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Aanleiding  
 
De rapportage van de Proeftuin Verzorgd Thuis vindt plaats in het kader van de 

uitgangspunten van de thuisondersteuning. In het kader van het beleid dat mensen langer 

zelfstandig thuis moeten blijven wonen zal naar verwachting het aantal zelfstandig 

wonende kwetsbare ouderen en chronisch zieken stijgen. Hierbij gaat het regelmatig om 

ouderen die met meer financiële middelen ook de mogelijkheden hebben om zelf zorg en 

ondersteuning te regelen naar eigen behoefte en keuze. Er zal echter ook een groeiende 

groep zijn die een beroep doet op georganiseerde zorg en ondersteuning.  

Zowel gemeenten als zorgaanbieders spelen een rol in het bieden van zorg en hulp aan 

burgers. Vanuit de Wmo wordt de huishoudelijke zorg bekostigd, deze wordt geïndiceerd 

door de gemeente. Vanuit de Zvw wordt de zorg en verpleging aan zelfstandig wonende 

burgers bekostigd. Deze wordt geïndiceerd door de wijkverpleegkundige.  

 

Binnen Zoetermeer is een proeftuin gestart om de huishoudelijke hulp en enkelvoudige 

zorg met elkaar te verbinden voor de ouderen die thuis wonen. De proeftuin Verzorgd 

Thuis is een initiatief van de gemeente Zoetermeer, Vierstroom Hulp Thuis en Vierstroom 

Zorg Thuis (Fundis) en de zorgverzekeraars CZ en Menzis. Samen willen zij op zoek 

gaan naar een andere manier van afstemming van huishoudelijke hulp, vormen van 

verzorging en begeleiding. Thuisondersteuning wordt gezien als een manier om beter in 

te spelen op de behoefte vanuit het perspectief van cliënten. Deze proeftuin is 

geïnspireerd door de Toekomstvisie Thuisondersteuning.1 

 

Vanuit de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden is het lectoraat Sociale 

Innovatie en Ondernemerschap gevraagd door de gemeente Zoetermeer en Fundis om 

het project te evalueren. 

Onderzoeksvragen  
 

Het onderzoek richt zich op de volgende vraag:  

 

In hoeverre is de zorg voor thuiswonende ouderen die deelnemen aan de proeftuin 

minder versnipperd, minder gehaast/meer rust, met meer aandacht voor de cliënt, wat 

leidt tot:  

a. meer tevredenheid van cliënten en medewerkers over de kwaliteit van de 

dienstverlening  

b. behoud van zelfstandigheid en zelfregie van cliënten  

 

Definities  
 

In dit onderzoek staan twee begrippen centraal. Dit zijn thuisondersteuning en zelfregie.   

Thuisondersteuning is te omschrijven als verschillende soorten praktische hulp in de 

 
1 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2016/02/09/toekomstvisie-thuisondersteuning 

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2016/02/09/toekomstvisie-thuisondersteuning
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thuissituatie. De benodigde thuisondersteuning is maatwerk omdat behoefte aan 

ondersteuning per persoon kan verschillen. Voorbeelden van praktische 

thuisondersteuning zijn: huishoudelijk werk, begeleiding, enkelvoudige vormen van 

persoonlijke verzorging, maar ook het bieden van ondersteuning aan mantelzorgers, en 

het vroegtijdig signaleren van problematiek, eenzaamheid of beginnende dementie. Het is 

er op gericht om zwaardere en duurdere zorg en ondersteuning te voorkomen. 

 

Zelfregie verwijst naar de zeggenschap van mensen over hun leven en over de eventuele 

ondersteuning die ze daarbij krijgen (www.movisie.nl). Zelfregie komt tot uiting op twee 

niveaus: regie houden over het eigen leven en regie over de eigen zorg (Haaster e.a. 

2012).2  Binnen Verzorgd Thuis richten we ons op zelfregie over de zorg: het gevoel greep 

te hebben op de ontvangen zorg en deze zelf te kunnen bepalen. 

 

Methode  
 

Het onderzoek is beschrijvend en kwalitatief van aard. Daarbij is gebruik gemaakt van een 

‘mixed methods approach’ bestaande uit schriftelijke vragenlijsten gecombineerd met 

semigestructureerde persoonlijke interviews. Interviews zijn  afgenomen bij cliënten, 

thuisondersteuners, en wijkverpleegkundige. 

