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Inleiding: leeswijzer 

 

 

Professionals in de sociale sector worden geconfronteerd met een wirwar aan informatie waar ze zich 

een weg in moeten vinden. Die informatie is vaak versnipperd en daardoor weinig toegankelijk. In de 

databank Effectieve sociale interventies brengen wij methoden waarmee in de sociale sector gewerkt 

worden bij elkaar. De methodebeschrijvingen geven daarbij een zo volledig mogelijk beeld van alle 

beschikbare informatie over een methode. Als gemeente, stafmedewerker of praktijkwerker kunt u 

hiermee vaststellen of de methode geschikt is voor de situatie waarin u of uw organisatie intervenieert. 

Als u besluit om met de methode aan de slag te gaan verwijzen we naar het handboek en eventueel 

andere door de ontwikkelaar beschikbaar gestelde materialen.  

 

De methodebeschrijving is opgebouwd langs vier lijnen. Onderdeel één van dit document beschrijft de 

methode zelf, zoals de doelen, de doelgroep en de aanpak. Onderdeel twee laat de onderbouwing 

van de methode zien: de visies, theorieën en wetenschappelijke onderzoeken die de ontwikkelaar 

heeft gebruikt bij het ontwikkelen van de methode. Onderdeel drie geeft zicht op de praktijkervaringen 

van de professional en de cliënt/burger met de methode. Onderdeel vier geeft inzicht in wat er 

wetenschappelijk bekend is over de effectiviteit van de methode.  

 

De methodebeschrijving is in nauwe samenwerking met de ontwikkelaar van de methode tot stand 

gekomen. Zo levert de ontwikkelaar informatie aan en geeft deze feedback op het concept en 

toestemming voor publicatie. De methode wordt uitgebreid in kaart gebracht. Dit kan de ontwikkelaar 

op zijn beurt een impuls geven voor verdere ontwikkeling van de methode. Een methode staat dus 

niet stil, de methodebeschrijvingen zullen dan ook regelmatig worden herzien.  

 

De methodebeschrijving is gebaseerd op een systematische zoektocht naar informatie. Bij die 

zoektocht werken de onderzoeker die de methodebeschrijving maakt en een informatieanalist van de 

afdeling kennisstromen van MOVISIE intensief samen. Bij het zoeken van informatie over methoden 

zijn doorgaans de volgende zoekstrategieën toegepast: het inwinnen van informatie bij de 

ontwikkelaar, uitvoerende instanties en/of eventuele onderzoekers van de methode, het doorzoeken 

van Nederlandse en/of internationale databanken, het checken van referenties van reeds gevonden 

informatiemateriaal en een internet deskresearch. De zoektocht is daarbij gericht op een breed 

spectrum aan informatiebronnen, variërend van (ongepubliceerde) verslagen van (interne) 

procesevaluaties of paneldiscussies tot wetenschappelijk (effect)onderzoek. De verantwoording van 

de toegepaste zoekstrategieën is in beknopte zin terug te vinden in onderdeel 6.1. De 

zoekgeschiedenis is in uitgebreidere vorm vastgelegd in een hiertoe ontwikkelde flowchart, die is 

opgenomen in het archief van MOVISIE. Het relevante gevonden materiaal is terug te vinden in het 

literatuuroverzicht in onderdeel 6.2. 

 

Bij het effectonderzoek (onderdeel 4) wordt onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte 

aanwijzingen voor effectiviteit. Een toelichting op dit onderscheid vindt u in bijlage 1. Om de tekst in de 

methodebeschrijving zelf laagdrempelig te houden, worden de belangrijkste onderzoekskenmerken en 

resultaten zoveel mogelijk in woorden beschreven. De achterliggende cijfers vindt u in bijlage 3 en 

verder. 
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Wij wensen u veel inspiratie bij het lezen van deze methodebeschrijving. Wij hopen dat u zich hiermee 

een goed beeld kunt vormen van wat deze methode uw gemeente, uw organisatie of uzelf als sociale 

professional te bieden heeft en hoe u de kwaliteit van uw aanbod aan de doelgroep kunt vergroten. 
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Samenvatting  

 

 

1. Beschrijving methode  

 

Doel 

Het doel van Thuisbegeleiding is kwetsbare burgers te helpen structuur in het dagelijks leven te 

brengen waardoor problemen verminderen of erger wordt voorkomen. Het gaat om mensen met 

meervoudige problemen, die de grip op het dagelijks leven kwijt zijn of dreigen te verliezen en 

zich zonder hulp niet kunnen handhaven in de maatschappij. 

 

Doelgroep 

De doelgroep van Thuisbegeleiding betreft mensen die ten gevolge van uiteenlopende 

problemen dagelijks tekorten ondervinden in activiteiten die gelden als algemene dagelijkse 

levensverrichtingen. Anders gezegd: mensen die problemen hebben met het aansturen van de 

huishouding. Thuisbegeleiding is zowel gericht op kwetsbare volwassenen als ontregelde 

gezinnen. In deze methodebeschrijving wordt het accent gelegd op kwetsbare volwassenen. 

 

Aanpak 

Thuisbegeleiders werken methodisch en probleemgericht. Het begeleidingsproces omvat vier 

fases: informatie verzamelen, observeren en hulpvraag bepalen (fase 1), begeleidingsplan 

maken (fase 2), begeleidingsplan uitvoeren (fase 3) en evaluatie (fase 4). In de aanpak is 

aandacht voor de organisatie en de praktische uitvoering van het huishouden,  psychosociale 

ondersteuning en opvoedingsondersteuning. Thuisbegeleiding komt meerdere uren achter 

elkaar bij de cliënt. De totale omvang van de hulp varieert van 15 uur totaal tot begeleiding van 

enige jaren. In de meeste situaties beslaat de hulpverlening ongeveer 100 uur. Er wordt zo veel 

als mogelijk gewerkt met dezelfde hulpverlener die goed bereikbaar is.  

 

Materiaal 

Over Thuisbegeleiding is het volgende handboek geschreven: 

Thuisbegeleiding in de praktijk: basismethodiek en benaderingswijze (tweede herziene uitgave), 

geschreven door Ineke ten Thije, Helianthe Kort, Marion Dral, uitgegeven in 2009 door Vilans in 

Utrecht  

 

Ontwikkelaar 

ActiZ 

Postbus 8258 

3503 RG Utrecht 

https://www.actiz.nl/thema/zorg/maatschappelijke-ondersteuning  

 

Contactpersonen 

Marc van Eck               Inge Steinbuch 

m.van.eck@actiz.nl      i.steinbuch@actiz.nl 

030-2739445                030-2739377 

 

https://www.actiz.nl/thema/zorg/maatschappelijke-ondersteuning
mailto:m.van.eck@actiz.nl
mailto:i.steinbuch@actiz.nl
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2. Onderbouwing  

 

Thuisbegeleiding werkt vanuit een theoretisch onderbouwde visie en benaderingswijze die in 

het handboek uiteen wordt gezet. Zo speelt het begrip empowerment een centrale rol in de 

Thuisbegeleiding. In navolging van Nys en Wouters (2001, in Kort et al., 2009) gaat het er 

daarbij om dat de cliënt ervaart dat hij zelf invloed heeft op de situatie. Niet de tekortkomingen 

en belemmeringen van de cliënt staan voorop, maar diens capaciteiten en mogelijkheden 

vormen het aangrijpingspunt voor de hulpverlening. Een andere belangrijke voorwaarde in de 

benadering van Thuisbegeleiding komt voort uit de theorie van presentie uit 2006 van Baart, 

voor de begeleiding in de verzorging in 2001 uitgewerkt door Van Amelsvoort. ‘Present zijn’ 

betekent dat de thuisbegeleider zich onvoorwaardelijk voor de cliënt inzet, de cliënt erkent in 

zijn ‘zijn’, zo veel mogelijk tot zijn recht wil laten komen en zodanig naar de cliënt luistert dat 

deze zich gehoord voelt. Tegelijkertijd is, eveneens in navolging van Van Amelsvoort, de 

interventiebenadering heel belangrijk. Vooral in de fase waarin de hulpvraag wordt omgezet in 

concrete stappen, wordt de benaderingswijze van de thuisbegeleider directiever. Het ‘doen’ is 

heel belangrijk in de Thuisbegeleiding. De organisatie van het huishouden is niet alleen een 

doel, maar ook een middel om de psychosociale problematiek in beeld te krijgen en om de 

vertrouwensrelatie op te bouwen die nodig is om deze problematiek op te lossen. 

 

3. Onderzoek naar praktijkervaringen 

  

De methode Thuisbegeleiding wordt sinds de Tweede Wereldoorlog uitgevoerd door 

thuiszorgorganisaties of voorlopers daarvan. In 2009 voeren 65 thuiszorgorganisaties 

Thuisbegeleiding uit. Thuiszorgorganisaties hebben een landelijk bereik en zijn regionaal 

georganiseerd, met teams die lokaal werken. Uit een focusgroepbijeenkomst (Kragting & 

Booijink, 2009) blijkt dat de professionals over het algemeen zeer positief oordelen over de 

methode Thuisbegeleiding. De methode biedt goede hulp, die past bij de vraag en de behoefte 

van de cliënt. Het succes van Thuisbegeleiding bestaat er in belangrijke mate uit dat door het 

outreaching werken doelgroepen worden bereikt die met reguliere hulpverlening vaak niet of 

moeilijk bereikt worden. Enkele van de belangrijkste succesfactoren zijn volgens de 

thuisbegeleiders dat Thuisbegeleiding plaatsvindt in de eigen veilige omgeving, dat het uitgaat 

van de mogelijkheden van de cliënt en dat het structuur biedt door heldere afspraken. Er zijn 

echter ook valkuilen waar men bij de toepassing van Thuisbegeleiding op bedacht moet zijn, 

zoals de breedte van het werk waardoor het moeilijk is de grenzen te bewaken en het risico dat 

door een te grote betrokkenheid van de thuisbegeleider de balans tussen afstand en nabijheid 

wordt verstoord.  

 

4. Effectonderzoek  

 

Er zijn geen wetenschappelijke onderzoeken gevonden die directe aanwijzingen leveren voor 

de effectiviteit van de methode. Reviews naar het effect van Psychiatrische Thuiszorg in de 

Verenigde Staten geven evenwel aanwijzingen voor de effectiviteit van een aantal werkzame 

principes die ook in de Thuisbegeleiding een centrale plek innemen (Van Audenhove, 2005). 

Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het verstrekken van hulp door een generalistische 

hulpverlener en het verlenen van de zorg in de thuissituatie, op de plaats waar de problemen 

zich voordoen en waar interventies mogelijk zijn.  
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5. Samenvatting werkzame elementen 

 

 Hulp achter de voordeur, in de omgeving waar de problemen zich voordoen. 

 De thuisbegeleider gaat samen met de cliënten concreet aan de slag met problemen, geeft 

het goede voorbeeld. 

 Een systeemgerichte en integrale aanpak op diverse levensgebieden. 

 Structuur in het dagelijks leven brengen. 

