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Welzijnsorganisaties en sociale professionals staan voor grote maatschappelijke
uitdagingen. Doel van welzijnswerk is om het welbevinden en de veerkracht van
mensen te bevorderen binnen hun eigen leefomgeving. Welzijnsorganisaties
ontwikkelen hiertoe hun eigen aanpak en lokale interventies die aansluiten bij de
behoeften van bewoners. 

Het uitwisselen van kennis en ervaring tussen afzonderlijke organisaties over hun
aanpak is belangrijk om de kwaliteit van het welzijnswerk verder te vergroten. Door
opgedane inzichten en reflecties proactief te delen met elkaar, wordt de onderlinge
dialoog tussen professionals in het werkveld versterkt. Inzet is om blijvend van én met
elkaar te leren. Daarom delen wij deze handreiking met u. 

In deze handreiking vertellen wij over onze aanpak bij de huisbezoeken aan
thuiswonende ouderen. Van 2018 tot 2022 voeren wij - Stichting Humanitas - de
gemeentelijke welzijnsopdracht uit in Feijenoord, Rotterdam. Feijenoord is een gebied
aan de zuidkant van de Maas, met ruim 75.000 inwoners. Eenzaamheid en sociaal
isolement onder ouderen is een groot probleem in Feijenoord. Bovendien geven relatief
veel oudere bewoners aan dat ze niemand hebben om op terug te vallen. Daar willen wij
verandering in brengen. 

Doel van onze aanpak is om in contact te komen met ouderen met
eenzaamheidsproblematiek of andere hulpvragen, hen bekend te maken met het
welzijnsaanbod, en (als daar behoefte aan is) hen toe te leiden naar passende
activiteiten en vervolgondersteuning. De Huisbezoeken 75-plus, die door alle
welzijnsorganisaties in Rotterdam worden uitgevoerd, zijn hiertoe een belangrijk
instrument. Wij ontwikkelden een wijkgerichte aanpak bij de Huisbezoeken 75-plus,
waarbij wordt samengewerkt met lokale vrijwilligers en wijkpartners. Samen met hen
zetten we ons in om eenzaamheid bij ouderen te signaleren en bespreekbaar te maken,
hulpvragen goed op te pakken en activiteiten te organiseren die aansluiten bij de
behoeften van ouderen in de wijk.

In deze handreiking vertellen we over onze aanpak. We beschrijven onze werkwijze en
bieden een stappenplan aan voor organisaties die de huisbezoeken op een vergelijkbare
manier willen organiseren. Bovendien bespreken we de lessen die we kunnen leren van
de (alternatieve) huisbezoeken die door diverse welzijnsorganisaties in Rotterdam
werden uitgevoerd in coronatijd. Deze kunnen worden gebruikt voor de
doorontwikkeling van de Huisbezoeken 75-plus.

Deze handreiking is voor verschillende lezers relevant. Voor welzijnswerkers en
vrijwilligers biedt het handvatten om in hun dagelijks werk aan te sluiten bij de beleving
van (eenzame) ouderen. Voor managers van welzijnsorganisaties geeft het
aanknopingspunten om de huisbezoeken aan ouderen in de wijk effectiever in te
richten. Tot slot biedt deze handreiking beleidsmakers een realistisch inzicht in wat zij
van de Huisbezoeken 75-plus kunnen verwachten.
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W A A R O M  D E Z E  H A N D R E I K I N G ?

AANLEIDING



Ruim 600.000 Nederlanders van 75
jaar en ouder geven aan zich
enigszins of sterk eenzaam te voelen
(CBS, 2020). Dit is bijna de helft van
het totale aantal 75-plussers in
Nederland.