 

De proeftuin Verzorgd Thuis betreft in totaal 43 cliënten die op 1 januari 20117 

geïncludeerd zijn en diverse vormen van zorg van de thuisondersteuners ontvangen. 

 

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag zijn voor cliënten de volgende 

inclusiecriteria gehanteerd :  

- woonachtig in de wijken Meerzicht en Centrum van Zoetermeer,  

- een combinatie van Huishoudelijke Zorg (HZ) en Persoonlijk Verzorging (PV) ontvangen  

- geen cognitieve problematiek (bepaald door de wijkverpleegkundige) 

 

Van de 43 cliënten zijn er 13 die niet zijn meegenomen in het onderzoek omdat zij alleen 

maaltijdzorg ontvingen. Dit betekent dat de totale onderzoeksgroep bestond uit 30 

cliënten waarbij zowel huishoudelijke zorg als persoonlijke verzorging is geleverd. Van 

deze groep hadden 10 cliënten te maken met cognitieve achteruitgang. Bij de cliënten met 

cognitieve achteruitgang zijn mantelzorgers geïnterviewd over hun ervaring met de 

proeftuin. De reden hiervoor is dat het afnemen van een interview over dit onderwerp 

wordt te abstract en te moeilijk geacht voor de cliënten met cognitieve problematiek.  

 

In mei 2017 is in overleg met de projectgroep besloten om het afnemen van vragenlijsten 

te beëindigen. De belasting ervan voor cliënten naast de intake-, indicatie- en 

evaluatiegesprekken vanuit de gemeente en zorgaanbieder, was hiervoor een van de 

redenen.  

  

 
2 Haaster, Jansen en van Wijnen. 2012. Persoonsgebonden Budget, Eigen Regie en Empowerment. www.movisie.nl 
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Resultaten  
 

In de proeftuin hebben de cliënten diverse arrangementen van zorg. Om te onderzoeken 

wat de effecten zijn van de combinatie van huishoudelijke zorg en enkelvoudige 

persoonlijke zorg, zijn interviews gehouden met 10 cliënten zonder cognitieve beperking 

die een combinatie ontvingen van Huishoudelijke Zorg (HZ) en enkelvoudige Persoonlijke 

Verzorging (PV). Hiernaast zijn met 4 mantelzorgers van cliënten met cognitieve 

problematiek interviews gehouden. Om te onderzoeken of deze vorm leidt tot meer 

tevredenheid bij de medewerkers zijn interviews gehouden met 9 thuisondersteuners en 

de wijkverpleegkundige.  

 

Kenmerken van de respondenten  

 

Het merendeel van de cliënten is vrouw (83%). De meeste cliënten zijn ouder dan 70 jaar, 

elf cliënten zijn ouder dan 90 jaar.  

De cliënten met cognitieve problematiek zijn jonger dan de cliënten zonder cognitieve 

problematiek. Niet bij alle cliënten met cognitieve problematiek is sprake van een 

gediagnosticeerde vorm van dementie. Wel kan er dan sprake zijn van cognitieve 

achteruitgang. Problemen met de mobiliteit en evenwichtsstoornissen zijn de meest 

voorkomende fysieke problemen. Hierbij kan sprake zijn van valgevaar. Verminderde 

conditie en krachtsverlies zijn eveneens veel voorkomende problemen.  

 

 

Organisatie van zorg  

 

De thuisondersteuners hebben enerzijds 1-3 vaste cliënten waar zij de combinatie van HZ 

en PV verzorgen. Meestal wordt dit in een aantal aansluitende uren geboden, bijvoorbeeld 

de combinatie van 3 uur huishoudelijke zorg, met daarnaast 30 minuten persoonlijke 

verzorging.  Anderzijds bestaat de invulling van het werk uit het lopen van ‘routes’ waarbij 

zij bij een aantal cliënten (6-9) in de ochtend taken verrichten als steunkousen aantrekken 

en helpen met wassen en aankleden. Tussen de middag bestaat de route uit het 

verzorgen van maaltijden en in de avond bestaat de route voornamelijk uit maaltijdzorg, 

het uittrekken van steunkousen en bijvoorbeeld nachtkleding aantrekken.  

