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Kennisnemen van: 
Evaluatie en voortgang preventief huisbezoek 

Beste raadsleden, 

In het Bestuursakkoord 2018-2022 is onder Zorg en Welzijn als doelstelling opgenomen dat 
ouderenwerk 200 keer op huisbezoek gaat bij inwoners van 66 jaar en ouder. Met deze 
raadsinformatiebrief willen wij u informeren over wat er tot nu toe aan resultaten is behaald 
en wat er aan voorgenomen activiteiten nog staan voor de komende 2 jaar. 

Een korte terugblik 

Doel 
In maart 2017 is de ouderenwerker gestart met het preventief huisbezoek 66+. Het 
belangrijkste doel hiervan was ondersteuning te bieden die de bewoner nodig heeft om zo 
lang mogelijk op een prettige manier zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. 
Geformuleerde subdoelen zijn: problemen signaleren en bespreken, informeren, activeren 
en bewust maken. 

Aanpak 
Er is in 2017-2018 gestart in de wijk Plan Zuid. In 2019 zijn vervolgens huisbezoeken 
afgelegd in de Oosterpark wijk. Er is daarbij gekozen om te werken met vrijwillige senior 
consulenten. In de 2 jaar zijn er wel wisselingen geweest, maar inmiddels zijn er 10 senior 
consulenten ingewerkt. Iedere consulent bezoekt minimaal 1 adres per week. Alle 
consulenten hebben een uitgebreid intakegesprek gehad en een passende training 
gekregen, onder andere gesprekstraining. Het is belangrijk gebleken om de consulenten 
goed te ondersteunen in de uitvoering van hun opdracht. Er is een gespreksleidraad 
ontwikkeld "Prettig wonen nu en straks" als hulpmiddel voor de open gesprekken met de 
senioren over hun woon behoeftes en -wensen. Aan de hand van deze leidraad 
onderzoeken de consulenten de wensen van de senior en kijken ze samen naar passende 
oplossingen. 
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Resultaten 2018-2019 
Tot nu toe zijn er 162 senioren benaderd voor een huisbezoek, waarvan er 102 positief 
hebben gereageerd. Een hoog percentage (64%) heeft dus gebruik gemaakt van deze 
geboden mogelijkheid. 
Bijna alle mensen zijn, al naar gelang hun vraag, doorverwezen naar een passende instantie; 
gebiedsteam (53), vrijwilligerscentrale {17), ouderenwerker (9), Welzijnsactiviteiten (7) en 
Steunpunt Mantelzorg (4). De reden dat men geen huisbezoek wil (36%) zijn heel 
verschillend van aard; mensen geven aan zich nog prima te redden, men is de brief 
kwijtgeraakt of was op vakantie of men wil geen bemoeienis en ziet geen noodzaak voor een 
huisbezoek. 

Wat valt op? 
De mensen bij wie de senior consulenten op huisbezoek zijn geweest variëren in leeftijd van 
66 tot 100 jaar. Waarbij de grootste groep tussen de 70 en 90 jaar oud is. In de gesprekken 
kwamen een aantal zaken naar voren: 
-Mensen willen graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en zijn hier erg bewust mee 
bezig en heeft al de nodige maatregelingen genomen. 
-De score op ervaren welzijn ligt gemiddeld op een 7, met een aantal uitschieters die een 
score van 10 hebben gegeven. 
-Het ervaren van welzijn wordt niet zozeer door feitelijke beperkingen bepaald maar meer 
door de beleving van de eigen mogelijkheden. Het (al dan niet) hebben van een eigen 
netwerk is hierbij een heel belangrijke factor, evenals de mate van zingeving, erbij horen, 
gezien worden, je nuttig voelen. 
-Gezondheid wordt ervaren als een erg belangrijke factor: het geeft mensen de mogelijkheid 
zelfredzaam te zijn en de eigen regie te voeren. Doorverwijzing naar aangepast sporten of 
het ondersteunen bij leggen van contacten voor dagactiviteiten zijn hierbij belangrijke 
hulpmiddelen voor de senior consulenten. 
-Inkomen blijkt zelden een probleempunt te zijn onder de bevraagde ouderen. Daarnaast 
wordt er wel problematiek gesignaleerd op het gebied van dementie, babbeltrucs, huiselijk 
geweld en overbelaste mantelzorg. 

Geplande vervolgactiviteiten 2020-2021 

De komende 2 jaar worden er nogmaals bij 100 mensen een huisbezoek afgelegd. Dit zal 
ook weer gebeuren in de aandachtswijken. 

Daarnaast zullen die personen waarbij een ernstige of meervoudige problematiek speelt, 
voor zover haalbaar, een tweede huisbezoek krijgen, waarbij wordt gekeken of er nog 
aanvullende acties nodig zijn. 
Om dit te kunnen doen is het nodig dat de groep van senior consulenten minimaal stabiel 
blijft op 10 consulenten, of bij voorkeur nog wat uitgebreid (10-15). Daarnaast wordt de 
deskundigheid van de consulenten vergroot, en daarmee wordt hen ook een ontwikkelkans 
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geboden, door passende training aan te bieden, zoals bijvoorbeeld een vervolg op de eerder 
geboden gesprekstechnieken. 

Om de vrijwilligers te binden zou het wenselijk zijn om hun ook een vrijwilligersvergoeding 
te bieden, er wordt onderzocht in welke vorm dit mogelijk is. 
Ook zal er intensiever contact worden gezocht met POH-ers van de huisartsen en 
welzijnswerkers van Noorderbreedte en Palet. 
Naast het in beeld krijgen van kwetsbare ouderen, zal de aandacht ook nog meer liggen op 
het signaleren van overbelaste mantelzorgers. 
Gedurende de komende 2 jaar zullen ook de vragen van de senioren en de geboden 
oplossingen worden gemonitord, zodat aan het eind van de 4 jaar een duidelijk beeld kan 
worden gegeven wat de resultaten van de inzet van de vrijwillige senior consulenten is 
geweest en of een vervolg noodzakelijk en wenselijk is. 
Verwachting is dat in 2022 alle 66 plussers een bezoek is gebracht. 

NB: Door de het corona virus zijn ook alle activiteiten van het preventief huisbezoek team 
voorlopig stilgelegd. Zodra het mogelijk is zullen de huisbezoeken weer opgestart worden. 
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