600.000
Inwoners van drukke steden
zijn vaker eenzaam dan
mensen die in een dorp of op
het platteland wonen (CBS,
2020)

STAD
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Meer mannen dan vrouwen
geven aan zich eenzaam te
voelen (CBS, 2020)

MAN
Eenzaamheid komt het meeste voor in
de laagste inkomensklasse. Mensen
met een laag inkomen ervaren bijna
twee keer zo vaak eenzaamheid als
mensen in de hoogste inkomensklasse
(CBS, 2020)

INKOMEN

W A T  F E I T E N  O P  E E N  R I J



Sociale eenzaamheid: gemis van relaties met een bredere groep van mensen om je
heen, zoals buurtgenoten, collega's, kennissen, of mensen met dezelfde
belangstelling.
Emotionele eenzaamheid: gemis van intieme relaties, zoals een hechte band met een
vriend(in), partner of familielid.
Existentiële eenzaamheid: gevoelens van leegte en afgescheiden zijn, het gevoel er
niet (meer) toe te doen. 

Bijna iedereen voelt zich weleens eenzaam, bijvoorbeeld rond de winterse feestdagen,
wanneer je relatie is verbroken, of als je een dierbare hebt verloren. Maar je tijdelijk
eenzaam voelen is niet automatisch een probleem. Er is sprake van
eenzaamheidsproblematiek wanneer iemand langdurig een gemis ervaart aan (kwaliteit
van) bepaalde sociale relaties (Van Tilburg & De Jong-Gierveld, 2007).

Niet alle eenzaamheid is hetzelfde. In de literatuur (Movisie, 2020) wordt onderscheid
gemaakt tussen:

Eenzaamheid is bovendien iets anders dan sociaal isolement, hoewel deze begrippen in
de praktijk vaak door elkaar heen worden gebruikt (Machielse, 2011). Sociaal isolement
gaat over de situatie waarin iemand geen of nauwelijks persoonlijke relaties heeft.
Eenzaamheid gaat over het negatieve gevoel dat ontstaat wanneer de sociale contacten
die iemand heeft niet aan diens behoeften voldoen (Machielse & Ariaans, 2020). Sociaal
isolement is gaat dus over een feitelijke situatie, en eenzaamheid over hoe iemand zich
voelt.

Eenzaamheidsproblematiek heeft verschillende oorzaken. Eenzaamheid kan ontstaan na
ingrijpende gebeurtenissen, zoals het overlijden van een partner, verhuizing, of een
echtscheiding. Maar ook persoonskenmerken spelen een rol, waaronder weinig
zelfvertrouwen, verlegenheid of gebrekkige sociale vaardigheden. Bovendien heeft
eenzaamheid belangrijke maatschappelijke oorzaken, zoals de toegenomen
individualisering en negatieve beeldvorming over ouderen in de samenleving. Ook
belemmeringen in de leef- en woonomgeving hangen samen met eenzaamheid. Hoewel
eenzaamheid een probleem is onder alle leeftijdsgroepen, is de eenzaamheid onder
ouderen het grootst (CBS, 2020). Ouder worden gaat vaak gepaard met
verlieservaringen, zoals een kleiner wordend sociaal netwerk, en afnemende mobiliteit
en gezondheid. Deze ervaringen vergroten de kans op eenzaamheid.

De gevolgen van eenzaamheid zijn ernstig. Langdurige eenzaamheid gaat vaak gepaard
met mentale en fysieke problemen, zoals depressie, cognitieve achteruitgang en
slaapproblemen. Sommige mensen vervallen in ongezond gedrag, zoals teveel eten,
alcohol drinken en weinig bewegen. Dit kan resulteren in een neerwaartse spiraal,
waarbij de problemen verergeren en mensen niet meer zelf uit het proces van
vereenzaming kunnen komen. Eenzaamheid vormt bovendien nog altijd een taboe,
waardoor mensen niet (snel) om hulp durven vragen.

De aanpak van eenzaamheid onder ouderen is speerpunt van landelijk en lokaal beleid.
De Huisbezoeken 75-plus zijn hiertoe een belangrijk instrument. Op de volgende pagina
lichten wij toe wat de rol en inzet is van de Huisbezoeken 75-plus bij de
eenzaamheidsbestrijding in Rotterdam.

