter de eigen
voordeur en zó opgezet en ingericht dat bewoners maximaal worden uitgenodigd om elkaar
te ontmoeten. In het Thuishuis mogen 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. Zij kunnen ook naar eigen wil vertrekken indien zich een andere
woonomgeving voordoet.
Terugblik 2020
Er is een grote behoefte onder ouderen om in een Thuishuis te wonen. Eind 2020 staan ca.
30 ouderen op de wachtlijst en dit aantal neemt nog steeds toe. Ook groeit de vraag naar
een Thuishuis in de dorpen.
Er is dit jaar 1 bewoner, door ziekte (te) jong overleden en er is 1 bewoner verhuist, omdat
zij de mogelijkheid kreeg dichterbij haar kinderen te gaan wonen. Beide appartementen zijn
weer bewoond. De sfeer in het Thuishuis is erg goed en de bewoners zijn extra blij dat zij
met elkaar wonen, nu in deze coronatijd. Ook de samenwerking met Groen-West loopt
voorspoedig. Er is regelmatig contact en ook dit jaar is er een evaluatiegesprek geweest.

Thuishuis Woerden

Achtertuin Thuishuis Woerden
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Het Thuisbezoek
Het Thuisbezoek vindt plaats bij de alleenstaande oudere thuis, die (nog) niet wil verhuizen
naar een Thuishuis, en/of een steuntje in de rug nodig heeft om (weer) meer mee te doen in
de samenleving. Het doel is om het (te klein geworden) netwerk van deze oudere 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.
Een 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 onze 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.
Terugblik 2020
De vraag naar een Thuisbezoek is gestegen mede doordat instanties en inwoners ons goed
weten te vinden. Daarnaast speelt corona waarschijnlijk ook een rol. Het aantal Thuisbezoek
vrijwilligers is in vergelijking met voorgaande jaren ook sneller gestegen. Wij vermoeden dat
mede door corona er meer bewustwording, tijd en motivatie is ontstaan om vrijwilligerswerk
te doen. We hebben de vrijwilligers snel aan de ouderen kunnen koppelen, waardoor er
geen wachttijden zijn ontstaan. Door de corona maatregelen waren er geen clubjes, toegang
tot buurthuizen e.a. mogelijkheden om het netwerk van een oudere mee te vergroten. Door
flexibel om te gaan met de beperkingen, hebben we dit jaar tijdelijk een wat andere invulling
aan de Thuisbezoeken kunnen geven, om op die manier het contact met de ouderen te
behouden en de ergste eenzaamheid te verzachten. Denk aan op de koffie in de tuin,
wandelen, fietsen etc. We hebben op dit moment 20 lopende Thuisbezoek-trajecten .