Niet alle thuisondersteuners hebben vaste cliënten waarbij ze HZ +PV leveren. Dit is 

afhankelijk van hun niveau en contract.  

 

In de Proeftuin is veel inspanning geleverd door alle medewerkers van de Vierstroom. In 

het begin van de proeftuin waren er problemen met de routes en reistijden van 

medewerkers. Door de uitbreiding van het aantal cliënten en een nieuwe planning 

verbeterde de situatie echter aanzienlijk. Thuisondersteuners hebben veelal vaste ‘routes’ 

gekregen en werden hiermee zoveel mogelijk een vertrouwd gezicht voor cliënten. Dit 

bevorderde de persoonlijke contacten en de relatie met cliënten.  

In de planning wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wens van de cliënt. 

Hierover zijn de meeste cliënten, en mantelzorgers van cliënten met cognitieve 

achteruitgang tevreden.  
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Tevredenheid  

 

Voor cliënten blijken de relatie met de thuisondersteuner, het vertrouwen in de 

deskundigheid en continuïteit het meest belangrijk voor de ervaren tevredenheid.  

 

De combinatie van huishoudelijke zorg en enkelvoudige persoonlijke zorg blijkt voor de 

meeste cliënten niet het belangrijkste winstpunt. Een vaste huishoudelijke hulp vinden 

cliënten het meest prettig. De meeste cliënten hechten wel aan een vast team van 

medewerkers. Dit vinden cliënten minder onrustig dan voorheen (de zorg gegeven door 

Zorg Thuis en Hulp Thuis) en het komt de onderlinge relatie ten goede.  

 

Sommige cliënten hebben voor hun zorg twee maal per dag een zorgverlener nodig, 

zeven dagen per week. Zij hebben er begrip voor dat er meerdere thuisondersteuners 

zorg komen bieden. Omdat bij een aantal cliënten naast de thuisondersteuners óók de 

medewerkers van Zorg Thuis komen (bijvoorbeeld voor het toedienen van medicatie), 

ervaren niet álle cliënten een groot effect van de proeftuin op versnippering van zorg.  

 

Kan men stErvaren cliënten dat er door de nieuwe werkwijze meer tijd voor hen is en dat 

zorg minder gehaast is? Dit hangt af van welke zorg wordt geleverd.  

Het ervaren van meer tijd en een goede relatie met vaste thuisondersteuners zit vooral in 

de combinatie van HZ en PV, maar dit komt minder naar voren in ‘de routes’ die 

thuisondersteuners lopen ten aanzien van maaltijdzorg en andere dagelijkse handelingen. 

Mantelzorgers en cliënten geven aan dat bij deze zorg de thuisondersteuners soms nog 

gehaast overkomen. Ook kunnen tijden voor met name voor maaltijdzorg afwijken van de 

afspraak, dit zorgt voor onrust bij cliënten en/of mantelzorgers.  

 

Voor mantelzorgers is de communicatie van groot belang. Regelmatige evaluatie van zorg 

met de wijkverpleegkundige is een verbeterpunt.  

 

Inmiddels zijn de meeste cliënten en mantelzorgers gewend aan de invulling in de 

proeftuin en vanuit dit perspectief hopen ze dat de situatie blijft zoals die nu is. Continuïteit 

en het behoud van de thuisondersteuner(s) die zij nu hebben zijn van belang. Cliënten en 

mantelzorgers vrezen dat een beëindiging van de pilot weer nieuwe veranderingen tot 

gevolg zal hebben.  

 

Deskundigheid en vertrouwen  

 

Het grootste knelpunt in de proeftuin is de ervaren deskundigheid. Met name een aantal 

cliënten die vanuit het wijkteam ‘Zorg thuis’ zijn overgenomen maken een onderscheid 

tussen de kennis en deskundigheid in het wijkteam en de deskundigheid van de 

thuisondersteuners met een huishoudelijke achtergrond. Een aantal cliënten hebben om 

die reden hun voorkeur uitgesproken voor terugkeer naar het wijkteam. 

