
“Thuisbegeleiding is  
 decentralisatie avant  
la lettre . Het laat zien wat  
we moeten doen, namelijk 
zorg toegankelijk maken  
en dicht bij mensen  
organiseren.”
Staatssecretaris Martin van Rijn, op het  

congres   Thuisbegeleiding heeft de toekomst
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 Thuisbegeleiding helpt!  
 Ook in de Jeugdwet          
             en Wmo   
                                



Inkoop Thuisbegeleiding door gemeenten
De inkoop van Thuisbegeleiding door gemeenten stagneert 
door de stelselwijziging en transitie naar de gemeenten. 
Cliënten dreigen hiervan de dupe te worden. Onnodig en 
jammer, want zwaardere hulp kan met de preventieve aanpak 
van Thuisbegeleiding worden voorkomen. Het blijkt dat 
herstel van de regie op het dagelijks leven vaak een blijvend 
effect heeft. Dat maakt Thuisbegeleiding waardevol, maar 
sluit ook heel goed aan op de doelstellingen die met de 
decentralisaties in de zorg worden nagestreefd en wat 
gemeenten voor hun burgers willen.

Thuisbegeleiding in de Wmo
De huidige cliëntengroep met een AWBZ indicatie voor 
begeleiding valt vanaf 2015 onder de WMO, dus onder regie 
van de gemeenten. Kenmerkend voor deze groep is dat het 
vaak gaat om kwetsbare mensen die vanwege psychosociale 
en/of psychische problematiek niet goed voor zichzelf kunnen 
opkomen en voor zichzelf kunnen zorgen. Met hulp van 
Thuisbegeleiding kunnen zij thuis blijven wonen en zich 
staande houden in de maatschappij. Thuisbegeleiding 
voorkomt dat deze groep cliënten sociale overlast veroor-
zaakt en terugvalt in ongewenst gedrag waardoor zwaardere/
duurdere zorg voorkomen wordt.

Thuisbegeleiding in de Jeugdwet
De Jeugdwet bestaat uit een preventief deel, jeugdhulp en 
een gedwongen kader. Thuisbegeleiding valt onder het 
preventieve deel van de Jeugdwet, samen met een deel van 
het JGZ maatwerk.

Voor dit preventieve deel van de Jeugdwet heeft de gemeente 
beleidsvrijheid. Dit betekent o.a. dat Thuisbegeleiding door 
gemeenten ingekocht kan worden zonder de kwaliteitseisen 
van het werken met een geregistreerde professional op 
HBO niveau. Thuisbegeleiders zijn voor het merendeel 
MBO-opgeleide krachten die prima aansluiten bij gezinnen 
met multi-problematiek. 

Thuisbegeleiding werkt generalistisch (1 gezin, 1 plan, 1 hulp- 
verlener) in aansluiting op andere disciplines. In veel gevallen 
werkt de thuisbegeleider samen met andere disciplines uit 
de OGGZ, GGZ, jeugdzorg of eerstelijnshulpverlening. Met 
name in complexe situaties zorgt de thuisbegeleider voor 
goede afstemming over het verloop van de hulp. Duidelijk 
moet zijn wie wat doet en met welk doel. Thuisbegeleiders 
en behandelaars/andere professionals vullen elkaar zo goed 
aan. Door de inzet van de thuisbegeleiders kunnen gemeenten 
met minder kosten uitstekend begeleiding-op-maat bieden.

Vanaf 1 januari 2015 valt Thuisbegeleiding onder het preventieve deel 

van de Jeugdwet en voor volwassenen en ouderen onder de Wmo. 

Thuisbegeleiding (voorheen Gespecialiseerde Gezinsverzorging) wordt al 

tientallen jaren geboden door zo’n 60 zorgorganisaties. Thuisbegeleiding 

is een praktische en laagdrempelige vorm van begeleiding van mensen 

die door omstandigheden of ziekten de regie over het eigen leven kwijt 

zijn. Het gaat om multiprobleemgezinnen, mensen met psychiatrische 

stoornissen en beginnend dementerenden. Thuisbegeleiding richt zich 

op het structureren van het dagelijks leven en het bevorderen van de 

zelfredzaamheid van gezinnen, cliënten, naasten. 