ANWB AutoMaatje Woerden
Vanaf september 2015 heeft Stichting Thuishuis Woerden op verzoek van de gemeente
Woerden 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 vervoer betreft voornamelijk de ouderen die minder mobiel zijn, geen eigen
auto hebben en voor wie het openbaar vervoer 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.
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Terugblik 2020 (het 5 jarig jubileumjaar van AutoMaatje Woerden)
Door corona was dit jaar anders dan voorgaande jaren. Waar we in januari en februari 2020
nog maandelijks ca 900 ritten (een record) deden, viel alles door de eerste lockdown in de
maanden maart t/m juni helemaal stil. Door de maatregelen van het RIVM mochten we
tijdelijk geen ritten meer verzorgen. Tijdens deze periode zijn we alle ouderen van
AutoMaatje gaan bellen, hebben chauffeurs omgekeken naar hun vaste reizigers en hebben
we andere acties gedaan om met hen in contact te blijven. (lees hieronder en verderop meer
in het verslag bij corona activiteiten)
Bijzonder van dit jaar was, dat ondanks de vele beperkingen het aantal nieuwe deelnemers
dat zich meldde bij AutoMaatje maandelijks met ca 15 personen bleef groeien. Dit door veel
mond-op-mond-reclame van ouderen onderling en ook door steeds meer verwijzingen
vanuit de gemeente e.a. instanties als Thuiszorg en huisartsen. Ook het aantal nieuwe
vrijwillige chauffeurs is afgelopen jaar sterk toegenomen. Dit kwam goed van pas, omdat
door corona een aantal vrijwilligers tijdelijk niet wilde rijden i.v.m. eigen gezondheid en
corona-risico’s . In juli kregen we officieel weer een GO om van start te gaan met het maken
van noodzakelijke ritjes. Een verademing voor vele ouderen, dat ze weer met AutoMaatje op
pad konden na maanden thuis gezeten te hebben. En ook de vrijwilligers waren enorm blij
om weer te kunnen starten. Van juli t/m december hebben we maandelijks een stijgende lijn
gezien van het aantal ritten, met in december alweer ruim 400 ritten per maand (ondanks
dat er nog veel dicht is). De verwachting is dat dit door zal zetten, naarmate er weer meer
open gaat.
De kennismakings Thuisbezoeken die we bij iedere nieuwe AutoMaatje aanmelding doen,
hebben op een enkele na, niet kunnen doen i.v.m corona. De deelnemers zitten allemaal in
de risicogroep en we wilden geen onnodige risico’s nemen. We hebben dit wel allemaal
genoteerd en deze Thuisbezoeken zullen zodra het kan met terugwerkende kracht alsnog
gedaan worden door het coordinatie team en vrijwilligers.
Ook zijn we dit jaar overgestapt naar het digitale planningssysteem Adsysco via de ANWB.
Dit is een efficiency slag die we hebben kunnen maken in de planning. Het scheelt tijd en
draagt bij aan de proffesionalisering van AutoMaatje. Het programma is nog niet optimaal,
maar dit wordt door de ANWB i.s.m. de AutoMaatjes door ontwikkeld.
Tijdens de laatste maanden van 2020 zijn we begonnen met het inzetten van vrijwilligers in
de ondersteuning van de planning voor AutoMaatje. Het volledig zelfstandig draaien van de
planning vinden de vrijwilligers een (te) grote verantwoordelijkheid en een (te) grote
uitdaging. Ook merk je dat vrijwilligers veelal niet
bereid zijn om altijd op vaste tijdstippen te werken,
hetgeen wel noodzakelijk is voor de bezetting van
de planning. Maar ter ondersteuning zijn zij een
welkome aanvulling. Wij blijven, o.a. via Hart voor
Woerden, op zoek naar vrijwilligers voor de
planning.
Tot slot nemen wij vanaf oktober 2020 deel aan
een onderzoeks pilot met de gemeenten Woerden,
Houten en Montfoort inzake vervoers
mogelijkheden in de provincie.
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AUTOMAATJE GEMEENTE WOERDEN DEELNEMERS PER WIJK
harmelen
8%

kamerik zegveld
1%
3%

vogelkwartier
12%

binnenstad
6%

staatsliedenkwartier
12%

bomen en
bloemenbuurt
11%

schilderskwartier
18%

snel en polanen
13%

molenvliet
16%

AUTOMAATJE GEMEENTE WOERDEN RIT BESTEMMINGEN BINNEN DE GEMEENTE
Huisartsen Tandarts
4%
3%
Kappers
5%
Winkels
6%