 

Met name thuisondersteuners, met huishoudelijke achtergrond, geven aan dat zij 

behoefte hebben aan scholing en coaching. Inmiddels wordt hier op bijgestuurd. Ook 

wordt momenteel nagedacht over een competentietoets waarmee nagegaan kan worden 

in hoeverre de niveau 1 medewerker bekwaam is om meer kennis te vergaren. Diverse 

niveau 2 medewerkers die zijn ingestroomd vanuit het wijkteam, geven ook aan dat hun 

collega’s meer kennis nodig hebben, bijvoorbeeld ten behoeve van cliënten met dementie.  



 

 

 

 

 

7 Proeftuin Verzorgd Thuis: Onderzoek naar gecombineerde hulp en zorg voor thuiswonende ouderen   ◼    

 

Thuisondersteuners ervaren dat zij soms onvoldoende informatie over cliënten hebben 

om (bij aanvang van de zorg) de juiste benadering te kunnen bieden. Dit geldt met name 

als er maaltijdzorg is geïndiceerd vanuit de Wmo bij cliënten met psychische 

problematiek.  

 

Er is sprake van ongelijkheid binnen het team. Deze ongelijkheid wordt versterkt door de 

verschillende arbeidsvoorwaarden van niveau 1 en niveau 2 medewerkers. Medewerkers 

zijn enthousiast over het principe van een vast team voor cliënten, maar de verschillen 

tussen de niveaus brengt de continuïteit van het team- en hiermee de continuïteit voor 

cliënten zoals bedoeld in de proeftuin- in gevaar.  

 

Vanuit de visie van de wijkverpleegkundige hebben de verschillen ten aanzien van 

deskundigheid binnen het team om meer coaching gevraagd dan aanvankelijk was 

voorzien. Zij ervaart ook dat één wijkverpleegkundige op het team kwetsbaar is. Uit het 

interview met de wijkverpleegkundige blijkt dat ook de gescheiden trajecten binnen de 

organisatie zelf (Zorg Thuis en Hulp Thuis), hebben geleid tot een hoge werkdruk. Dit  had 

een negatief effect op de bereikbaarheid en communicatie naar medewerkers. Er wordt 

aangegeven dat een tweede verpleegkundige niveau 4 of 5 bij het team wenselijk zou 

zijn. Deze zou het team thuisondersteuners ook inhoudelijk kunnen coachen.  

 

Vroegtijdig signaleren  

 

Met behulp van thuisondersteuning zou problematiek vroegtijdig gesignaleerd kunnen 

worden. De doelgroep van de proeftuin zijn mensen die risico’s lopen op vallen, 

ondervoeding en bijvoorbeeld depressie. Toch kan uit de interviews niet zonder meer 

geconcludeerd worden dat thuisondersteuners op deze onderwerpen gericht observeren 

en signalen oppakken. Wel worden wondjes en huidaandoeningen gesignaleerd. De 

wijkverpleegkundige geeft aan dat signalering wisselend is, afhankelijk van het 

kennisniveau van de thuisondersteuner.  
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Meer integraal aanbod van huishoudelijke hulp en persoonlijke 
verzorging door Thuisondersteuners?  
 

In dit onderzoek is nagegaan wat het effect is van een integraal aanbod van 

huishoudelijke hulp, enkelvoudige persoonlijke zorg en eventueel begeleiding door 

thuisondersteuning te bieden.  

 

De centrale onderzoeksvraag luidt:  

Op welke punten is de zorg voor ouderen minder versnipperd, minder gehaast/meer rust, 

met meer aandacht voor de cliënt, wat leidt tot a. meer tevredenheid van cliënten en 

medewerkers over de kwaliteit van de dienstverlening  en b. Behoud van zelfstandigheid 

en zelfregie van cliënten 

 

De vraag die hier allereerst wordt beantwoord is of er sprake is van minder versnipperde 

zorg, minder gehaast werken met meer rust en meer aandacht voor de cliënt?  

  

In de proeftuin wordt de zorg op twee manieren geleverd, enerzijds door een combinatie 

van zorg door een of twee vaste thuisondersteuners, bijvoorbeeld de combinatie van 

huishoudelijke zorg en enkelvoudige persoonlijke verzorging. Anderzijds door het bieden 

van enkelvoudige zorgverlening, zoals hulp bij het wassen, steunkousen aan-en 

uittrekken en maaltijdzorg.   