 Een probleemgerichte aanpak, waarbij aangesloten wordt op de directe hulpvraag van de 

cliënt, er gezamenlijk een begeleidingsplan wordt opgesteld en de cliënt zelf oplossingen 

aandraagt. 

 Er wordt aangesloten bij het referentiekader en de beleving van de cliënt.  

 De capaciteiten en mogelijkheden van de cliënt worden als uitgangspunt genomen, kleine 

successen worden uitgebouwd tot effectieve handelingsstrategieën. 
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1. Beschrijving methode 

 

 

De beschrijving van de methode is gebaseerd op het volgende handboek: 

 

Thuisbegeleiding in de praktijk: basismethodiek en benaderingswijze (tweede herziene uitgave), 

geschreven door Helianthe Kort, Ineke ten Thije en Marion Dral, uitgegeven in 2009 door Vilans 

in Utrecht. 

 

 

1.1 Probleemomschrijving  

 

Ieder mens heeft behoefte aan structuur in het dagelijks leven. De één meer dan de ander, 

maar een bepaalde mate van structuur is voor iedereen belangrijk. In gezinnen waar kinderen 

opgroeien is structuur al helemaal onmisbaar. Rust, regelmaat en orde zijn eeuwenoude 

waarden die nog steeds van toepassing zijn in de samenleving. 

 

Sommige mensen hebben grote moeite zelf die rust, regelmaat en orde in het leven te 

scheppen. Zij zijn de greep op het dagelijks leven kwijt en zijn meer aan het overleven dan aan 

het leven. Zij ‘lijden’ hun leven in plaats van dat zij het ‘leiden’. Het effect is dan bijvoorbeeld dat 

het huishouden een puinhoop is, de administratie een chaos, dag- en nachtritme verstoord, 

werk en inkomen problemen opleveren, kinderen de regie thuis hebben overgenomen of ouders 

uit wanhoop hun kinderen slaan. Soms leggen maatschappelijke instanties druk op het 

huishouden in verband met overlast of huurschuld en in de omgeving zijn vaak weinig sociale 

contacten die helpend zijn. Deze mensen zijn vaak niet in staat zelf de regie in het dagelijks 

leven weer op te bouwen.  

 

Risicogroepen 

Dergelijke problemen komen in alle lagen van de bevolking voor. In de praktijk zijn er wel 

zogenaamde ‘risicogroepen’ te onderscheiden: psychiatrische patiënten, verslaafden, mensen 

die lijden aan overgewicht, mensen met negatieve ervaringen in de hulpverlening of anderszins 

zorgmijders, mensen die plotseling met fysieke problemen worden geconfronteerd of fysieke 

verliezen leiden, werklozen, mensen met een stoornis of handicap, eenoudergezinnen, 

tienermoeders, nieuw samengestelde gezinnen en mensen of gezinnen met meervoudige 

problematiek. Ook mensen uit de lagere economische klassen lopen meer risico, doordat de 

sociale controle dwingend of juist afwezig is, het sociale netwerk minder steunt, een goed 

voorbeeld soms ontbreekt of sprake is van slechte huisvesting waarbij mensen vaak dicht op 

elkaar wonen in een slechte buurt. Naar inschatting gaat het bij een derde van de mensen die 

de grip op het dagelijks leven kwijt zijn om allochtonen.  

 

Toenemende problemen 

Jaarlijks ontvangen ongeveer 30.000 mensen in Nederland begeleiding ‘achter de voordeur’ 

(inventarisatie ActiZ, 2008). Het aantal cliënten is de laatste jaren toegenomen, door de 
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individualisering van de maatschappij, door ingewikkelder samenlevingsvormen en toenemende 

complexiteit van de problematiek. Vast staat dat in tijden van economische recessie en 

toenemende werkloosheid de vraag om hulp nog verder toeneemt. Ook de combinatie van 

arbeid en opvoeding draagt bij aan de complexiteit van de problematiek in gezinnen. De 

vermaatschappelijking van de psychiatrische zorg heeft er mede toe geleid dat psychiatrische 

patiënten meer thuis wonen met alle consequenties van dien. Verschraling van de zorg maakt 

dat verplegers en verzorgers geen tijd meer hebben om mensen te leren omgaan met hun 

fysieke beperkingen in het dagelijks leven.  

 

In de grote steden komen deze problemen meer voor dan in de plattelandsgebieden maar door 

heel Nederland, tot in de kleinste dorpen, hebben mensen problemen met de regie in hun 

dagelijks leven. In kleine gesloten gemeenschappen komt meer verborgen leed voor. Soms 

eindigt dat in gezinsdrama’s.  

 

 

1.2 Doel van de methode  

 

Doel van Thuisbegeleiding is kwetsbare burgers te helpen structuur in het dagelijks leven te 

brengen, waardoor problemen verminderen of erger wordt voorkomen. Thuisbegeleiding helpt 

orde te scheppen in het dagelijks bestaan, pakt de problemen aan die het meest urgent zijn, 

werkt praktisch mee achter de voordeur en geeft het goede voorbeeld. Het bouwt voort op de 

mogelijkheden en capaciteiten van de cliënten. Kleine successen worden uitgebouwd tot 

effectieve handelingsstrategieën, zowel in het huishouden, de administratie en de opvoeding als 

in het versterken van het sociale netwerk en de omgang met instanties. Thuisbegeleiding kent 

een systeemgerichte aanpak en richt zich op diverse levensgebieden.  

 

Beoogde resultaten 

De beoogde resultaten van Thuisbegeleiding verschillen per cliënt. Gedacht kan worden aan: 

 Het dagelijks leven is hersteld of gestabiliseerd. 

 Contacten in omgeving zijn hersteld of opgebouwd. 

 Cliënten weten andere hulpverlening te vinden. 

 Cliënten weten om te gaan met instanties. 

 De dagelijkse problemen zijn kleiner of hanteerbaar geworden. 

 Gedrag is voor de buurt acceptabel geworden. 

 Er is overzicht over de huishouding en de administratie. 

 Cliënten maken hun post open en betalen hun rekeningen. 

 Cliënten weten beter hun dagen te vullen, hebben een gezond dag- en nachtritme. 

 Cliënten hebben alternatief gedrag voor ruzie en geweld. 

 Cliënten zijn zelfredzaam.  

 Er is weer greep op en plezier in de opvoeding van kinderen.  

 Ouders kunnen grenzen stellen, omgaan met lastig gedrag, emotionele ontwikkeling 

bevorderen, achterstand in ontwikkeling helpen oplossen en een gezonde en veilige 

omgeving creëren. 

 Ouders voelen zich weer zeker over hun opvoeding. 
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 Een specifiek opvoedingsprobleem is opgelost. 

 Opvoedvaardigheden zijn vergroot. 

 

Toelichting naam 

Eind 2008 is landelijk voor de term Thuisbegeleiding gekozen, omdat dit refereert aan een 

‘thuis’ creëren, begeleiding bij het je thuis voelen in je eigen huis. Hulp vindt bovendien plaats 

bij de cliënt ‘thuis’, achter de voordeur. Voor die tijd werden termen gehanteerd als 

Gespecialiseerde Gezinsverzorging, Gespecialiseerde Verzorging, Praktische Thuisbegeleiding 

(zie ook 2.1 voor de ontwikkelgeschiedenis). Deze termen werden veelvuldig afgekort (GGV, 

GV) en men wist niet meer wat de betekenis was. Gezinsverzorging was geen passende naam 

meer, omdat ook individuele volwassenen deze hulp krijgen. Van ‘verzorging’ is bovendien 

geen sprake, omdat de cliënt geleerd wordt vooral ‘zelf te zorgen’. Gespecialiseerd wekt de 

indruk van een specialisme, terwijl Thuisbegeleiding juiste meer een generalistische aanpak 

kent.  

 

 

1.3 Doelgroep van de methode  

 

De doelgroep van Thuisbegeleiding betreft mensen die ten gevolge van uiteenlopende 

problemen dagelijks tekorten ondervinden in activiteiten die gelden als algemene dagelijkse 

levensverrichtingen. Anders gezegd: mensen die problemen hebben met het aansturen van de 

huishouding.  

 

Het gaat daarbij om mensen die de grip op het dagelijks leven kwijt zijn of dreigen te verliezen 

en zich zonder hulp niet kunnen handhaven in de maatschappij (zie 1.1 voor een nadere 

beschrijving van de problemen van de doelgroep en voor een indicatie van de risicogroepen). 

Thuisbegeleiding is zowel gericht op kwetsbare volwassenen als ontregelde gezinnen. In deze 

methodebeschrijving wordt het accent gelegd op de doelgroep kwetsbare volwassenen. Voor 

meer informatie over hulpverlening aan ontregelde gezinnen verwijzen wij u naar de databank 

Effectieve jeugdinterventies. 

 

Doorverwijzing 

De doelgroep is niet altijd gemotiveerd voor Thuisbegeleiding. Soms is het toegang krijgen tot 

het gezin een eerste doel op zich. De doelgroep wordt doorgaans doorverwezen door anderen, 

zoals: de jeugdgezondheidszorg, het maatschappelijk werk, de jeugdzorg, de ggz, huisartsen, 

het ziekenhuis, de sociale dienst, het Wmo-loket. Verwijzers of instanties motiveren cliënten 

voor deze vorm van hulp of leggen soms hulp op. 

 

Bijzondere doelgroepen 

Het handboek besteedt aandacht aan de volgende bijzondere doelgroepen door 

achtergrondinformatie en enkele handreikingen te geven. 

 Doelgroepen waarbij sprake is van gedwongen hulpverlening, bijvoorbeeld bij ernstige 

opvoedingsproblemen of bij psychosociale problematiek (problemen op het psychische, 

sociale en maatschappelijke vlak). 
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 Gezinnen met een ouder en/of kind met een verstandelijke handicap. 

 Allochtone gezinnen. 

 

 

1.4 Indicaties en contra-indicaties  

 

Indicatiestelling 

Verwijzers doen een aanvraag voor Thuisbegeleiding bij het Centrum Indicatiestelling Zorg 

(CIZ). Het CIZ bepaalt of het gezin/de cliënt in aanmerking komt voor Thuisbegeleiding. 

Cliënten met een psychiatrische stoornis en licht verstandelijk gehandicapten (lvg) komen op dit 

moment in aanmerking voor hulp vanuit de AWBZ.  

 

Sinds 2008 komt een deel van de hulp, met name de hulp aan mensen met ernstige 

psychosociale problemen, voor rekening van de gemeenten. Soms hanteren gemeenten 

daarvoor een verkorte indicatiestelling. Andere gemeenten financieren dit door middel van 

subsidies als ‘niet geïndiceerde preventieve hulp’. In verband met de financiering in het kader 

van de Wmo wordt overigens verwacht dat de eigen bijdrage weer wordt ingevoerd. Dit zal het 

inzetten van Thuisbegeleiding tegenwerken, omdat cliënten dan niet altijd meer hulp willen 

ontvangen. Degenen die wel gemotiveerd maar minder draagkrachtig zijn, kunnen de kosten 

vaak via de sociale dienst terugvragen. Dit betekent voor hen echter extra administratieve 

rompslomp.  