De Plint
20%

Verpleeghuizen
7%

Fysiotherapie
8%

Familie/vrienden
bezoek
11%

Overige sociale
voorzieningen
22%

Antonius ziekenhuis
Woerden
14%
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Thuisbus
De Thuisbus is een mobiele ontmoetingsplek voor
ouderen met als doel de contacten met
leeftijdsgenoten in de eigen wijk te bevorderen.
De vrijwilligers van de Thuisbus rollen de luifel van de
oude camper uit en zetten het terras voor de bus op.
Met een (gratis) kopje koffie/ thee, een gezellig
praatje of een spelletje brengen we leeftijds- en
buurtgenoten, dichtbij huis, met elkaar in contact.
Opgeven is niet nodig en iedereen is van harte
welkom om aan te schuiven.
Vanaf april/mei tot eind september staat de Thuisbus van 14:30 tot 16:30 uur op vaste
plekken in verschillende wijken van Woerden en de omliggende dorpen. Tijdens de
wintermaanden van januari tot april gaan we naar binnen en organiseren we het Thuishuiscafé.
Het programma met actuele locaties en data staat op de website, in de Woerdense Courant
en leggen wij neer op diverse ontmoetings- plaatsen.
“Lekker dichtbij huis nieuwe mensen leren kennen”

Terugblik 2020
Normaliter start het seizoen van de Thuisbus in mei, maar vanwege corona hebben we het
een maandje moeten uitstellen. Toen de regels het toelieten zijn we na een goede
voorbereiding met onze (groeiende groep) vrijwilligers en volgens het coronaprotocol direct
van start gegaan! Wederom ondersteund door een aantal maatschappelijke stagiaires van
middelbare scholen.
In 11 wijken van Woerden en dorpen hebben - van juni tot begin oktober - 10 tot 50 ouderen
per standplaats de Thuisbus bezocht. Men was enorm blij met fysieke ontmoetingen na
maanden van isolatie thuis. Heel veel andere organisaties en clubjes zijn deze zomer stil
blijven liggen, dus de groep ouderen die bij de Thuisbus kwam groeide. In 4 maanden
hebben we ca 750 bezoekers gehad, waarvan zeker 100 nieuwe gezichten.
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Thuishuiscafé
`s Winters staat de camper in de stalling. Omdat de vraag van onze bezoekers groot bleek
om ook in de winter elkaar te kunnen ontmoeten, is het Thuishuiscafé bedacht.
Het concept Thuishuiscafé is vernieuwend omdat: samen, zelfredzaamheid en eigen kracht
centraal staan, we samenwerken met lokale
ondernemers en we de ouderen aan elkaar
koppelen. Het lijkt een soort speeddate voor
ouderen, gericht op nieuwe vriendschappen. Het is
laagdrempelig en leuk om een spelletje te komen
spelen in een Woerdens café dat in de serre de
open haard heeft branden.
Terugblik 2020
Normaal zouden we om de week op dinsdagmiddag
in Cafe de Pompier op het Kerkplein in de stad van
januari t/m maart Thuishuiscafé hebben. Vanwege corona moesten we eerder stoppen. We
hebben 5 middagen nog kunnen doen en hier in totaal ca 110 bezoekers gehad.

OuderMaatje
Het OuderMaatje is opgezet om ouderen met elkaar in contact te brengen c.q. te verbinden,
zodat er nieuwe vriendschappen/maatjes ontstaan. Omdat de ouderen elkaar soms lastig
kunnen vinden willen wij hen daar een handje bij helpen.
Het OuderMaatje is een uitje voor ouderen die nieuwe mensen willen leren kennen. Een
gezellige middag gericht op het maken van nieuwe contacten met leeftijdsgenoten.
Voorbeelden van uitjes zijn: een high-tea, bioscoopbezoek of vaartocht.
De uitjes bieden de mogelijkheid om elkaar beter te leren kennen en wellicht iemand te
ontmoeten die dezelfde interesse of hobby heeft. Om vervolgens zelf nog eens mee af te
spreken.
Data van OuderMaatjes liggen niet vast, maar zijn meerdere keren per jaar. Opgeven kan via
de vrijwilligerscoördinator waarna de oudere een persoonlijke uitnodiging ontvangt op het
moment dat een OuderMaatje gepland staat.