Thuisbegeleiding: praktische hulp  
en ondersteuning
Thuisbegeleiding is gericht op het structureren van het 
dagelijks leven, bevordert zelfredzaamheid, leert ouders 
hun gezin weer zelf te managen en versterkt het sociale 
netwerk en participatiemogelijkheden van cliënten. Thuis- 
begeleiding is snel en flexibel inzetbaar, biedt intensieve 
praktische begeleiding gedurende een afgebakende periode 
en is gericht op alle levensgebieden en op het hele gezin.  
Thuisbegeleiding is een vorm van preventie: door de onder- 
steuning wordt voorkomen dat gezinnen ontsporen of 
vereenzamen, kinderen uit huis worden geplaatst en dat 
psychiatrische cliënten overlast veroorzaken of moeten 
worden opgenomen. 

De inzet van zwaardere zorg wordt zoveel mogelijk 
voorkomen door in te zetten op structuur in het normale 
leven en herstel van eigen regie of het voorkomen van 
verlies van eigen regie. 
 
In Nederland werken zo’n 2500 Thuisbegeleiders vanuit 
ongeveer 60 zorgorganisaties. De opleiding tot thuisbege-
leider richt zich op gedragsverandering in het dagelijks 
leven, bij de opvoeding en bij het hanteerbaar maken van 
psychiatrische problematiek.

 

Voorbeeld uit de praktijk 

‘Henk is 62 en heeft grote psychische problemen waar- 
onder een kampsyndroom. Hij verzorgt zichzelf niet 
goed, loopt slecht en heeft nauwelijks contacten. Hij 
heeft een licht verstandelijke handicap. Er wonen geen 
familieleden of vrienden in de buurt. Henk maakt veel 
ruzie met de buren. De thuisbegeleider schakelt huis-
houdelijke hulp in en regelt maaltijden aan huis. Ook 
zorgt de thuisbegeleider voor een goed bed en aangepaste 
schoenen. De gezondheid van Henk verbetert en daar- 
mee zijn bewegingsmogelijkheden. Voorlopig kan hij thuis 
blijven wonen, iets wat aanvankelijk onmogelijk leek.’

Voorbeeld uit de praktijk 

‘Twee kleine kinderen in huis geven een boel onrust. 
Zeker als er eentje ADHD heeft. Desiree en Wesley 
hebben geen grip op Davy. Hij luistert niet, maakt veel 
lawaai. Ze krijgen steeds meer ruzie over de opvoeding. 
De thuisbegeleider legt uit wat ADHD is, wat Davy nodig 
heeft, wat hij aan kan en wat niet. Vervolgens maken  
de ouders samen afspraken over de opvoeding: welke 
regels gelden er en wie doet wat? Davy is rustiger en 
Desiree en Wesley hebben het gevoel de opvoeding  
weer in eigen hand te hebben’.

“Thuisbegeleiding is praktisch gericht, het draait 
om eenvoud en aanpakken. Veel problemen worden 
te zwaar gemaakt. Terwijl je al een heel eind komt 
met een praktische aanpak.”
Gusta Kragting, projectleider Thuisbegeleiding



©ActiZ, februari 2015
Overname van informatie is toegestaan  
onder voorwaarde van de bronvermelding.

Publicatienummer 15.001
www.actiz.nl/thuisbegeleiding

Thuisbegeleiding: maatschappelijke  
kosten en baten * 
Thuisbegeleiding zoals verleend door zorgorganisaties is 
meer gericht op het praktisch aan de slag gaan met oplossen 
van problemen dan op gespreksvoering. Uit effectonderzoek 
blijkt dat de praktische insteek van Thuisbegeleiding vooral 
werkt bij cliënten met lage gezondheidsvaardigheden. Het 
kenmerkende van de thuisbegeleider is: samen de mouwen 
opstropen en concreet aan de slag gaan. Cliënten ervaren 
het als echte hulp, eindelijk iemand die aanpakt en niet alleen 
komt praten. Dat schept een band. Met voorbeeldgedrag 
en samen opwerken leert de thuisbegeleider de cliënt of 
het gezin het dagelijks leven te structureren en weer zelf te 
managen. Daarnaast is (MBO) Thuisbegeleiding goedkoper 
dan (HBO) Ambulante Pedagogische Gezinsbegeleiding.
 

* Thuisbegeleiding. Maatschappelijke kosten en baten 
analyse. Onderzoeksrapport SEO i.o.v. ActiZ, 2011
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