Zowel in de combinatie van zorg als in de routes waarbij het uitvoeren van enkelvoudige 

zorghandelingen voorop staat, wordt zoveel mogelijk een vaste thuisondersteuner of een 

vast team  ingezet. In het aanbieden van de vaste thuisondersteuner wordt zoveel 

mogelijk rekening gehouden met de wens van de cliënt voor het tijdstip van de 

zorgverlening en voorkeur voor een persoon.  

 

In de zin van het bieden van een vast team kan gesteld worden dat zorg minder 

versnipperd is. Hierbij moet aangemerkt worden dat een aantal cliënten ook aanvullende 

zorg hebben van Zorg Thuis, bijvoorbeeld voor het toedienen van medicatie. Zij zien dus 

nog steeds meerdere gezichten op een dag. Dit geldt zeker wanneer er sprake is van 2 of 

3 keer zorgverlening per dag.  

Bij een cliënt die in verband met Diabetes Mellitus insuline nodig heeft en afhankelijk is 

van maaltijdzorg, moeten Zorg Thuis en Verzorgd Thuis in afstemming kort na elkaar zorg 

verlenen. Op dit vlak zit er geen meerwaarde van de proeftuin voor een cliënt.  

 

Van belang is hoe cliënten en mantelzorgers de nieuwe vorm van zorg ervaren. Leidt de 

zorg in de proeftuin tot meer tevredenheid?   

 

Met name de vaste huishoudelijke hulp ervaren cliënten als prettig. Ook geven cliënten en 

mantelzorgers aan dat een vast en klein team van thuisondersteuners meerwaarde heeft 

en meer rust geeft. Het biedt betere mogelijkheden voor persoonlijk contact. Het sociale 

element speelt dus hierbij vooral een rol. Voor mantelzorgers is de communicatie met hen 

van essentieel belang. De zorgverlening in de routes komt bij cliënten en mantelzorgers 

komt nog gehaast over.  

 

Wat de tevredenheid van cliënten negatief heeft beïnvloedt is het vertrouwen in de 

deskundigheid van de thuisondersteuners, met name van de medewerkers niveau 1. Ook 
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mantelzorgers benoemen dit verschil. De vraag is of dit wordt beïnvloedt doordat cliënten 

uit de thuiszorg zijn overgenomen, ervaringen of door de verwachtingen die gewekt zijn 

vanaf de start. In ieder geval spelen ook de persoonlijke observaties van cliënten en 

mantelzorgers een rol.  
 

Het feit dat cliënten en mantelzorgers kunnen aangeven dat zij bijvoorbeeld een andere 

thuisondersteuner willen zien, en dat hierop goed naar oplossingen wordt gezocht, draagt 

bij aan het ervaren van eigen regie. Cliënten geven desgevraagd aan dat zij inspraak 

hebben op de zorg, maar het is niet zo dat dit punt als belangrijkste naar voren wordt 

gebracht als meerwaarde van de pilot.  

 

Thuisondersteuners zijn positief over de vaste cliënten die ze in de proeftuin kunnen zien 

en waar ze een band mee kunnen onderhouden. De nieuwe manier van werken wordt 

echter verschillend ervaren, afhankelijk van het niveau van de thuisondersteuner. Voor 

niveau 1 betekent het bieden van enkelvoudige zorg een uitdaging en nieuwe kansen, 

voor niveau 2 betekent het bieden van enkelvoudige zorg en huishoudelijke zorg een 

‘degradatie’.   

 

Voor de thuisondersteuners is het bieden van kwaliteit van zorg van belang maar hiervoor 

geven ze aan behoefte te hebben aan deskundigheidsbevordering. Het nieuw opgezette  

team heeft veel extra behoefte aan coaching en deskundigheidsbevordering en inmiddels 

is hier een start mee gemaakt. Voor de wijkverpleegkundige betekent het nog steeds een 

bijsturen op het gebied van signalering, en stimuleren van cliënten tot zelfredzaamheid. 

De bijsturing betekent dat niveau 1 medewerkers hier meer sturing in nodig hebben dan 

de niveau 2 medewerkers.  

 

Er kan geconcludeerd worden dat een vast, klein team van zorgverleners op prijs worden 

gesteld, maar dit zou ook tot meer tevredenheid leidden bij reguliere zorg. Er kan op basis 

van de gekozen onderzoeksopzet geen vergelijking gemaakt worden met de reguliere 

zorg, zoals gegeven in het wijkteam en huishoudelijke hulp apart in de Wmo.  