 

Contra-indicaties 

Er gelden weinig contra-indicaties voor Thuisbegeleiding. Belangrijk is wel dat het om 

begeleiding moet gaan, zoals geformuleerd in de AWBZ. Voor behandeling is de cliënt 

aangewezen op de tweedelijnszorg. 

 

In het verlengde hiervan worden doorgaans de volgende contra-indicaties gehanteerd: 

 

 Crisisinterventie: Psychiatrische patiënten kunnen voor spoedhulp terecht bij de ggz. 

Gezinnen kunnen in geval van crisis een beroep doen op Jeugdzorg voor spoedhulp of 

‘Families First’ . 

 Specifieke gedragsproblemen bij kinderen: Dit is het terrein van de gespecialiseerde 

jeugdzorg. Het komt wel voor dat Thuisbegeleiding de begeleiding overneemt na afronding 

van de gespecialiseerde hulpverlening ter voorkoming van terugval. 

 Specifieke gedragsproblemen bij ouders: Deze behoren tot het aandachtsgebied van de ggz. 

Relatie en verwerkingsproblemen zijn het terrein van het maatschappelijk werk. 

 

Het is wel heel gebruikelijk dat de Thuisbegeleiding aanvullend is op behandeling bij genoemde 

instellingen. 
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1.5 Aanpak 

 

Thuisbegeleiders werken methodisch en probleemgericht. Het begeleidingsproces is 

opgebouwd uit vier fases. 

 

Fase 1: informatie verzamelen, observeren en hulpvraag bepalen 

De eerste fase is er achtereenvolgend op gericht om vertrouwen te winnen (stap 1), te 

observeren (stap 2) en te analyseren (stap 3). Binnenkomen is een heel belangrijke stap in het 

begeleidingsproces. Daarbij wordt in eerste instantie vooral aangesloten bij de hulpvraag zoals 

de cliënt die zelf formuleert of zoals die non-verbaal duidelijk wordt gemaakt. Deze eerste 

hulpvraag geeft doorgaans aan waar de cliënt het meest mee zit. Als de thuisbegeleider op 

deze vraag ingaat zal de cliënt het gevoel krijgen dat hij serieus wordt genomen. Tevens geeft 

dit de cliënt het vertrouwen dat de situatie daadwerkelijk gaat veranderen, met steun van 

buitenaf. De thuisbegeleider verzamelt vervolgens informatie over de situatie van de cliënt door 

met hem in gesprek te gaan en door de cliënt en zijn omgeving te observeren. Observeren is 

onderdeel van de signalerende taak die de thuisbegeleider heeft en biedt de mogelijkheid om 

de hulpvraag nader te kunnen bepalen. Een hulpmiddel dat daarbij wordt aangeboden is het 

schematische signaleringsproces van Van der Plan et al. (zie ook 2.1). Observeren gebeurt 

doelgericht, bijvoorbeeld in de vorm van een stappenplan of observatieschema. Tegelijkertijd 

gebeurt het observeren ook onopvallend.  

 

Fase 2: begeleidingsplan maken 

De tweede fase is gericht op het interpreteren van de observaties (stap 4), het doelen stellen 

(stap 5) en het bepalen van de interventies (stap 6). Het begeleidingsplan wordt zo veel 

mogelijk samen met de cliënt opgesteld. Op deze manier wordt niet over de cliënt besloten, 

maar wordt samen met hem afgesproken waaraan gewerkt gaat worden, hoe dat gebeurt en 

wie welke taken op zich neemt. Door deze benadering neemt de cliënt eerder een actieve rol op 

zich. De doelen worden zoveel mogelijk in volgorde van belangrijkheid beschreven en 

vervolgens in kleine haalbare stappen geformuleerd. Ook worden daarbij methoden en 

technieken bepaald die het gedrag van de cliënt helpen veranderen en de omstandigheden 

beïnvloeden. 

 

Fase 3: begeleidingsplan uitvoeren 

De derde fase bestaat uit het uitvoeren van het begeleidingsplan (stap 7). Het begeleidingsplan 

is geen statisch gegeven. Gedurende de uitvoering kan de thuisbegeleider andere problemen 

op het spoor komen of merken dat de volgorde in prioriteit heel anders ligt. Het observeren, 

signaleren en evalueren gaat gedurende het hele begeleidingsproces door. De thuisbegeleider 

bespreekt dit met de cliënt en past het begeleidingsplan zo nodig aan. Om het plan uit te voeren 

is het van belang dat de cliënt gemotiveerd is. De methode reikt enkele technieken aan om, 

indien nodig, de motivatie te vergroten.  

 

Fase 4: evaluatie 

Fase 4 bestaat uit het evalueren (stap 8) en het eventueel bijstellen (stap 9) van het 

begeleidingsplan. Zoals aangegeven vindt dit eigenlijk gedurende het hele begeleidingsproces 

plaats. Tegelijkertijd is het van belang om ook officiële evaluatiemomenten met de cliënt af te 

spreken, zoals tussenevaluaties en eindevaluaties. Door het evaluatiemoment in te plannen en 
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de cliënt van te voren de evaluatievragen voor te leggen (de methode doet hiervoor 

suggesties), stimuleert de thuisbegeleider de cliënt om een actieve bijdrage te leveren aan de 

evaluatie. Bij officiële evaluatiegesprekken maakt de thuisbegeleider een rapportage. Deze 

rapportage wordt gebruikt voor samenwerking met andere hulpverleners, bij vervanging door 

eigen collega’s en voor de cliënt zelf, zodat hij kan teruglezen wat er al veranderd is in zijn 

situatie. 

 

De praktische uitvoering 

Het handboek geeft verder concrete handreikingen voor: 

 de organisatie en de praktische uitvoering van het huishouden 

 de praktische uitvoering van psychosociale ondersteuning 

 de praktische uitvoering van opvoedingsondersteuning. 

 

Benaderingswijze 

De ontwikkelaar besteedt veel aandacht aan de visie van waaruit thuisbegeleiders werken en 

de benaderingswijze van de cliënt. Daarin staat onder meer centraal: empowerment, de theorie 

van presentie, een empathische houding, de interventiebenadering en de belevingsgerichte 

benadering. Dit wordt in onderdeel 2.2 nader uitgewerkt. 

 

Tijdsinvestering 

Thuisbegeleiding komt meerdere uren achter elkaar bij de cliënt. De totale omvang van de hulp 

varieert van 15 uur tot begeleiding van enige jaren. In de meeste situaties beslaat de 

hulpverlening ongeveer 100 uur. Er wordt zo veel als mogelijk gewerkt met dezelfde 

hulpverlener die goed bereikbaar en flexibel inzetbaar is. 

 

Samenwerking met andere hulpverleners 

De doelgroep van Thuisbegeleiding heeft veelal te maken met verschillende 

hulpverleningsinstanties. Dat komt doordat de problemen binnen de verschillende 

cliëntsystemen divers van aard zijn. Sommige instellingen die Thuisbegeleiding leveren, stellen 

als voorwaarde dat er een discipline bij het gezin betrokken is die de zogenoemde 

achterliggende problematiek behandelt. Ook kan toeleiding naar andere vormen van 

hulpverlening juist volgen uit de Thuisbegeleiding, omdat achterliggende problemen dan 

zichtbaar worden en/of omdat de thuisbegeleider door de opgebouwde vertrouwensband de 

cliënt soms makkelijker kan overtuigen van het belang daarvan. Samenwerking tussen de 

thuisbegeleider en de andere bij het gezin betrokken hulpverleners is daarbij gangbaar. 

Wanneer in de thuissituatie praktisch meer wordt geoefend, dan komt dat de effectiviteit van 

een behandeling of begeleiding die buitenshuis plaats vindt ten goede. Zo gedijen 

psychiatrische patiënten in de behandeling binnen de ggz vaak beter als zij in het dagelijks 

leven leren omgaan met hun stoornis. Programma’s voor jeugdigen vanuit de gespecialiseerde 

jeugdzorg slaan doorgaans beter aan wanneer Thuisbegeleiding helpt de gedragsverandering 

in te bedden in het dagelijks gezinsleven. Bij Thuisbegeleiding aan ouderen is vaak een 

discipline op het gebied van ouderenpsychiatrie of geriatrie betrokken.  
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1.6 Materiaal  

 

Over Thuisbegeleiding is het volgende handboek geschreven: 

 

Thuisbegeleiding in de praktijk: basismethodiek en benaderingswijze (tweede herziene uitgave), 

geschreven door Helianthe Kort, Ineke ten Thije en Marion Dral, uitgegeven in 2009 door Vilans 

in Utrecht. 

 

In het volgende rapport wordt het aanbod van de Thuisbegeleiding transparant gemaakt met 

behulp van modulen als bouwstenen voor de hulpverlening:  

 

Transparant aanbod Thuisbegeleiding, geschreven door Margot Scholte en Anouk Poll, 

uitgegeven in 2009 door MOVISIE in Utrecht. 

 

Transparant aanbod is een systematiek die MOVISIE heeft ontwikkeld om hulp- en 

dienstverleningsaanbod te beschrijven op basis van – vaak impliciete – praktijkkennis. De 

complete ‘aanbodbeschrijving’ van een beroepsgroep is opgebouwd uit kleinere eenheden die 

‘modulen’ worden genoemd. Door modulen te selecteren en te combineren is het mogelijk om 

samenhangende programma’s te maken die passen bij nieuwe of bestaande doelgroepen. 

Tevens vormen modulen een manier om inhoud te geven aan samenwerkingsketens. 

 

Een handboek over hoe om te gaan met cultuurverschillen die je in de Thuisbegeleiding tegen 

kunt komen, is: 

 

Thuis in culturen: het bospad, signaleren van cultuurverschillen in de thuisbegeleiding, 

geschreven door Thea Verhoef en Hilde Zevenbergen, uitgegeven in 1999 door HvU Press in 

Utrecht. 

 

Om een concreet beeld te krijgen van de doelgroep en hoe de functie wordt uitgevoerd geven 

de onderstaande video’s informatie. 

 

 ReSet: Samen werken aan perspectief, een video gemaakt in 2007 in opdracht van ActiZ. 

 Gespecialiseerde verzorging in de praktijk, een video gemaakt in 2005 in opdracht van De  

Vierstroom, afdeling thuisbegeleiding.  

 Gespecialiseerde verzorging in beeld, een video gemaakt in 2001 door Saskia van Rees van 

Stichting Lichaamstaal in Thor. 

 De mensen van de thuiszorg: zesdelige reportageserie over de gespecialiseerde verzorging 

van de thuiszorg, een video gemaakt in 2001, door Joris Linssen van de NCRV in Hilversum. 
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1.7 Benodigde competenties van de professional  

 

Opleiding 

Thuisbegeleiding wordt toegepast door mensen met een afgeronde opleiding in de verzorging 

op minimaal niveau 3, meestal met een aanvullende opleiding van een jaar tot Thuisbegeleider. 