“Met een maatje van mijn eigen
leeftijd, praat ik makkelijker
over vroeger”

Jaarverslag 2020
10

Terugblik 2020
Toen we na de eerste corona lock-down richting de zomer gingen en de maatregelen
soepeler werden zijn we direct in volle vaart aan de slag gegaan om zoveel mogelijk
onmoetingen tussen ouderen mogelijk te maken. Niet wetende hoelang de vrijheid zou
duren en wetende dat er een enorme behoefte was bij de ouderen om samen te komen!
Dit resulteerde in een record aantal OuderMaatjes, met een record aantal deelnemers in
een zeer korte periode. Ook zijn er nieuwe OuderMaatjes ontstaan vanuit de vraag van de
ouderen en signalen vanuit Buurtwerk, namelijk de Scootmobieltochten. We vonden hier
een mooie samenwerking met Norbert Driessen.
We hebben in februari 1 x een muziek workshop gedaan. Van juni t/m begin oktober hebben
we 4 x een vaartocht, 3 x een scootmobieltocht, 2 x pannekoeken eten in het Westdampark
en samen met De Pompier en 1 x een zomerfeest op het excercitieveld. Met deze
OuderMaatjes zijn ca 500 ouderen bereikt, waaronder vele nieuwe gezichten.
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Week tegen de Eenzaamheid ‚‘Kom erbij! Juist Nu!‘
Stichting Thuishuis Woerden heeft in 2018 en 2019 het initiatief genomen om een Week
tegen de Eenzaamheid op te zetten in de eerste week van oktober. Dit bleek een zeer
succesvolle manier om aandacht te vragen voor het thema Eenzaamheid, om bewustzijn te
creeëren, verbindingen met diverse partijen te maken en voor de inwoners om er opuit te
trekken en kennis te maken met alle mogelijkheden die Woerden te bieden heeft.
In 2020 is er een samenwerking ontstaan tussen Stichting Thuishuis Woerden en Hart voor
Woerden om de Week tegen de Eenzaamheid te organiseren. Het werk en de financiën
gedeeld en samen de krachten gebundeld, voor een nog groter bereik!
Ondanks de corona maatregelen
was het weer een fantastische
editie met maar liefst 30
deelnemende partijen, van kerk
tot café. Een programma van 1
tot 8 oktober met elke dag
diverse activiteiten voor jong en
oud. In totaal 90 activiteiten!!
Een mooie samenwerking met
Hart voor Woerden en
vormgever Jaco Kazius.

Winterfeest
De donkere dagen voor kerst zijn voor veel (alleenstaande) ouderen een moeilijke en
eenzame periode. Met een gezellige middag - een hapje, een drankje en een creatieve
activiteit zoals kerststukjes of kaarten maken - willen we deze periode een beetje lichter
maken. Het Winterfeest is een middag waar ouderen naar uit kunnen kijken en nieuwe
contacten met gelijkgestemden (andere ouderen) op kunnen doen.
Terugblik 2020
Vanwege corona was een Winterfeest dit jaar geen optie. In de plaats van een Winterfeest
hebben we in de decembermaand met onze vrijwilligers de volgende verrassingen rond
gebracht bij de ouderen:
•
•
•

400 goodiebags, gevuld door: ANBO, Kalsbeek Bredius,
Cor werkt Beter, Nu Doen Abrona, Philadelphia, Purple
Haze, Ferm Werk, Tuincentrum de Bosrand.
2100 kerstkaarten i.s.m. Indebuurt Woerden
50 maaltijden i.s.m. FC Utrecht, Stadshotel van
Rossum, Beweegteam Woerden
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3.