OORZAKEN EN GEVOLGEN VAN EENZAAMHEID

P A G I N A  0 4



De overheid wil de eenzaamheid onder ouderen verminderen (VWS, 2018).
Gemeenten zijn sinds 2015 primair verantwoordelijk voor de vormgeving van
beleid tegen eenzaamheid (WMO, 2015). Samen met landelijke en lokale partners
worden instrumenten ontwikkeld om de eenzaamheid onder ouderen te
bestrijden (Coalitie Erbij Rotterdam, 2022). De Huisbezoeken 75-plus is één van
deze instrumenten.

Rotterdam is landelijke voorloper bij de ontwikkeling en implementatie van de
Huisbezoeken 75-plus, die sinds 2015 worden uitgevoerd in de stad. In
Rotterdam worden ruim 34.000 ouderen periodiek benaderd voor een
huisbezoek. De Huisbezoeken 75-plus zijn zodoende een omvangrijk project. 

De gemeente Rotterdam maakt beleid en voert de regie over de Huisbezoeken
75-plus. De uitvoering is belegd bij de welzijnsorganisaties, die elk
verantwoordelijk zijn voor de huisbezoeken in hun eigen gebied. De
afzonderlijke welzijnsorganisaties werken samen in de zogeheten Lerende
Praktijk, waar diverse coördinatoren van de Huisbezoeken 75-plus kennis en
ervaring uitwisselen over hun aanpak. Via de Lerende Praktijk komen gedeelde
signalen en behoeften van welzijnsorganisaties rondom de uitvoering van de
Huisbezoeken terecht bij de gemeente. 

De Huisbezoeken 75-plus zijn een stadsbrede interventie, waarvan een aantal
onderdelen door elke welzijnsorganisatie op dezelfde manier moet worden
uitgevoerd. Uniforme onderdelen zijn: 1) alle ouderen in het gebied worden om
het jaar benaderd voor een huisbezoek, 2) bij het huisbezoek wordt een door de
gemeente vastgestelde vragenlijst ingezet, 3) na het huisbezoek worden de
gegevens uit de vragenlijst verwerkt door een backoffice en ingevoerd in een
gemeentelijke database, 4) de welzijnsorganisatie organiseert de opvolging naar
aanleiding van het huisbezoek en biedt passende (vervolg)activiteiten aan voor
ouderen die daar gebruik van willen maken. 

Binnen deze uniforme werkwijze hebben de welzijnsorganisaties ruimte voor
hun eigen signatuur. Ze bepalen zelf of de Huisbezoeken gebieds- of wijkgericht
worden georganiseerd, op welk(e) moment(en) van het jaar de Huisbezoeken
plaatsvinden, hoe de vrijwilligers worden getraind en ondersteund, de wijze
waarop de backoffice en follow-up zijn georganiseerd, en welke
(vervolg)activiteiten worden aangeboden. 

Op de volgende pagina lichten wij toe wat de aanpak is van Humanitas bij de
Huisbezoeken 75-plus in Feijenoord. 
 

P A G I N A  0 5

WELZIJNSWERK EN DE HUISBEZOEKEN 75-PLUS



In 2018 startte Humanitas met de
Huisbezoeken 75-plus in Feijenoord. Doel van
de huisbezoeken is om in contact te komen
met (eenzame) ouderen in de wijk, hen
bekend te maken met het welzijnsaanbod, en
(als daar behoefte aan is) hen toe te leiden
naar passende activiteiten en
vervolgondersteuning. 

Om dit doel te bereiken, hanteert Humanitas
een wijkgerichte aanpak: de huisbezoeken
worden per wijk georganiseerd en afgelegd
door lokale vrijwilligers. De acht wijken in
Feijenoord verschillen van elkaar: qua
leefomgeving, wijknetwerk, en (culturele)
achtergrond van bewoners. Door wijkgericht
te werken bij de Huisbezoeken 75-plus, kan
beter worden aangesloten bij de behoeften en
mogelijkheden van ouderen in hun directe
leefomgeving. 