 

Het grootste aandachtspunt in deze proeftuin blijft de deskundigheid van de 

thuisondersteuners. Hoewel scholing en coaching nu worden uitgewerkt, blijft het de 

vraag of niveau 1 huishoudelijke hulpen de juiste personen zijn om ook de enkelvoudige 

zorg te gaan bieden. Het is zoals een van de medewerkers zegt: “Het is enkelvoudige 

zorg, maar er niets eenvoudigs aan”. De doelgroep van de proeftuin is complex en zal in 

de toekomst niet minder complex worden.  

Ten aanzien van het effect op het behoud van zelfstandigheid is geen eenduidig antwoord 

te geven. Het is niet aantoonbaar dat door de proeftuin mensen langer zelfstandig en 

zelfredzaam blijven. Bij iets meer dan de helft van de cliënten (n=17) blijft de situatie 

gedurende de onderzoeksfase (01-2017 tot  08-2017) stabiel. Bij de overige 13 cliënten 

vinden er tijdelijke of definitieve veranderingen plaats (zoals overplaatsing naar de 

wijkverpleging of tijdelijk uit zorg in verband met revalidatie). Hierbij mist een overzicht van 

alle cliënten in de proeftuin, waardoor het verloop van de zorgvraag niet geplaatst kan 

worden in een grotere populatie. Wel geeft de wijkverpleegkundige aan dat met name 

mensen met cognitieve problemen langer in hun eigen omgeving kunnen blijven door het 

soort zorgverlening en ondersteuning dat wordt geboden, zoals de maaltijdzorg. Echter, 

dit laatste is niet meegenomen in het onderzoek.  
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Thuisondersteuning  

 

De Vierstroom heeft veel tijd en energie gestoken in het opzetten van de proeftuin, en de 

verbeterpunten die in het proces naar voren kwamen zijn door de organisatie en 

medewerkers goed opgepakt. De medewerkers zijn allen enthousiast en hebben zich veel 

moeite getroost om dit project te doen slagen. 

 

Het concept van thuisondersteuning is ontstaan vanuit het idee om een pakket van basis 

ondersteuning te bieden zodat cliënten langer thuis kunnen blijven wonen. De grenzen die 

hierbij gelden en de deskundigheid die nodig is, zijn niet verder uitgewerkt in deze visie.  

Uit deze proeftuin blijkt wel dat een aantal cliënten specifieke observatie en benadering 

nodig heeft waarvoor een thuisondersteuner niet voor is getraind. Thuisondersteuning is 

om die reden misschien niet voor alle cliënten geschikt en daarom is het zinvol te kijken 

welke groepen hier het meest bij gebaat zijn.  

 

In de praktijk komt deze proeftuin neer op taakgericht werken. Bij sommige cliënten 

komen zowel thuisondersteuners voor enkelvoudige en huishoudelijke zorg, maar ook 

mensen van de thuiszorg voor andere taken zoals wondzorg, oogdruppels toedienen etc.  

De vraag of voor deze groep een cliëntvolgend systeem niet beter werkt dan taakgericht 

werken, vraagt om overstijgend beleid en die discussie zal worden beïnvloedt door de 

kenmerken van de doelgroep en de huidige knip in de financieringsstromen (Wmo en 

Zvw).  

 

Deze proeftuin heeft vragen opgeroepen, maar heeft ook nieuwe kennis gegeneerd. Het 

laat zien wat van belang is voor cliënten die langer thuis moeten blijven wonen en voor 

mantelzorgers van zelfstandig wonende mensen met dementie. Het genereert kennis 

waarmee alle betrokken partijen maar ook externe partijen hun visie kunnen aanscherpen 

op wat mogelijk en wenselijk is. 

 

In de evaluatie van deze proeftuin is door gemeente, zorgaanbieder en zorgverzekeraars 

besloten om de pilot thuisondersteuning in 2018 te vervolgen en verder uit te werken. 

Hierbij worden de bevindingen uit het onderzoek meegenomen en verwerkt in 

aanpassingen in de werkwijze en de organisatie van thuisondersteuning.  
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