Overige activiteiten in 2020

Door corona konden we het afgelopen jaar niet alles doen, zoals we gewend waren. Niks
doen is voor Stichting Thuishuis Woerden geen optie. Onze missie: eenzaamheid onder
ouderen voorkomen en verminderen gaat onverminderd door. We zijn creatief geweest en
hebben keer op keer gekeken naar wat er wel kan. Om zo de ouderen maar ook de
vrijwilligers door een hectische en voor veel mensen spannende coronatijd heen te helpen!
De volgende extra/nieuwe activiteiten zijn hieruit ontstaan in 2020:
Belmaatje of Boodschap-vrijwilliger; ca 2400 telefoontjes!
We hebben ons hele bestand van ca 800 ouderen, meerdere keren gebeld
om actief hulpvragen op te halen. In de eerste lock-down hebben de
Meiden van Woerden hiermee geholpen en na de zomer in de 2e lockdown hebben de medewerkers van Cafe Victoria mee gebeld

150 ouderen een vast, wekelijks Belmaatje
In de eerst lock-down hebben we 42 vrijwilligers als Belmaatje gekoppeld
aan 100 ouderen; 7 via de Hart voor Woerden site, 5 Meiden van
Woerden, 6 via social media en triathlon network en 24 eigen vrijwilligers.
Na de zomer zijn er een aantal voortgezet, een aantal waren niet meer
nodig en er zijn weer nieuwe bijgekomen na een nieuwe belronde.

Klapstoel-gesprekjes
Een vrijwilliger ging op de fiets, met een klein stoeltje, op bezoek bij een
oudere met een zeer klein netwerk. Op veilige afstand even praten en
elkaar zien kan iemand de week doorhelpen!
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4 x Thuisbus-Bingo met in totaal 120 ouderen (en kids, buurtgenoten)
In april en mei hebben we 4 keer een Balkon Bingo gedaan met de
Thuisbus. Bij de Irisstraat, de Eikenlaan (incl. Burgermeester), Selma
Lagerlofweg en Adriaan v. Ostadestraat.
Bingo, muziek, gezelligheid op afstand. Even de week en het alleen
zitten doorbreken op een corona-proof manier. Met onze eigen
vrijwilligers en i.s.m. De Meiden van Woerden, Purple Haze en GroenWest.

100 ouderen ontvangen Hutspot, Bloemetje en Praatje
In april hebben we in samenwerking met Broodje Midas, Bistro Lokaal
en El Rey in totaal bij 100 ouderen een verse maaltijd gebracht. Samen
met het bloemetje gesponsord door De Bosrand en een praatje aan de
deur, fleurde dit de mensen even op en genoten ze zichtbaar van de
aandacht en het gesprekje face-to-face.

100 Kaarten naar vrijwilligers en 500 kaarten naar ouderen
In mei hebben we 600 handgeschreven ‘ik denk aan jou’ ansichtkaarten
ontworpen en gesponsord gekregen van Ine de Knoop, Ien grafische
vormgeving. Ouderen gaven aan het heel fijn te vinden en het gevoel te
hebben ‚‘niet vergeten te zijn‘

220 ouderen ontvangen een Geranium
We hebben 220 geraniums gekregen van Lionsclub Woerden om uit te
delen aan ouderen. 23 AutoMaatje chauffeurs hebben de geraniums
(deze week) bij 220 autoMaatje reizigers gebracht in Woerden, Zegveld,
Kamerik en Harmelen.

We merken dat onze (standaard) pro-actieve benadering werkt!
De meeste ouderen trekken zelf niet aan de bel. Door zelf te bellen krijgen we enorm veel
positieve feedback van de ouderen zelf en hun familie! Men heeft erg behoefte aan het
praatje. De reacties op de andere acties zijn overweldigend. Tranen, lachen en enorme
dankbaarheid. De mensen leven er echt even van op!
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4.