Humanitas zet bij de Huisbezoeken 75-plus
specifiek in op het creëren van een goede
match tussen ouderen en vrijwilligers. Taal
speelt hierbij een belangrijke rol. Niet alle
oudere bewoners in Feijenoord zijn de
Nederlandse taal (goed) machtig. Door
vrijwilligers in te zetten die (naast Nederlands)
ook Turks, Arabisch, Spaans of Pools spreken,
kan het inhoudelijke gesprek tussen de oudere
en de vrijwilliger worden bevorderd.

De Huisbezoeken 75-plus worden
georganiseerd door de
welzijnsprofessionals van Humanitas en
uitgevoerd door lokale vrijwilligers. Twee
medewerkers van Humanitas met een
opleiding en ervaring in de (ouderen)zorg
zijn verantwoordelijk voor de coördinatie
van het project, zoals het trainen van
vrijwilligers, organiseren van de follow-up
en de samenwerking met andere zorg- en
welzijnsorganisaties. Een derde
medewerker richt zich specifiek op het
opzetten en begeleiden van ouderen naar
activiteiten in de wijk (niet-geïndiceerde
dagbesteding). Wanneer ouderen bij het
huisbezoek aangeven dat ze interesse
hebben in een activiteit, neemt deze
medewerker contact met hen op voor een
uitgebreide behoefteanalyse. Van daaruit
worden de ouderen warm toegeleid naar
een passende activiteit in hun eigen wijk,
in samenwerking met relevante
wijkpartners.

In Feijenoord worden zo'n 1600 ouderen
jaarlijks benaderd voor een huisbezoek.
Hiervan ontvangt gemiddeld 20-25% een
huisbezoek. Humanitas levert hiermee een
belangrijke bijdrage aan de
eenzaamheidsbestrijding onder ouderen
in Feijenoord.

O N Z E  A A N P A K

VRIJWILLIGERS VAN DE HUISBEZOEKEN 75+  NEMEN BLOEMEN MEE VOOR OUDEREN
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Humanitas ontvangt jaarlijks van de gemeente de adressenlijst van de betreffende ouderen in
Feijenoord, en verdeelt deze over de wijken ('wijkbestand').
De ouderen worden middels een aankondigingsbrief uitgenodigd voor een huisbezoek. In de
brief staat de datum en het tijdstip van het huisbezoek. Ouderen die geen huisbezoek willen of
willen verzetten, kunnen telefonisch contact opnemen met één van de welzijnsprofessionals in
hun wijk. Zij zijn het aanspreekpunt.
Per wijk wordt een backoffice ingericht om de uitkomsten van de vragenlijsten te bespreken en
de follow-up te organiseren. In de backoffice nemen doorgaans plaats: een welzijnsprofessional
van Humanitas, een (wijk)verpleegkundige en een ouderen maatschappelijk werker.
Humanitas werft en selecteert lokale vrijwilligers voor het uitvoeren van de huisbezoeken. Hierbij
wordt specifiek gelet op taalvaardigheden, zodat de oudere een huisbezoek ontvangt van een
vrijwilliger die dezelfde taal spreekt. Bij alle vrijwilligers wordt een VOG opgevraagd, verzekering
afgesloten en een vrijwilligersovereenkomst ondertekend. 
Humanitas organiseert de training aan vrijwilligers, in samenwerking met (gemeentelijke)
partners. Belangrijke thema's in de training zijn: vroegsignalering, herkennen van eenzaamheid,
gesprekstechnieken, omgang met een 'niet-pluis-gevoel', het aanbod in de wijk, en het
gebruiken van de vragenlijst.
Per wijk worden roosters en 'looplijsten' gemaakt voor de vrijwilligers. Sommige wijken hebben
een vaste groep vrijwilligers voor de huisbezoeken, in andere wijken worden indien noodzakelijk
ook studenten of stagiaires ingezet. De meerderheid van de vrijwilligers is woonachtig in de wijk
waar ze de huisbezoeken uitvoeren. 
Humanitas stelt een presentje samen voor de ouderen, die de vrijwilligers meenemen naar het
huisbezoek. Zo'n presentje bestaat bijvoorbeeld uit een bloemetje en informatiefolders over
ondersteuning en activiteiten in de wijk.