De aanvullende opleiding wordt verzorgd door de ROC’s in Nijmegen, Zwolle en Rotterdam. 

Daarnaast komt het steeds meer voor dat een thuisbegeleider de opleiding als woonbegeleider 

of sociaal pedagogisch werk heeft gevolgd. Ook zijn thuisbegeleiders in toenemende mate 

afgestudeerd op hbo-niveau, zij hebben dan opleidingen gedaan als het  

Algemeen Maatschappelijk Werk, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Verpleegkunde of 

Pedagogiek. 

 

Benodigde competenties 

Vaardigheden die thuisbegeleiders nodig hebben om hun werk goed te doen zijn de volgende. 

 Luisteren en Observeren. 

 Dagelijkse communicatie: het voeren van een alledaags gesprek. 

 Professionele communicatie: daarbij gaat het bijvoorbeeld om respect voor privacy, wensen 

van de cliënt en het inleven in de gevolgen van de problemen voor het dagelijks functioneren 

van de cliënt. 

 Praktische en psychosociale ondersteuning:  troosten, geruststellen, nabij zijn, 

aanmoedigen, informeren en bevestigen. 

 Praktische en psychosociale begeleiding: activeren, motiveren, adviseren en belangen 

behartigen van de cliënt totdat hij het zelf weer kan. 

 Sturing: doorvragen, stimuleren, instrueren, bemiddelen, overtuigen, onderhandelen en 

confronteren. 

 Overleggen en samenwerken met collega’s en met andere hulpverleners. 

 Verslagen schrijven. 

 Afstand houden en tegelijkertijd betrokken zijn. 

 Humor, doorzettingsvermogen creativiteit en flexibiliteit. 

 Zelfreflectie 

Het beroepscompetentieprofiel van de thuisbegeleider moet nog nader uitgewerkt worden. 

 

Bij- en nascholing, intervisie en supervisie 

Naast een passende opleiding tot thuisbegeleider is regelmatige bijscholing op het vakgebied 

nodig. Er behoort vanuit de instelling aandacht te zijn voor goed rapporteren, pedagogisch 

inzicht, systeemgericht werken, kennis van de sociale kaart en balans vinden tussen werk en 

privé. Tussentijds is intervisie en supervisie van belang om steeds weer bij anderen te kunnen 

toetsen of de thuisbegeleider nog de passende begeleiding geeft aan de cliënt. Iedere 

thuisbegeleider moet kunnen reflecteren. Het belangrijkste instrument van de thuisbegeleider is 

de thuisbegeleider zelf. Omdat de thuisbegeleider veel alleen werkt, is reflectie in de situatie, op 

de situatie en op zichzelf nodig. Intervisie, supervisie, peercoaching en werkbegeleiding zijn 

begeleidingstechnieken die het reflectievermogen helpen ontwikkelen. 
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1.8 Overige randvoorwaarden 

 

Indicatiestelling 

De geïndiceerde zorg past binnen het kader van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere 

Ziektekosten) en wordt geleverd door instellingen met een AWBZ-erkenning. Voor niet-

geïndiceerde zorg zijn instellingen afhankelijk van afspraken met gemeenten over financiering 

in het kader van de Wmo. 

 

Kwaliteitsbewaking 

Een thuisbegeleider heeft een aanvullende opleiding Thuisbegeleiding gevolgd. Ook is er veel 

aandacht voor na- en bijscholing, intervisie en supervisie (zie 1.7). Tijdens het traject van 

Thuisbegeleiding vindt altijd tussentijdse en eindevaluatie plaats (zie 1.5). 

 

Kosten van de interventie 

De voornaamste kosten van de Thuisbegeleiding zijn de salariskosten van de thuisbegeleider. 

De kosten voor de begeleiding variëren van € 47,- tot € 75,- per uur, afhankelijk van het 

opleidingsniveau (prijspeil 2009). Het uurtarief wordt verder bepaald door de tarieven AWBZ, 

het niveau van inzet kosten: coördinatie, deskundigheidsbevordering, overhead, 

kwaliteitsbewaking en reiskosten. 

 

 

1.9 Overeenkomsten en verschillen met andere interventies  

 

Een specifieke vorm van Thuisbegeleiding is ReSet. Dit is een programma voor niet-

geïndiceerde preventieve hulpverlening aan gezinnen waarin opvoedingsproblemen spelen, 

vaak als gevolg van diverse psychosociale problemen. Kenmerkend is dat deze hulp snel, 

binnen 14 dagen, wordt ingezet in een zo vroeg mogelijk stadium voor maximaal 80 uur. Het 

verschil met de reguliere Thuisbegeleiding is dat er geen indicatie wordt gesteld, dat het 

programma expliciet gericht is op gezinnen, waarbij altijd sprake is van een opvoedingsvraag of 

probleem en de periode van begeleiding afgebakend is qua uren die flexibel ingezet kunnen 

worden op momenten dat het gezin de begeleider het meest nodig heeft. Deze interventie wordt 

in 2010 beschreven voor opname in de databank Effectieve jeugdinterventies van het NJi. 

 

Thuisbegeleiding heeft verder overeenkomsten met de methoden Gezinscoach, Lifecoach, 

Gezinsmanager en het Leger des Heils. De gezinscoach wordt ingeschakeld bij 

multiprobleemgezinnen, op het moment dat meerdere hulpverleners in het gezin actief zijn en 

het gezin complexe problemen kent. De gezinscoach is vooral gericht op de coördinatie, zodat 

de interventies van verschillende hulpverleners optimaal op elkaar afgestemd worden. De 

lifecoach wordt ingeschakeld wanneer werkloosheid oorzaak is van de problemen en de cliënt 

onder andere bij het vinden van werk begeleiding behoeft. De gezinsmanager wordt 

ingeschakeld bij meervoudige complexe problematiek en maakt gebruik van repressieve 

maatregelen om het gezin zover te krijgen dat het actief aan de problemen werkt. Het Leger des 

Heils gaat actief op zoek naar mensen die buiten de maatschappij vallen en biedt hen hulp aan. 
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De overeenkomsten zijn vooral gelegen in de outreachende benadering, de actieve praktische 

aanpak, de betrokkenheid op de cliënt en het cliëntsysteem, de brede doelstelling op meerdere 

levensgebieden. Daarom zijn deze vormen van begeleiding opgenomen in het programma van 

De Aanpakkers (www.deaanpakkers.nl). De Aanpakkers is een landelijk voorbeeldmodel voor 

de effectieve en lokale aanpak van problemen bij mensen en gezinnen met een zwakke sociale 

redzaamheid. 

 

Nadere studie moet uitwijzen of deze methode(n) voldoende vergelijkbaar zijn om onderzoek 

ervan mee te kunnen nemen als indirect bewijs voor de effectiviteit van Thuisbegeleiding. 

 

 

1.10 Contactgegevens ontwikkelaar  

 

ActiZ 

Postbus 8258 

3503 RG Utrecht 

https://www.actiz.nl/thema/zorg/maatschappelijke-ondersteuning 

 

Contactpersonen 

Marc van Eck 

m.van.eck@actiz.nl 

030-2739445 

 

Inge Steinbuch 

i.steinbuch@actiz.nl 

030-2739377 

 

 

 

https://www.actiz.nl/thema/zorg/maatschappelijke-ondersteuning
mailto:m.van.eck@actiz.nl
mailto:i.steinbuch@actiz.nl
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2. Onderbouwing  

 

 

2.1 De ontwikkelgeschiedenis van de methode 

 

De werksoort gespecialiseerde verzorging/thuisbegeleiding heeft al een lange geschiedenis. De 

gespecialiseerde gezinsverzorging (GGV) was eind jaren vijftig, in het kader van de projecten 

‘Opbouwwerken in bijzondere situaties’, gericht op probleemgezinnen met maatschappelijke en 

culturele achterstanden. Later is de naam veranderd in ‘gespecialiseerde verzorgende’, omdat 

de huishoudens die ondersteuning krijgen van de gespecialiseerde gezinsverzorging nog 

slechts voor een deel uit het traditionele gezinsverband bestaat. Er kwam toen ook een mbo-

opleiding Gespecialiseerde verzorging (OGVZ) waarmee mensen zich kunnen kwalificeren tot 

gespecialiseerde verzorger, nu thuisbegeleider. Het Landelijk Steunpunt Gespecialiseerde 

Verzorging (LSGV) heeft eind 2000 het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW) de 

opdracht gegeven het deelproject Methodiek en benaderingswijze uit te voeren. In het kader 

daarvan is het handboek Gespecialiseerde verzorging in de praktijk ontwikkeld. Het materiaal 

voor deze publicatie is verzameld door middel van literatuuronderzoek, groepsinterviews met 

gespecialiseerde verzorgenden, interviews met docenten van de gespecialiseerde opleidingen 

en door mee te lopen met de gespecialiseerde verzorgenden. Daarnaast is gebruik gemaakt 

van de verzamelde gegevens over de gespecialiseerde verzorging, gebundeld in de Landelijke 

inventarisatie LSGV, januari 2001 (De Haan en Bakker, 2001 in Kort et al., 2009: 13). In 2009 is 

het toenmalig steunpunt bekend onder de naam ‘Landelijk Netwerk Thuisbegeleiding’. Vilans 

heeft het handboek in 2009 geactualiseerd en uitgegeven onder de naam Thuisbegeleiding in 

de praktijk. 

 

Thuisbegeleiding werkt vanuit een theoretisch onderbouwde visie die in het handboek uiteen 

wordt gezet. Hieronder wordt daar nader op ingegaan. 

 

 

 

2.2 Onderbouwing van de probleemanalyse, doel, doelgroep en aanpak 

 

Empowerment  

De thuisbegeleider sluit in zijn werk aan bij het referentiekader en de beleving van de cliënt. Dat 

wil zeggen dat de thuisbegeleider nagaat hoe de cliënt de problemen in de eigen situatie 

ervaart en hoe hij daarmee omgaat in het dagelijks leven. Dit maakt tevens dat cliënten eerder 

geneigd zijn om de thuisbegeleiders toe te laten om hen praktisch te ondersteunen. Wanneer 

de thuisbegeleider bijvoorbeeld regelt dat de wasmachine gerepareerd wordt, dan verwerf je 

een enorm krediet bij een overspannen moeder met drie kinderen. Vanaf het moment dat een 

cliënt de thuisbegeleider toelaat in het eigen systeem, neemt de thuisbegeleider een actieve rol 

in het proces in. Deze houding vergroot de kans dat de hulp slaagt. Een dergelijke benadering 

van de cliënt vindt zijn oorsprong in het begrip empowerment. Dit is een begrip uit de 

hulpverlening dat stamt uit de jaren zestig en dat nu steeds meer opgang doet. Het gaat erom 

dat een cliënt ervaart dat hij zelf invloed heeft op de situatie. Niet de tekortkomingen en de 

belemmeringen van de cliënt staan voorop, maar de capaciteiten en mogelijkheden in de 
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situatie van de cliënt vormen het aangrijpingspunt voor de hulpverlening. De ontwikkelaars 

verwijzen daarvoor naar Nys en Wouters (2001, in Kort et al., 2009: 20). 