Organisatie, vrijwilligers, medewerkers en bestuur

Vrijwilligers
Stichting Thuishuis Woerden kan niet functioneren zonder de
vele vrijwilligers! Hun inzet en betrokkenheid is van
onmisbare waarde voor het invullen van al onze activiteiten.
In 2020 zijn we doorgegroeid naar 130 vrijwilligers! Als dank
geven we normaal een „verwen-bbq“ maar vanwege corona
kon deze dit jaar niet georganiseerd worden. In plaats daarvan
hebben we bij alle vrijwilligers een Thuishuis tas of een beker
met autodrop met een persoonlijk kaartje eraan gebracht.
De intervisiebijeenkomsten met de vrijwilligers van het Thuisbezoek hebben helaas niet
plaats kunnen vinden. Via de telefoon is dit wel mogelijk geweest 1 op 1. Wel is er in
februari, na 4 avonden, nog een vrijwilligercursus succesvol afgerond door nieuwe
vrijwilligers.
Daarnaast hebben we met kleinere groepen vrijwilligers diverse activiteiten corona-proof
voorbereidt, zoals de voorbereidingen voor het Thuisbus seizoen en de herstart van
AutoMaatje. Tevens hebben we het 5 jarig jubileum van AutoMaatje Woerden samen met
vrijwilligers, de ANWB en Gemeente Woerden, feestelijk kunnen vieren in september 2020.
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Externe communicatie en Publiciteit
Het gebruik van social media is heel belangrijk voor de activiteiten van
Thuishuis Woerden. De informatie die we delen via Facebook en
Twitter bereikt veel inwoners, instanties en ondernemers. Echter blijkt
uit ervaring dat de papieren krant als de Woerdense Courant en het
Algemeen Dagblad het beste middel is om direct met onze doelgroep
in contact te komen. Aangezien ca 90% van onze doelgroep niet actief
is op social media, maar wel allemaal de krant lezen.
Door de grote groei aan activiteiten de afgelopen jaren hebben we dit
jaar een nieuwe folder gemaakt, zodat we alles in 1 folder kunnen
bundelen. Ook hebben we de website volledig vernieuwd.

Samenwerking
Stichting Thuishuis Woerden heeft een groot netwerk in Woerden, waar actief mee wordt
samengewerkt. Het is een divers netwerk bestaande uit ondernemers als bijv. Norbert
Driessen, Cafe de Pompier en Purple Haze, vele maatschappelijke organisaties zoals bijv.
NPV, Hart voor Woerden, Samen voor Woerden, Abrona, Handje Helpen, Buurtwerk,
Present, Kwadraad, de Zonnebloem etc. En er is een actieve samenwerking met Het
Klooster. Wij krijgen verwijzingen van Woerdenwijzer, Praktijkondersteuners van de
Huisartspraktijken, diverse Thuiszorg organisaties, Maatschappelijk werkers en ook gewoon
van individuele inwoners.

Hiernaast ziet u foto‘s van een samenwerkings-pilotproject met de NPV, Hart voor Woerden, Buurtwerk,
Wijkplatform Molenvliet en Stichting Sinar Maluku.
Bij dit project hebben we de behoefte – eenzaamheid
onderzocht bij de flats van de Molenvlietbrink. We
hebben hiervan geleerd en dit nemen we mee in een
volgend traject.