De vrijwilligers gaan in duo's langs voor het huisbezoek. Wanneer de betreffende oudere niet
thuis is, wordt op een later tijdstip nog een keer langsgegaan.
Bij een gesloten deur, letten vrijwilligers op signalen zoals: dichte gordijnen of een overvolle
brievenbus. Soms wordt bij de buren nagevraagd of ze de oudere kennen en onlangs nog
hebben gezien. Wanneer dat niet het geval is, wordt dit gemeld bij de backoffice.
Tijdens het huisbezoek voert één vrijwilliger het gesprek, en de ander vult de vragenlijst in. De
vragenlijst is bedoeld als leidraad om het gesprek te voeren over onderwerpen op verschillende
leefdomeinen, zoals woonsituatie, dagbesteding, sociale contacten en gezondheid.
De vrijwilligers vragen toestemming aan de betreffende oudere of de informatie uit de
vragenlijst besproken mag worden in de backoffice en (anoniem) gedeeld mag worden met de
gemeente.  

De vrijwilliger levert na afloop de ingevulde vragenlijsten in bij de welzijnsprofessional en
bespreekt met hem/haar het uitgevoerde huisbezoek. Urgente zaken kunnen zodoende direct
worden opgepakt.
De vragenlijsten worden gescreend door de backoffice en eventuele vervolgacties worden
uitgezet. De welzijnsprofessional neemt eerst contact op met de betreffende oudere en
bespreekt waar behoefte aan is, zoals bijvoorbeeld: huishoudelijke ondersteuning, zorg,
doorverwijzing Vraagwijzer, of aanmelding voor een wijkactiviteit.
De gegevens uit de vragenlijst worden ingevoerd in een database. De gemeente verwerkt deze
gegevens eventueel in een wijkrapportage.
(Mede) op basis van de informatie uit de huisbezoeken, wordt door Humanitas een passend
aanbod van activiteiten georganiseerd, in samenwerking met relevante wijknetwerkpartners.

Concreet bestaat onze aanpak uit de volgende stappen:

Voorbereiding

Uitvoering

Follow-up
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In de coronajaren 2020-2021, ontwikkelde Humanitas (net als veel andere
welzijnsorganisaties in Rotterdam) een alternatief voor de reguliere huisbezoeken,
om ook tijdens deze periode in contact te blijven met ouderen en hen te
ondersteunen waar mogelijk. We bespreken welke 7 lessen we kunnen leren van
de aanpak tijdens corona. De geleerde lessen kunnen worden gebruikt voor de
doorontwikkeling van de Huisbezoeken 75-plus na corona. 

1.Makkelijker contact en groter bereik via outreachend deurbezoek
In coronatijd werden zogeheten 'deurbezoeken' afgelegd, waarbij vrijwilligers en
welzijnsprofessionals aanbelden bij de ouderen, om te vragen hoe het met hen
ging en om een praatje te maken. Een dergelijk deurbezoek wordt door veel
bewoners als prettig ervaren, vanwege de laagdrempeligheid. Ouderen kunnen
tijdens het deurbezoek aangeven of ze in een later stadium een uitgebreider
huisbezoek willen. Bijkomend voordeel van de deurbezoeken is dat meer ouderen
worden bereikt dan tijdens de reguliere huisbezoeken, al verschilt dit per wijk.

2. Belang van een presentje
Net als bij de reguliere huisbezoeken, zorgt Humanitas bij de deurbezoeken dat
vrijwilligers een presentje bij zich hebben voor de ouderen, zoals een bloemetje of
chocolaatje, veelal ingekocht bij een lokale ondernemer. Vrijwilligers komen nooit
'met lege handen aan' bij een deur- of huisbezoek. Een dergelijk presentje breekt
vaak het ijs en opent het gesprek. Het belang van een presentje bij de
Huisbezoeken 75-plus moet dus niet onderschat worden. 