 

Theorie van presentie 

Dit sluit ook aan bij de theorie van de presentie van Baart (2006, in Kort et al., 2009: 21), een 

ander belangrijk uitgangspunt binnen de Thuisbegeleiding. Van Amelsvoort (2001, in Kort et al., 

2009: 41-42) heeft dit principe uitgewerkt voor begeleiding in de verzorging. Present zijn 

betekent dat de thuisbegeleider zich onvoorwaardelijk voor de cliënt inzet, de cliënt erkent in 

zijn ‘zijn’, zo veel mogelijk tot zijn recht wil laten komen, zodanig naar de cliënt luistert dat hij 

zich gehoord voelt en een waardige en trouwe relatie aangaat. Door deze houding voelt en 

ervaart de cliënt dat hij belangrijk is voor de thuisbegeleider, dat hij ertoe doet. Als de cliënt het 

toestaat bouwen zij zo een relatie op, die bepalend is voor wat de thuisbegeleider kan en mag 

doen. De cliënt kan zoveel mogelijk zichzelf blijven. De thuisbegeleider sluit in eerste instantie 

aan bij de opvattingen en normen van de cliënt. De eigen normen en opvattingen staan meer op 

de achtergrond. Door samen met de cliënt huishoudelijke activiteiten uit te voeren, leert de 

thuisbegeleider de cliënt weer zin te geven aan zijn eigen leven. Dit doet de begeleider door alle 

acties van de cliënt zo veel mogelijk op een positieve manier te labelen. Kenmerkend voor de 

presentiebenadering is dat de thuisbegeleider zichzelf ‘aanbiedt’: langskomen en luisteren, 

samen koffiedrinken, boodschappen doen, klussen uitvoeren of de kinderen van school halen. 

De presentie is niet direct gekoppeld aan het oplossen van problemen. Voorop staat vertrouwen 

wekken en acceptatie van de thuisbegeleider door de cliënt ‘als vreemdeling op zijn domein’. 

Het is een vorm van non-directieve begeleiding. 

 

Empathische houding  

Zoals ook uit de presentiebenadering volgt, toont de thuisbegeleider in het contact met de cliënt 

in de eerste plaats empathie. Dit houdt in dat de houding van de thuisbegeleider ten opzichte 

van de cliënt over het algemeen meelevend en steunend is. Op deze manier ontstaat een 

vertrouwensrelatie, de basis voor een goed contact met de cliënt. Op basis van het onderzoek 

van Hermanns, Van der Venne en Lesemann (1999, in Kort et al., 2009: 23) benadrukt de 

ontwikkelaar dat deze houding niet alleen een middel is, maar ook een doel op zichzelf. Als een 

cliënt ervaart dat iemand hem steunt en met hem meeleeft, dan kan dit op zich al een positieve 

uitwerking hebben op zijn situatie. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat cliënten door de 

empathische benadering ervaren dat hun problemen worden gehoord en erkend. Daarnaast 

neemt de thuisbegeleider, waar nodig, ook vaak een confronterende houding aan, Ze geeft 

steeds het goede voorbeeld, daagt de cliënt uit en benoemt wat ze ziet (tegenstrijdigheden) en 

bespreekt dit met de cliënt. 

 

Interventiebenadering 

In navolging van Van Amelsvoort (2001, in Kort et al., 2009: 42) kiest de thuisbegeleider in 

meer complexere situaties, bijvoorbeeld in het geval van bevuilingproblematiek, in het begin van 

de hulpverlening voor een meer directieve vorm van begeleiden, zoals de 

interventiebenadering. Het gaat dan bijvoorbeeld om situaties waarin de gezondheidstoestand 

van de cliënt en de directe omgeving bedreigd worden. Bovendien is de organisatie van het 

huishouden dan niet alleen een doel, maar ook een middel om de psychosociale problematiek 

in beeld te krijgen en om een vertrouwensrelatie op te bouwen. Ook in de fase waarin de 

hulpvraag wordt omgezet in concrete stappen (begeleidingsplan) wordt de benaderingswijze 

van de thuisbegeleider directiever. Haar invloed op het begeleidingsproces neemt dan toe. De 

thuisbegeleider maakt daarbij voornamelijk gebruik van probleemgerichte strategieën.  
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Belevingsgerichte benadering 

De psychosociale ondersteuning door de thuisbegeleider bestaat uit een belevingsgerichte 

benadering, zoals geformuleerd door Pool, Kruyt en Walters (1998, in Kort et al., 2009: 51-

52).Dit houdt in dat er flexibel gewerkt wordt. Het individu is het uitgangspunt, maar het systeem 

is het niveau van de beïnvloeding. De thuisbegeleider kent en neemt daarbij haar 

verantwoordelijkheid en houdt rekening met de mogelijkheden, geschiedenis, levensloop en 

cultuur van de cliënt. Hoewel belevingsgericht werken uitgaat van gezondheids-, bestaans- en 

interactieproblemen, ligt bij de Thuisbegeleiding het accent op een integrale benadering van 

bestaansproblemen en daaruit voortkomende psychosociale problemen. Dit komt voort uit de 

praktische insteek van de thuisbegeleider: zij is er in eerste instantie voor de problemen in het 

hier en nu. Gaandeweg kan zij geconfronteerd worden met de onderliggende problematiek. 

Daadwerkelijk werken aan de oplossing van de problemen blijft een taak voor hulpverleners van 

andere disciplines. Kernwaarden van belevingsgericht werken zijn: gelijkwaardigheid, 

gezamenlijkheid, respect voor autonomie en gepastheid. 

 

Het antropologische perspectief 

De ontwikkelaar besteedt ook aandacht aan Thuisbegeleiding bij allochtone gezinnen. Zij neemt 

daarbij het antropologische perspectief van Leininger (1988, in Kort et al., 2009: 109) als 

uitgangspunt. Dit perspectief gaat er samengevat vanuit dat men kennis heeft genomen van de 

andere cultuur en op basis daarvan hulp kan bieden. Cultuur is dan gedefinieerd als: geleerde, 

gedeelde en overgedragen waarden, normen, geloof en levenswijze van een specifieke groep, 

die leidraad vormen voor hun denkwijze, beslissingen en handelingen. De begeleiding is er 

binnen deze context op gericht om het welbevinden te hervinden op een manier die past bij de 

cultuur. Het gaat erom dat de thuisbegeleider voorafgaand aan de begeleiding van het gezin 

behoort te weten hoe zij aankijken tegen zorg, welk geloof en welke concepten er bestaan, welk 

zorggedrag er is en welke belemmeringen zij ondervinden bij de toegang tot de publieke sector 

zoals de gezondheidszorg. Met kennis over de cultuur kan de thuisbegeleider met de juiste 

basishouding allochtone gezinnen begeleiden. De thuisbegeleider dient de cliënt zo veel 

mogelijk te volgen.  

 

De ontwikkelaar reikt daarbij de BOSPAD- methode aan, een werkwijze van Verhoef en 

Zevenbergen (1999, in Kort et al., 2009: 110) die vanuit een antropologisch perspectief houvast 

biedt. Daarbij is aandacht voor de basishouding, de overeenkomst, het signaleren, de 

persoonlijke normen en waarden, de andere normen en waarden en het doen. Een juiste 

basishouding betekent daarbij eigenlijk het werken vanuit de uitgangspunten van 

belevingsgerichte zorg. Zodra de hulpvraag helder is, komt de thuisbegeleider tot een 

overeenkomst over de aan te bieden hulp, zodat de cliënt en de thuisbegeleider hetzelfde idee 

hebben over wat is afgesproken. Signaleren komt neer op iets doen met wat je opvalt. 

Persoonlijke en andere normen en waarden wil zoveel betekenen als: leg beide naast elkaar en 

bekijk wat verschillen en overeenkomsten zijn. Trek vervolgens uit alle voorgaande stappen je 

conclusie en ga doen. 

 

Het antropologische perspectief wordt ten slotte aangevuld met het sociologische perspectief 

van Polaschek (1998, in Kort et al., 2009: 111). Daarbij gaat het om een bewustwording van de 

sociale factoren die van invloed zijn op de interetnische relatie, zoals een verblijf in Nederland 

ingegeven door economisch motieven. De thuisbegeleider moet zich bewust zijn van de sociale 

factoren die van invloed zijn op het individueel gedrag van de cliënt. Daarbij wordt het TOPOI-
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model van Hofman en Arts (1994, in Kort et al., 2009: 112) genoemd als een werkwijze die de 

thuisbegeleider vanuit sociologisch perspectief houvast biedt. Deze methode helpt overzicht te 

houden in het gesprek. Elk in het TOPOI model onderscheiden gebied: taal, ordening, 

perspectieven, organisatie, inzet en invloed, geeft een ingang om mogelijke misverstanden in 

de communicatie te verhelderen. Het gaat er binnen deze werkwijze om door goed te 

communiceren de ander te erkennen en dus veilig te laten voelen. 

 

Observeren en signaleren 

In fase 1 van de aanpak van Thuisbegeleiding speelt observeren en signaleren een belangrijke 

rol. De thuisbegeleider krijgt daarbij als hulpmiddel het schematische signaleringsproces van 

Van der Plank, Van Amelsvoort en Hornman (1996, in Kort et al., 2009: 35) aangereikt. Daarbij 

worden de volgende zes stappen onderkend: 

 

Benoemen van een signaal 

Stap 1: Waarnemen 

Stap 2: Vermoeden 

Stap 3: Onderkennen. 

 

Omgaan met een signaal 

Stap 4: Bespreken 

Stap 5: Rapporteren 

Stap 6: Besluiten. 

 

Communiceren, steunen en sturen 

Belangrijke vaardigheden van de thuisbegeleider zijn het goed kunnen communiceren en het in 

staat zijn om de cliënt te ondersteunen en te begeleiden. De ontwikkelaar maakt daarbij gebruik 

van Vulto en Morée (1998, in Kort et al., 2009: 83-84) die in hun visie op begeleiden een 

onderscheid maken in communiceren, steunen en sturen. ‘Communicatie’ gaat daarbij over in 

‘begeleiden’ wanneer er sprake is van actief luisteren, doorvragen, de onderstroom in een 

verhaal horen en vervolgens daarop reageren. Bij ‘steunen’ gaat het naast het luisteren om 

troosten, geruststellen, nabij zijn, aanmoedigen, informeren en bevestigen. Kenmerkend voor 

steunen is dat de cliënt richting geeft aan de begeleiding. Bij ‘sturen’ ligt het initiatief voor de 

begeleiding bij de professional. Het gaat hierbij om doorvragen, stimuleren, instrueren, 

bemiddelen, overtuigen, onderhandelen en confronteren. 

 

Ernsttaxatie voor opvoedingsondersteuning 

De thuisbegeleider geeft indien nodig ook opvoedingsondersteuning. De ontwikkelaar maakt 

voor de ernsttaxatie voor opvoedingsondersteuning gebruik van het model van Hermanns 

(2006, gebaseerd op het model van Kousemaker, 1996, in Kort et al., 2009: 124-125). Op basis 

van dit model kan vastgesteld worden of er sprake is van opvoedingsvragen, 

opvoedingsspanning, verhoogde opvoedingsspanning, opvoedingsnood of opvoedingscrisis. 

Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van de systeemtheorie van Minuchin en Fishman (1983, in 

Kort et al., 2009: 60), het transactioneel ontwikkelingsmodel van Sameroff en Chandler (1975, 

in Kort et al., 2009: 60) en het levensloopmodel van Riksen-Walraven (1989, in Kort et al., 

2009: 60). Dit wordt hier echter verder niet uitgewerkt, omdat wij het accent in deze 

methodebeschrijving vanwege de aard van de databank niet leggen op de 

opvoedingsondersteuning. 
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3. Onderzoek naar praktijkervaringen  

 

 

3.1 Uitvoerende organisaties  

 

De methode Thuisbegeleiding wordt sinds de Tweede Wereldoorlog uitgevoerd door 

thuiszorgorganisaties of voorlopers daarvan. In 2009 voeren 65 thuiszorgorganisaties 

Thuisbegeleiding uit. Thuiszorgorganisaties hebben een landelijk bereik en zijn regionaal 

georganiseerd, met teams die lokaal werken. Voor de geïndiceerde thuisbegeleiding worden 

afspraken gemaakt met zorgkantoren.  

 

Sinds 2008 zijn thuiszorgorganisaties voor thuisbegeleiding voor niet-geïndiceerde zorg 

afhankelijk van gemeentelijke financiering. Alle gemeenten in Nederland hebben de opdracht 

om in begeleiding van kwetsbare volwassenen en ontregelde gezinnen te voorzien. Gemeenten 

zijn vrij om hun middelen te besteden in vrijwillige dan wel professionele begeleiding, in 

individuele dan wel collectieve voorzieningen. Thuiszorgorganisaties staan daarom voor de taak 

om Thuisbegeleiding als methode voor professionele begeleiding bekend te maken en aan te 

bieden bij gemeenten. ReSet (zie 1.9) is een voorbeeld van een regionale variant in de 

provincie Zuid-Holland.  

 

 

De hieronder beschreven praktijkervaringen van de professional en cliënt/burger zijn gebaseerd 

op de volgende publicatie: 

 

De Praktijkervaring met de methode Thuisbegeleiding: een verslag van een focusgroep met 

thuisbegeleiders en coördinatoren thuisbegeleiding, geschreven door Gusta Kragting en Marijke 

Booijink, gepubliceerd in 2009 door MOVISIE in Utrecht. 

 

Om de praktijkervaring van professionals met het werken met deze methode in kaart te 

brengen, heeft MOVISIE in december 2009 een focusgroep georganiseerd. Negen 

thuisbegeleiders, twee thuisbegeleiders met coördinerende taken en een leidinggevende zijn 

gedurende vier uur met elkaar in gesprek gegaan over de werking van de methode: de 

praktische toepasbaarheid, de valkuilen en de succesfactoren. In totaal hebben zij 37 

succesfactoren en 27 valkuilen benoemd.  

 

De ontwikkelaar voert verder geen onderzoek aan naar de praktijkervaringen van de 

professional of cliënt met de methode. Dergelijk onderzoek is evenmin gevonden bij de door 

MOVISIE uitgevoerde literatuursearch (zie 6.1). Evaluatierapporten die wel gevonden zijn, gaan 

te specifiek over pedagogische thuishulp en zijn daarom buiten beschouwing gelaten.  
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Op dit moment loopt er nog wel een onderzoek van MOVISIE in opdracht van ActiZ naar wat 

werkt in de Thuisbegeleiding, op welke manier thuisbegeleiders de werkzame bestanddelen van 

de methode toepassen en wat vanuit cliëntperspectief de resultaten daarvan zijn. Het betreft 

een kwalitatief onderzoek, met een desktopresearch, een expertmeeting en interviews met 

cliënten, thuisbegeleiders, management en gemeenten op vier locaties in Nederland. De 

resultaten van dit onderzoek zullen te zijner tijd in deze methodebeschrijving opgenomen 

worden. 

 

 

3.2 Praktijkervaringen van de professional 

 

Algemeen oordeel 

De professionals oordelen over het algemeen zeer positief over de methode Thuisbegeleiding. 

De methode biedt goede hulp, die past bij de vraag en de behoefte van de cliënt. De methode is 

inhoudelijk sterk, cliënten zijn er blij mee en verwijzers die ermee bekend zijn zetten deze 

methode graag in. Opvallend is de energie en gedrevenheid waarmee de thuisbegeleiders over 

hun beroep spreken. Een thuisbegeleider zegt hierover: “Wat thuisbegeleiding voor mij zo 

waardevol maakt is dat je als thuisbegeleider echt aansluiting kunt zoeken bij de leefwereld van 

de cliënt. Een cliënt van mij is een oudere vrouw die zeer dwangmatig is. Zij was erg moeilijk 

voor de verzorging. Als thuisbegeleider merk je dan dat iedereen voorbij is gegaan aan haar 

leefwereld, haar slechtziendheid en haar dwang. Als je vanuit dat perspectief gaat kijken wat je 

kunt doen aan haar beperking en haar dwang, dan kom je samen een stuk verder. De cliënt is 

nu redelijk tevreden en een stuk gemakkelijker geworden.”  

 

Een andere reactie op de vraag om een cliënt in gedachten te nemen waarbij je met 

Thuisbegeleiding echt iets hebt kunnen bereiken, was: “Je hebt als thuisbegeleider vaak te 

maken met cliënten die een slecht zelfbeeld hebben gekregen. Bijvoorbeeld cliënten met een 

verstandelijke beperking die in hun leven vaak op hun kop hebben gehad, steeds zijn 

bekritiseerd. Door de zelfwaardering van de cliënt te bevorderen merk je dat er weer ruimte 

ontstaat om de dingen te doen die ze moeten doen. Ook is het vaak belangrijk om eerst de 

taken te minimaliseren, zodat de cliënt stap voor stap weer het gevoel heeft zelf grip op het 

leven te krijgen.”   
 
Het bereiken van de doelgroep 

Het succes van Thuisbegeleiding bestaat er in belangrijke mate juist uit dat met deze methode 

doelgroepen worden bereikt die met reguliere hulpverlening vaak niet of moeilijk bereikt worden. 

Dit wordt gerealiseerd doordat er outreachend gewerkt wordt: de thuisbegeleider gaat op de 

cliënt af en zoekt net zo lang contact tot de cliënt instemt met Thuisbegeleiding. Bij 

zorgmijdende cliënten werpt dit zijn vruchten af. Een van de thuisbegeleiders vertelt: “Het 

duurde een half jaar voordat ik binnen mocht komen, maar mijn wekelijkse telefoontjes hebben 

opgeleverd dat ik binnen mag komen en inmiddels gebeurt er veel meer bij de cliënt.” Een 

andere thuisbegeleider geeft aan: “Soms ben ik ook een beetje brutaal. Dan heeft de cliënt 

afgezegd en dan weet ik dat zogenaamd niet. Ik vraag dan of ik toch binnen mag komen. En 

dan blijkt er niks aan de hand te zijn en kun je gewoon samen verder. Bij een cliënt die 

regelmatig afzegt, zeg ik soms ook: Volgende week kom ik gewoon, of je nu afbelt of niet. Zo 

voelen ze dat ze met een hulpverlener te maken hebben die blijft komen, die ze niet los laat. 
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Ook ga ik bij moeilijk bereikbare cliënten wel eens spontaan op bezoek. Dan zeg ik dat ik 

toevallig in de buurt was en even kom buurten. Zo trek je een cliënt soms toch over de streep.” 

 

Door hulp aan huis te bieden in de eigen veilige context, aan te sluiten bij de vraag van de cliënt 

en vol te houden wordt Thuisbegeleiding vaak geaccepteerd, waar andere hulpverleners 

buitengesloten worden. Ook helpt de praktische insteek: door samen problemen concreet aan 

te pakken, bouw je een vertrouwensband op en worden ook moeilijker onderwerpen 

bespreekbaar. Eén van de deelnemers vertelt: “Ik kom bij een jongen met Asperger, die door de 

hele hulpverlening wordt uitgekotst. Het is mij gelukt zijn vertrouwen te winnen, door hem te 

respecteren. Hij en ik zijn daar gelukkig mee.” Door met maximaal twee begeleiders te werken 

wordt continuïteit geboden en weet de cliënt waar hij aan toe is. Een vertrouwensrelatie is de 

basis van de methode. 

 

Thuisbegeleiding is gericht op alle levensgebieden en het gehele leefsysteem. Dat maakt de 

methode breed inzetbaar en toegankelijk voor velen. In principe komt iedereen voor 

Thuisbegeleiding in aanmerking, mits er een indicatie gesteld kan worden of gemeenten 

Thuisbegeleiding als preventieve vorm van hulpverlening financieren. De begeleiding is 

langdurig, intensief en flexibel inzetbaar. Soms komen de begeleiders enige jaren bij de cliënt 

over de vloer en door een gevarieerde inzet van uren kan de begeleiding flexibel worden 

ingezet. Hierdoor is Thuisbegeleiding ook geschikt voor cliënten met zwaardere en langdurige 

problematiek. Een thuisbegeleider zegt hierover: “Voor cliënten met het ziektebeeld schizofrenie 

is een stabiele hulpverlening belangrijk voor de dagelijkse regievoering. Dat is een groep die 

chronisch ondersteuning nodig heeft. Vaak wisselen we wel om de anderhalf à twee jaar van 

thuisbegeleider bij dergelijke langdurige patiënten. Ook zorgen we dat elke thuisbegeleider een 

mix aan patiënten met langdurende en kortdurende zorg heeft.” 

 

Cruciale succesfactoren 

Er bestond tijdens de focusgroepbijeenkomst brede consensus over een groot aantal 

succesfactoren van de methode. Voor een volledig overzicht verwijzen we naar het 

desbetreffende verslag. Enkele van de belangrijkste succesfactoren die bij Thuisbegeleiding 

genoemd werden, waren de volgende: 

 

Thuisbegeleiding vindt plaats in de eigen veilige omgeving. Doordat je in de thuissituatie werkt, 

kun je bovendien met alle zintuigen waarnemen, zien, ruiken, proeven, horen wat er aan de 

hand is en wat nodig is om het huishouden weer op de rails te krijgen. Ook is een voordeel dat 

de cliënt gastvrouw of gastheer is en daarmee automatisch een actieve rol heeft. Een 

thuisbegeleider zegt hierover: “De cliënt die niet maatschappelijk actief is, is soms helemaal niet 

meer gewend een rol op zich te nemen. Het feit dat hij gastheer is voor mij als thuisbegeleider 

zet soms al iets in beweging. Het is goed dat hij jou als thuisbegeleider moet ontvangen. Die rol 

van gastheer dient soms al als eyeopener.” 