Subsidie, sponsoring en schenkingen
Het Thuishuisproject ontvangt subsidie van de Gemeente Woerden voor de
coördinatiekosten. Voor de kosten van de activiteiten en de organisatiekosten is onze
stichting afhankelijk van fondsenwerving. Ook in 2020 hebben wij financiële steun mogen
ontvangen van diverse instanties. Het gaat daarbij om zowel landelijke als lokale fondsen.
Maar ook particuliere initiatieven hebben de opbrengst uit door hen georganiseerde acties
ten gunste laten komen van het werk van onze medewerkers en de vele vrijwilligers.
Naast de financiële ondersteuning die wij mochten ontvangen, hebben enkele ondernemers
ons in natura gesponsord.
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Door corona is de fondsenwerving wel een extra uitdaging
geweest in 2020. Veel activiteiten zoals sponsorlopen e.a.
activiteiten waar we wel eens een sponsorbedrag van mogen
ontvangen gingen niet door. Veel bedrijven en ondernemers
hebben zelf moeite het hoofd boven water te houden,
waardoor er (logisch) minder ruimte was voor sponsoring.
In december hebben we zelf een nieuwe en zeer verbindende
sponsoractie ‚‘De Stick‘, opgezet. Een soort corona-proof
estafette met het stokje doorgeven, voor jong en oud.
Wandelen of hardlopen, lekker naar buiten en je gemaakte
kilometers omzetten in euros voor ouderen van Stichting
Thuishuis Woerden. Een lichtpuntje en iets positiefs voor de
ruim 150 deelnemers!
Organisatie
Er hebben in 2020 zeven reguliere bestuursvergaderingen plaatsgevonden. Daarnaast
hebben we een bestuursdag gehad waar een SWOT analyse gemaakt is, ter voorbereiding op
het nieuwe beleidsplan 2021-2023. Tussendoor is er veelvuldig overleg geweest, via de mail,
bilateraal overleg binnen het vrijwilligersbestuur en aparte werkbesprekingen tussen de
vrijwilligerscoördinator en diverse bestuursleden. De in 2019 openstaande functie van
secretaris is in 2020 opgevuld door Annette Smid. Bestuurslid Herman Esschendal heeft
afscheid van ons genomen. Het team van medewerkers is ongewijzigd in 2020. Sinds maart
hebben we een kantoor gevonden bij Purple Haze en zijn de arbeidsomstandigheden
geoptimaliseerd met het invoeren van een pensioenregeling in 2020.
Medewerkers

Lotte Ruyten
Vrijwilligerscoördinator

Annemieke Leenhouts
Senior Medewerker

Suzanna Giostrelli-Sprong
Medewerker

Bestuur

Petra van Dam

Chris Schalwijk

Nico van Selm

Voorzitter

Penningmeester

Bestuurslid Huisvesting Bestuurslid Kwaliteit/
Vertrouwenspersoon

Annette Smid
Secretaris

Joke van der Toolen
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Medewerkers Thuishuisproject:
Mevrouw L.M. (Lotte) Ruyten, Vrijwilligerscoördinator Thuishuisproject en projectleider
AutoMaatje
Mevrouw A. (Annemieke) Leenhouts, senior medewerker
Mevrouw S. (Susanna) Giostrelli-Sprong, medewerker
Bestuur
Mevrouw A.P. (Petra) van Dam, voorzitter (tot 21-01-2021)
De heer C. (Chris) Schalkwijk, penningmeester
Mevrouw J.M. (Joke) van der Toolen, bestuurslid Kwaliteit/Vertrouwenspersoon (tot 22-032021)
De heer N.T.C. (Nico) van Selm, bestuurslid
Mevrouw A.C. (Annette) Smid-Nieuwenhuizen, secretaris
Belangrijke contactgegevens
Stichting Thuishuis Woerden is telefonisch bereikbaar via de vrijwilligerscoördinator.
Telefoon
: 06 - 83 40 51 25
Postadres
: Stichting Thuishuis Woerden, Utrechtsestraatweg 70, 3445 AV Woerden
E-mailadres
: info@thuishuiswoerden.nl
Website
: www.thuishuiswoerden.nl
KvK nr.
: 30266068
Rabobank
: IBAN NL 36 RABO 0153572523
Contact:
Vrijwilligerscoördinator:
e-mail :
AutoMaatje :
e-mail :

06 - 83405125
coordinator@thuishuiswoerden.nl
06 - 31936612
automaatje@thuishuiswoerden.nl

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 2020 op de website geplaatst
www.thuishuiswoerden.nl
Stichting Thuishuis Woerden heeft als bankrelatie de Rabobank
Rijn en Veenstromen. Bankrekeningnummer Rabobank IBAN
NL36RABO0153572523
Ten aanzien van de financiering van de activiteiten van Stichting
Thuishuis Woerden heeft het bestuur een duidelijke visie. Wij
streven ernaar om alle kosten van het Thuishuisproject met
betrekking tot de vrijwilligersorganisatie te financieren uit een
combinatie van fondsenwerving en subsidies.
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5.