3. Korte vragenlijst bevordert het gesprek
Bij de deurbezoeken wordt een kortere vragenlijst ingezet, die dient als houvast
om het gesprek te structureren. Deze verkorte vragenlijst en de ruimte om deze
naar eigen inzicht te hanteren, draagt volgens vrijwilligers en
welzijnsprofessionals bij aan de kwaliteit van het gesprek. Zij geven aan dat de
gesprekken met ouderen vloeiender verlopen als de vragenlijst niet te lang is.
Bovendien biedt een kortere vragenlijst meer ruimte aan ouderen om te praten
over onderwerpen die zij zélf belangrijk vinden.  

4. 'Deurbezoek-actie' maakt welzijnsorganisatie zichtbaar
Tijdens de coronaperiode werden in de lente en zomer collectieve 'deurbezoek-
acties' georganiseerd, waarbij een groep vrijwilligers en professionals door de wijk
liep en een flink aantal deurbezoeken aflegde bij ouderen. De vrijwilligers en
professionals droegen tijdens deze acties een hesje met daarop het logo en
telefoonnummer van Humanitas. Meerwaarde van deze collectieve acties is dat
de welzijnsorganisatie direct zichtbaar wordt voor wijkbewoners. 
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5. Investeer in wijkgerichte 'nazorg' door professionals
Bij zowel de deur- als huisbezoeken 75-plus zet Humanitas in op het bieden van
professionele nazorg en vervolgactiviteiten in de eigen wijk. Bij elk huisbezoek
wordt door de vrijwilliger gevraagd waar de betreffende oudere behoefte aan
heeft, zoals zorg, huishoudelijke ondersteuning of het meedoen aan activiteiten.
De welzijnsprofessional neemt vervolgens contact op met de oudere voor een
uitgebreide behoefteanalyse en zorgt voor warme toeleiding naar een
vervolgactiviteit in de eigen wijk. Deze werkwijze is tijdsintensief, maar vergroot
ook de kwaliteit van het welzijnswerk. Veel ouderen ervaren namelijk een
drempel om 'zomaar' naar een activiteit toe te gaan, vooral als deze verder weg is.
Een warme toeleiding door professionals naar lokale activiteiten werkt voor veel
ouderen drempelverlagend en vergroot de kans dat ze (blijven) komen.

6. Minder kwantitatieve verantwoordingsdruk maakt (meer) creativiteit mogelijk
Tijdens de eerste coronagolf werden door de diverse welzijnsorganisaties in de
stad allerlei acties ingezet om in contact te komen (en blijven) met ouderen.
Naast de deurbezoeken waren er bijvoorbeeld bellijnen, kerstacties en
balkonparades. De gemeente Rotterdam stuurde tijdens de eerste coronagolf
minder aan op de kwantitatieve verantwoording van de Huisbezoeken 75-plus,
omdat de huisbezoeken in coronatijd niet mogelijk waren. Welzijnsprofessionals
geven aan dat de (tijdelijk) verminderde sturing op aantallen bijdraagt aan het
ontwikkelen van creatieve interventies voor ouderen, waarin zij meer ruimte
ervaren om hun professionaliteit en expertise in te zetten.

7. Zet bevorderen levenskwaliteit centraal 
Tot slot toont recent onderzoek (Rekenkamer Rotterdam, 2021) aan dat
eenzaamheid nog altijd een belangrijk probleem is onder ouderen in Rotterdam,
maar dat eenzaamheid - vooral emotionele en existentiële eenzaamheid - niet
opgelost kan worden met meer sociaal contact. Voor corona waren
vervolginterventies naar aanleiding van de Huisbezoeken 75-plus veelal gericht
op sociale netwerkontwikkeling. De coronaperiode maakte echter ook andere
behoeften van ouderen zichtbaar, die betrekking hebben op de algehele
levenskwaliteit (zoals beweging, bezigheden of zingeving). Het is belangrijk om
deze levenskwaliteit centraal te stellen in de doorontwikkeling van de
Huisbezoeken 75+. 
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