 

Thuisbegeleiding gaat uit van de mogelijkheden van de cliënt. Daarbij draagt de cliënt zelf 

oplossingen aan voor zijn/haar problemen. De hulpverlener past de activiteiten en interventies 

aan op het tempo van de cliënt, motiveert en activeert door voor te leven hoe het kan en laat 

concreet resultaten en effecten zien van wenselijk gedrag: de huishouding wordt overzichtelijk, 

de administratie komt op orde, de sociale dienst is benaderd, de rommel is opgeruimd. Telkens 

wordt vooruit gekeken en teruggeblikt op de stappen die gezet worden, waarbij vooral het 
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accent gelegd wordt op de successen en de kansen.  

 

Thuisbegeleiding biedt structuur via heldere afspraken. Daarbij gaan de thuisbegeleider en 

cliënt samen aan de slag. Door eerst samen op te werken, vervolgens afspraken te maken over 

wat de cliënt in de komende week zelf doet en wat hij zelf doet te waarderen, zet de cliënt 

langzamerhand stapjes naar zelfstandigheid. Essentieel is dat er weer overzicht, rust, orde en 

regelmaat in het dagelijks leven ontstaan. Door zoveel mogelijk met dezelfde thuisbegeleider te 

werken of met een team van twee vaste thuisbegeleiders wordt daarbij continuïteit geboden.  

 

Valkuilen 

Ook over de meeste valkuilen bestond binnen de focusgroep brede overeenstemming. Een 

greep uit de valkuilen waar men bij de toepassing van Thuisbegeleiding op bedacht moet zijn, 

zijn de volgende: 

 

Thuisbegeleiding biedt, zoals aangegeven, een integrale aanpak voor een breed palet aan 

problemen op alle levensgebieden. Dit maakt het werk tegelijkertijd soms zodanig breed dat 

daarin de grenzen nauwelijks zijn aan te geven. Na het eerste probleem doet zich vaak een 

ander probleem voor, waarbij de begeleider de neiging heeft om door te gaan. “Jij hebt immers 

het vertrouwen en wie moet het anders doen?” Diverse thuisbegeleiders benadrukken daarom 

het belang van het opstellen van een inhoudelijk contract aan het begin van het 

hulpverleningstraject: “Een contract is wel een belangrijke voorwaarde om thuisbegeleiding te 

kunnen geven. Het helpt verandering te bewerkstelligen. En het geeft je ook iets in handen om 

de thuisbegeleiding eventueel te stoppen mocht verandering uitblijven.” Door met zijn tweeën te 

werken kun je elkaar ook scherp houden en blinde vlekken voorkomen. 

 

Door een te grote betrokkenheid van de thuisbegeleider kan de balans tussen afstand en 

nabijheid worden verstoord. Een deelnemer zegt hierover: “Altijd begrip tonen en geduld 

hebben brengt ook het risico met zich mee dat je vergeet te confronteren. Ook kan het begrip 

een ‘schijnbegrip’ worden. Dat voelt de cliënt ook haarfijn aan. Daar moet je voor waken.” Het 

risico dat je meegesleurd wordt in het systeem, dat je te nauwe banden aangaat of te 

emotioneel betrokken raakt, maakt het werken als thuisbegeleider lastig. 

 

Soms is de problematiek te complex en heeft de thuisbegeleider te beperkte kennis van de 

achterliggende stoornissen. Samenwerking met behandelende specialisten is dan ook erg 

belangrijk. Ook helpt het overleg met andere hulpverleners om zich te realiseren of er 

voldoende voortgang zit in de begeleiding. Tegelijkertijd zijn thuisbegeleiders de handen en 

voeten van andere hulpverlening: lang niet iedere cliënt is namelijk in staat om het advies van 

de (huis)arts, de maatschappelijk werker of de psychiater om te zetten in gedrag in het dagelijks 

leven. De thuisbegeleider kan daarbij helpen.  

 

 

3.3 Praktijkervaringen van de cliënt/burger  

 

De ontwikkelaar voert geen onderzoek aan naar de praktijkervaringen van de cliënt/burger met 

de methode. Dergelijk onderzoek is evenmin gevonden bij de door MOVISIE uitgevoerde 

literatuursearch (zie 6.1). 



 

 

 Methodebeschrijving Thuisbegeleiding  * * *  27 

 

3.4 Praktijkvoorbeeld 

 

In de over de methode gevonden publicaties staan geen volledige casestudies beschreven 

waarmee geïllustreerd kan worden hoe de methode in een specifiek geval in praktijk gebracht is 

en wat dat opgeleverd heeft. In het handboek staat wel een aantal kortere praktijkvoorbeelden 

die laten zien in welke situaties Thuisbegeleiding wordt aangeboden. 

 

Hasna is geboren in Libanon. Zij is alleenstaande moeder en heeft een depressieve stoornis en 

een traumatisch verleden. Zij heeft vier kinderen, de twee oudsten hebben de volwassen leeftijd 

al bereikt. De thuisbegeleider helpt haar met de administratie. Hasna leest haar post zelfstandig 

en sorteert die, de thuisbegeleider loopt de post na en samen bergen ze die op in een ordner. 

Hasna betaalt haar rekeningen via de computer. Hiermee wordt ook aan haar taalontwikkeling 

en -begrip gewerkt. 

 

Peter heeft een crimineel verleden en hij heeft schulden. Hij is net met zijn gezin verhuisd naar 

een andere buurt om een nieuw leven op te bouwen. De thuisbegeleider is in het gezin 

aanwezig om meer structuur aan te brengen en om hen te helpen bij het beheer van de 

financiën en de administratie. Om Peter zo snel mogelijk aansluiting te laten vinden in de wijk 

gaat de thuisbegeleider na welke mogelijkheden er in de buurt voor hem zijn om contacten te 

leggen. 

 

Henriëtte komt zelden buiten, heeft zich afgesloten voor de buitenwereld na haar scheiding. 

Aan de verzorging van haarzelf en haar omgeving besteedt ze nauwelijks aandacht. De 

thuisbegeleider helpt haar een schema op te stellen om zo haar huishouden bij te houden. Zij 

stimuleert Henriëtte haar sociale contacten uit te breiden, in haar huwelijk was Henriëtte 

volledig afhankelijk van haar man. Hij legde de contacten en zorgde voor alle financiële zaken. 

Ondertussen volgt Henriëtte een cursus bij het NIBUD. Daar heeft ze twee vriendinnen aan 

overgehouden met wie ze iedere week gaat wandelen. 

 

Twee zwakbegaafde broers, Nico en Tom, hebben na de dood van hun moeder een jaar lang 

ondersteuning gehad van een thuisbegeleider. Zij heeft hen erin begeleid die dingen in het 

huishouden op te pakken die ze zelf nog goed kunnen. Na deze periode zal de thuisbegeleider 

haar taken overdragen aan de algemene verzorging van de thuiszorg. Tijdens haar laatste dag 

bij Nico en Tom stelt de thuisbegeleider samen met de broers een lijst van taken op. Hierop 

geeft ze aan wat de broers zelf kunnen (ook al hebben ze er geen zin in) en wat de 

verzorgende zal gaan doen. Door de lijst op te stellen worden de broers eraan gehouden hun 

gedrag blijvend aan te passen. 
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4. Effectonderzoek  

 

 

4.1 Directe aanwijzingen voor de effectiviteit  

 

De ontwikkelaar voert geen onderzoek aan naar de effectiviteit van de methode noch is 

dergelijk onderzoek bij de door MOVISIE uitgevoerde literatuursearch gevonden (zie 6.1). 

 

 

4.2 Indirecte aanwijzingen voor de effectiviteit 

 

‘Psychiatrische thuiszorg als evidence based practice’, geschreven in 2005 door Chantal van 

Audenhove, verschenen in het Tijdschrift Voor Welzijnswerk, jaargang 29, nr. 266. 

 

Dit artikel is geschreven op basis van reviews naar de effectiviteit van Psychiatrische Thuiszorg 

in de Verenigde staten. Het gaat daarbij om gerandomiseerde studies naar Assertive 

Community Treatment (ACT) en het Strenghts Model van Rapp. Net als bij Thuisbegeleiding 

wordt in deze methoden door een generalistische hulpverlener in de thuissituatie ondersteuning 

aan de cliënt geboden. Er zijn echter ook verschillen. Zo maakt de hulpverlener bij ACT deel uit 

van een transdisciplinair team bestaande uit specialisten uit de psychosociale, medische en 

psychiatrische zorg. In het Strengths Model is behalve voor de eigen mogelijkheden van de 

cliënten ook veel aandacht voor de hulpbronnen die de omgeving aan deze mensen aanbiedt. 

Ook zijn er verschillen in de werkwijze. Daarom wordt hier slechts beknopt ingegaan op de 

onderzoeksaanpak en de resultaten van de betreffende reviews. 

 

Het onderzoek geeft evenwel aanwijzingen voor de effectiviteit van een aantal werkzame 

principes die ook in de Thuisbegeleiding een centrale plek innemen (Rapp & Goscha, 2004, in 

Van Audenhove, 2005), zoals: 

 

 Het zoveel mogelijk zelf verstrekken van hulp door een generalistische hulpverlener, eerder 

dan te verwijzen naar andere diensten of instellingen. 

 Het verlenen van de zorg in de eigen thuissituatie, op de plaats waar de problemen zich 

voordoen en waar interventies mogelijk zijn. 

 Het verlenen van thuiszorg door mensen met brede basisdiploma’s ofwel generalisten, waar 

nodig ondersteund door artsen en experts. 

 De caseload moet laag genoeg zijn om voldoende contactfrequentie toe te laten. 

 De begeleiding is niet gelimiteerd in tijd, maar de intensiteit van de begeleiding kan 

verschillen door de tijd heen. In fasen van crisis en bij een terugval is meer intensieve 

ondersteuning wenselijk, terwijl men in andere periodes voldoende heeft aan meer reguliere 

ondersteuning. 

 Begeleiders stimuleren de eigen keuze van de cliënt. Deze zijn van doorslaggevend belang 

voor diens welbevinden en succes. 
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5. Conclusies 

 

 

5.1 Samenvatting werkzame elementen 

 

 Hulp achter de voordeur, in de omgeving waar de problemen zich voordoen (1, 3, 4). 

 De thuisbegeleider gaat samen met de cliënten concreet aan de slag met problemen, geeft 

het goede voorbeeld (1, 2, 3). 

 Een systeemgerichte en integrale aanpak op diverse levensgebieden (1, 3, 4).  

 Structuur in het dagelijks leven brengen (1, 3). 

 Een probleemgerichte aanpak, die aansluit op de directe hulpvraag van de cliënt, waarbij er 

gezamenlijk een begeleidingsplan wordt opgesteld en de cliënt zelf oplossingen aandraagt 

(1, 2, 3, 4). 

 Er wordt aangesloten bij het referentiekader en de beleving van de cliënt (1, 2, 3). 

 De capaciteiten en mogelijkheden van de cliënt worden als uitgangspunt genomen, kleine 

successen worden uitgebouwd tot effectieve handelingsstrategieën (1, 2, 3). 