Vooruitblik 2021

Stichting Thuishuis Woerden heeft een mooie positie binnen het sociaal domein die aansluit
op de sociale agenda van de Gemeente Woerden. In 2022 vindt binnen de gemeente
Woerden een herijking van de subsidies plaats. Het totale subsidie budget blijft ongewijzigd
maar er zal een andere toewijzing gaan plaatsvinden. Het is vooralsnog onduidelijk wat dit
voor de hoogte van de subsidie voor onze stichting gaat beteken. Gezien de groei van het
aantal activiteiten en het aantal deelnemers aan de activiteiten zal de stichting in 2021
beginnen met een accent te leggen op de efficiëncy binnen de eigen organisatie. Om dit te
bereiken zal onder andere gewerkt worden aan het inzetten van een aantal vrijwilligers op
de planning van AutoMaatje.
Er gaat een start gemaakt worden met intensievere samenwerkings netwerken rondom het
thema eenzaamheid en kwetsbare ouderen. We willen o.a. de samenwerking met de 1e lijns
verbeteren. Wij zullen in 2021 het aanbod van de Thuisbus uitbreiden in de dorpen. Tevens
willen we het aantal vrijwilligers uitbreiden en proberen dit project voor het eerst volledig
op vrijwilligers te laten draaien!
Het OuderMaatje project krijgt een verdieping en doorontwikkeling. Het gegeven (waar
landelijk ook tegenaan gelopen en erkent wordt) dat ouderen het onderling, zelfstandig
maken van een afspraak met een leeftijdsgenoot, erg lastig vinden, willen we nader
onderzoeken. We willen in gesprek met de doelgroep zelf, om te achterhalen waarom dit
lastig is en wat zij nodig hebben of behoefte aan hebben op dit vlak.
Vanuit zowel de woningbouwvereniging Groen-West als Gemeente Woerden zijn diverse
signalen afgegeven dat er in de sociale bouw ruimte zal komen voor het realiseren van
specifieke woonvormen. Stichting Thuishuis Woerden onderhoudt intensieve contacten om
nog een tweede (of derde) Thuishuis in de brede Gemeente Woerden te mogen realiseren.
Daarnaast blijft de kerntaak uiteraard het draaiende houden van de lopende activiteiten, de
vele Thuisbezoeken en de groeiende groep ouderen en vrijwilligers.
Ook hopen we in 2021 weer groeps bijeenkomsten te kunenn organiseren met de
vrijwilligers van het Thuisbezoek en AutoMaatje, net als de jaarlijkse ‘Verwen-BBQ‘ voor al
onze vrijwiligers bij elkaar. En hopen we weer een vrijwilligerscursus te kunnen starten voor
onze nieuwe Thuisbezoek vrijwilligers.
We willen de resultaten zoals bezoekersaantallen, het aantal unieke
bezoekers, succesvol gekoppelde maatjes etc. nog beter gaan
monitoren. Enerzijds gericht op ons eigen beleid, anderzijds ten
behoeve van de subsidieverantwoording en verdere
professionalisering. Zonder dat dit overigens ten koste gaat van de
uitvoerende werkzaamheden.
Wij blijven op proactieve wijze, met de ‚‘Geef-nooit-op‘ methodiek
opzoek naar die ouderen die uit zichzelf moeilijk over de drempel
komen. Onverkort zullen wij ons ook in 2021 blijven inzetten in het
bestrijden en voorkómen van eenzaamheid met gerichte en
effectieve activiteiten, hopelijk ook weer in goede samenwerking
met verschillende partijen binnen de Gemeente Woerden.