 

Verklaring classificatie veronderstelde werkzame elementen: 

1 = Veronderstelling ontwikkelaar 

2 = Wetenschappelijke of theoretische onderbouwing 

3 = Praktijkervaringen 

4 = Wetenschappelijk effectonderzoek. 

Zie voor een toelichting de desbetreffende onderdelen van het werkblad. 

 

 

5.2 Samenvatting effectonderzoek 

 

Er zijn geen wetenschappelijke onderzoeken gevonden die directe aanwijzingen leveren voor 

de effectiviteit van de methode. Reviews naar de effectiviteit van Psychiatrische Thuiszorg in de 

Verenigde Staten geven evenwel aanwijzingen voor de effectiviteit van een aantal werkzame 

principes die ook in de Thuisbegeleiding terug te vinden zijn (Van Audenhove, 2005). Daarbij 

gaat het bijvoorbeeld om het verstrekken van hulp door een generalistische hulpverlener en het 

verlenen van de zorg in de thuissituatie, op de plaats waar de problemen zich voordoen en 

waar interventies mogelijk zijn.  
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6. Verantwoording 

 

 

6.1 Zoeken en selecteren van literatuur 

 

Zoekvraag en zoektermen 

Wat is bekend over de praktijkervaringen met en effectiviteit van de methode Thuisbegeleiding? 

 

Er is gezocht op de volgende zoektermen: 

 Thuisbegeleiding 

 Gespecialiseerde gezinsverzorging 

 Gespecialiseerde verzorging 

 Praktische begeleiding 

 

Zoekstrategieën 

 Opvragen informatiemateriaal bij de ontwikkelaar en bij ActiZ. ActiZ heeft in een nieuwsbrief 

tevens een oproep geplaatst aan thuiszorgorganisaties naar evaluatieverslagen over 

Thuisbegeleiding. 

 Een internetzoektocht. 

 Het zoeken in meerdere Nederlandse databanken: 

 Vilans 

 MOVISIE 

 Nji 

 Narcis 

 HBO Kennisbank 

 Worldcat. 

Er is niet in internationale databanken gezocht, omdat de ontwikkelaar bij het ontwikkelen van 

de methode Thuisbegeleiding geen gebruik heeft gemaakt van een vergelijkbare methode in het 

buitenland. 

 Het checken van referenties van reeds gevonden informatiemateriaal. 

 

Selecteren van literatuur 

Er zijn vooral publicaties gevonden die betrekking hebben op de inzet van Thuisbegeleiding in 

gezinnen met opvoedingsproblematiek. Omdat wij vanwege de aard van de databank het 

accent in deze methodebeschrijving leggen bij de Thuisbegeleiding van huishoudens bestaande 

uit een volwassene of een volwassen stel, is deze literatuur hier buiten beschouwing gelaten. 

Zie voor de geselecteerde literatuur onderdeel 6.2. 
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Bijlage 1 – Toelichting effectonderzoek 

 
 

Voor het vaststellen van de effectiviteit van methoden (onderdeel 4 van het werkblad) moet het 

onderzoek hiernaar systematisch in kaart worden gebracht (bijlagen 2 en 3).  

 

Directe en indirecte aanwijzingen voor effectiviteit 

Er zijn twee typen aanwijzingen voor de effectiviteit van een methode: 

 

 Directe aanwijzingen. Resultaten uit onderzoek die betrekking hebben op precies die methode 

die in het onderhavige document is beschreven.  

 

 Indirecte aanwijzingen. Resultaten uit onderzoek naar andere methoden met hetzelfde doel en 

dezelfde doelgroep en aanpak. 

Deze worden hier verder aangeduid als ‘soortgelijke methoden’. Het gaat hier om: 

• Resultaten uit onderzoek naar buitenlandse versies van de methode (zoals Motivational 

interviewing, de Amerikaanse variant van de Nederlandse Motiverende gespreksvoering).  

• Resultaten uit onderzoek naar de effectiviteit van Nederlandse methoden die tot hetzelfde type 

of dezelfde ‘familie’ behoren (zoals de Nederlandse activeringsmethoden die gebaseerd zijn op 

Supported employment).  

 

Soms zijn er onvoldoende directe aanwijzingen of kunnen relevante indirecte aanwijzingen de directe 

aanwijzigen ondersteunen. Bij de selectie van soortgelijke methoden is maatgevend in hoeverre de 

methode in de kern overeenkomt met de beschreven methode. Wanneer dit niet duidelijk is of 

wanneer de methode te zeer verschilt, is er geen sprake van een soortgelijke methode en dus ook niet 

van indirect bewijs voor effect.  

 

Wanneer een methode veelvuldig is onderzocht, is het aantal primaire onderzoeken soms te groot om 

binnen het kader van Effectieve sociale interventies te analyseren. Veelal zijn de primaire 

onderzoeken dan al geanalyseerd in reviews en metastudies. In dat geval gebruiken we de informatie 

uit deze overzichtsstudies. We volstaan dan met een globale analyse van de effectiviteit zoals 

gebleken uit de overzichtsstudies. Dit vullen we eventueel aan met een meer uitgebreide analyse van 

de (recente) primaire studies die (nog) niet in de overzichtsstudies zijn opgenomen. 

 

Kenmerken effectonderzoek 

Bij onderdeel 4 van het werkblad gaan we ervan uit dat er sprake is van een effectonderzoek wanneer 

er ten minste een nameting heeft plaats gevonden dat een cijfermatige indicatie geeft van het effect 

van een methode. Onderzoek naar de door professionals, burgers en/of cliënten ervaren effectiviteit 

van een methode nemen we mee in onderdeel 3 van het werkblad.  

 

Het methodologische gewicht van het effectonderzoek en de resultaten daarvan wordt onder meer 

bepaald door de aanwezigheid van een voor- en nameting, een controlegroep, de willekeurige 

samenstelling daarvan, de modelgetrouwheid van de methode en de uitvoering van een follow-

upmeting. Het methodologische gewicht varieert van ‘licht’ effectonderzoek (monitoring- of 

veranderingsonderzoek) tot ‘zwaar’ effectonderzoek (Randomized Controlled Trial, RCT) en diverse 

vormen daar tussenin. Hoe ‘zwaarder’ het effectonderzoek, hoe ‘harder’ de uitspraken over de 

effectiviteit zijn. Dit wil niet zeggen dat er altijd gekozen moet worden voor zo zwaar mogelijk 
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effectonderzoek. Welk type effectonderzoek het meest passend is, hangt af van de kenmerken en het 

ontwikkelingsstadium van de methode en de beschikbare financiële middelen.  

 

Bijlage 3 geeft een stapsgewijze uiteenzetting van de kenmerken per onderzoek en geeft een typering 

van de onderzoeksopzet. Het gaat daarbij om het objectief beschrijven van de kenmerken (onderdelen 

B t/m D). Externe deskundigen beoordelen in een later stadium de kwaliteit van het onderzoek 

(onderdelen E en F). 

 

Gemeten effecten 

In een tabel (bijlage 3, onderdeel G) worden de onderzoeksresultaten cijfermatig gepresenteerd. De 

onderzoeksresultaten kunnen aanwijzingen geven voor positieve, geen of negatieve effecten. 

 

Uitkomstmaten 

Effectonderzoeken beantwoorden een beperkt aantal vragen. De gestelde vragen worden aangeduid 

als ‘uitkomstmaten’. Alleen op deze uitkomstmaten wordt een effect gemeten. Er kan alleen iets over 

effect gezegd worden voor zover het betrekking heeft op één van de onderzochte uitkomstmaten. In 

bijlage 3 wordt het effect dan ook per uitkomstmaat aangegeven. 

 

Effectgrootte 

De mate waarin een resultaat als positief is aan te merken, is mede afhankelijk van de effectgrootte. 

Tot voor kort werd het effect van een methode vooral uitgedrukt in een statistisch significant verschil 

tussen voor- en nameting, of tussen voor- en nameting en follow-up, of tussen de nameting van de 

experimentele en controlegroep. Een probleem bij deze aanpak is dat grote verschilscores in kleine 

groepen vaak niet significant zijn. Bij grote groepen kunnen heel kleine verschillen weliswaar als zeer 

significant uit de bus komen, maar praktisch gezien van weinig waarde zijn. De laatste jaren wordt er 

vaak voor gekozen om naast de statistische significantie ook de zogeheten effectgrootte d 

(‘effectsize’, ook wel aangeduid met ES) te rapporteren. Dit is een index die aangeeft hoe groot het 

waargenomen verschil is tussen voor- en nameting of tussen experimentele (interventie-) en 

controlegroep. Er bestaan verschillende formules voor het berekenen van d. De bekendste is1: 

 

d = gemiddelde score nameting interventiegroep - gemiddelde score nameting controlegroep 

´gepoolde´ standaarddeviatie van beide groepen 

 

De formule voor het berekenen van de ´gepoolde´ standaarddeviatie luidt daarbij als volgt: 

 (  ((ni – 1)sd i2 + (nc – 1)sd c2 )  /  (ni + nc –2)  ) 

 

Hierbij staat de i voor interventiegroep of experimentgroep en de c voor controlegroep,  sd i en sd c   

zijn de standaarddeviaties van respectievelijk de interventie- en controlegroep en ni en nc de 

steekproefgrootte van de interventie – en controlegroep.  

 

 

                                                
1 Zie Rossi, P.H., M.W. Lipsey & H.E. Freeman (2004). Evaluation. A systematic approach (7th ed.). Thousand 

Oaks: Sage. 
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De index wordt een positieve waarde toegekend als het effect bij de interventiegroep (experimentele 

groep) gunstiger is dan bij de controlegroep en een negatieve waarde als het effect voor de 

controlegroep gunstiger is. Vuistregel bij de betekenis van d of ES is als volgt: 

 

d of ES groter dan of gelijk aan .20 = klein effect; 

d of ES groter dan of gelijk aan .50 = middelmatig effect; 

d of ES groter dan of gelijk aan .80 = groot effect.2 

 

In sommige onderzoeksrapporten worden andere effectmaten gebruikt, in dat geval worden deze 

overgenomen. 

 

 

  

                                                
2 Zie o.a. Cohen, J (1992). A power primer. Psychological Bulletin, 112, 155-159. 
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Bijlage 2 – Overzicht onderzoeken en de hoofdkenmerken 

 

Onderzoeken praktijkervaringen (deel 3) 

 

Methode Onderzoek 1 

Titel rapport De Praktijkervaring met de methode Thuisbegeleiding: een verslag van een focusgroep 

met thuisbegeleiders en coördinatoren thuisbegeleiding 

Auteur Gusta Kragting en Marijke Booijink 

Jaar 2009 

Uitgever MOVISIE in Utrecht 

Onderzoeks- 

Vraag 

De werking van de methode: de praktische toepasbaarheid, de valkuilen en de 

succesfactoren 

In het onderzoek 

betrokken 

doelgroep 

9 thuisbegeleiders 

2 coördinators 

1 leidinggevende 

Aantal 

geïncludeerde 

subjecten (n) 

Zie hierboven. 

 

 


