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Impactonderzoek Thuisafgehaald
De maatschappelijke waarde van thuiskoks voor afhalers in een kwetsbare situatie
Via Thuisafgehaald kun je eten delen met je buurtgenoten. Thuiskoks met een passie
voor koken delen hun kookkunsten met afhalers die graag lekker en vers eten.
Thuisafgehaald is er ook voor mensen die (tijdelijk of langer) extra hulp kunnen
gebruiken rond het avondeten. Iedereen kan in een situatie komen, waarin het even

niet lukt om zelf te koken. Dan maakt Thuisafgehaald een match met een geschikte
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Leeswijzer
Dit rapport bevat de bevindingen en conclusies van het onderzoek naar de impact
van Thuisafgehaald. In hoofdstuk 1 wordt Thuisafgehaald geïntroduceerd. In
hoofdstuk 2 wordt de aanpak van het onderzoek beschreven. Vervolgens komen in
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1. Verandertheorie (compleet)
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1. Thuisafgehaald
In dit hoofdstuk beschrijven we de doelstellingen en activiteiten van
Thuisafgehaald. Ook worden cijfers gedeeld uit eigen onderzoek van
Thuisafgehaald. Tot slot worden redenen voor het doen van impact
onderzoek toegelicht.
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1. Thuisafgehaald
Thuisafgehaald laat buurtgenoten samen komen om te genieten van
goed en lekker eten. Iedereen kan bij Thuisafgehaald terecht.
Eten delen via Thuisafgehaald kan op twee manieren: via de website een
maaltijd zoeken en deze afhalen bij de thuiskok of - voor wie zich in een

Matches tussen thuiskoks en afhalers in een kwetsbare positie
Thuisafgehaald houdt elk jaar een aantal belangrijke indicatoren bij over de matches tussen
thuiskoks en afhalers in een kwetsbare situatie. Hieruit blijkt het volgende (cijfers 2016):

kwetsbare situatie bevindt - een thuiskok zoeken die extra hulp rond het

▪

Thuisafgehaald maakte reeds 667 matches voor mensen in een kwetsbare positie

avondeten kan bieden. Thuisafgehaald maakt dan een match met een van

▪

Gemiddeld kookt de thuiskok 1,7 x per week voor de afhaler

de thuiskoks in de buurt die graag een stapje extra zet voor een buurtgenoot.

▪

Per match vinden per jaar gemiddeld 52 ontmoetingen plaats

In veel gevallen leidt deze match tot een langdurige relatie tussen de thuiskok

▪

In 70 % van de matches brengt de thuiskok de maaltijd naar de afhaler

en de afhaler, waarbij de thuiskok wekelijks (soms meerdere maaltijden) kookt

▪

De leeftijd van gematchte afhalers loopt van 19 tot 98 jaar (gemiddeld 69 jaar).

en de maaltijd veelal langsbrengt – omdat afhalen lastig is. Dit rapport richt
zich op de effecten van deze matches.
Impact in kaart
Thuisafgehaald verzamelt op dit moment data over een aantal belangrijke
activiteiten en effecten onder al haar gebruikers, jaarlijks samengevat in een
infographic. De infographic geeft in hoofdlijnen het verschil dat
Thuisafgehaald maakt weer. Op deze cijfermatige onderbouwing van de
impact wil Thuisafgehaald verdieping aanbrengen, om:
▪ …de relevantie van de aanpak specifiek voor afhalers in een kwetsbare
situatie en hun omgeving beter in kaart te brengen.
▪ …beter te kunnen onderbouwen wat de maatschappelijke meerwaarde
van Thuisafgehaald kan zijn voor verschillende partijen als financiers,
gemeenten, partners en andere stakeholders in het geval van kwetsbare
afhalers.
▪ …de werkende elementen uit de aanpak te achterhalen zodat deze
geoptimaliseerd kan worden en nog meer impact gegenereerd kan
worden voor deze doelgroep.

Figuur 1: De infographic met cijfers uit 2016. Bron : Thuisafgehaald
1 | Thuisafgehaald
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2. Het onderzoek
In dit hoofdstuk beschrijven we de aanpak van het onderzoek. We
gaan
kort
in
op
de
onderzoeksvragen,
de
gebruikte
onderzoeksmethoden en de verandertheorie, waarin vooraf
geformuleerde mogelijke effecten Thuisafgehaald zijn vastgelegd.
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2. Het onderzoek
Stappen in het onderzoek
Thuisafgehaald heeft samen met Avance Impact een onderzoek gedaan om een verdieping van hun
huidige effectenmonitoring uit te voeren. Dit is gedaan in 5 stappen:
▪ Opstellen van een verandertheorie,
▪ Vaststellen van onderzoeksfocus (scope & onderzoeksvragen)

ONDERZOEKSVRAGEN

▪

afhalers in een kwetsbare situatie?

▪

▪ uitvoeren van het onderzoek,

Voor het onderzoek zijn er beslissingen genomen wat betreft de verandertheorie (1), de scope van
het onderzoek (2), de aanpak (3), de doelgroep en steekproef (4) en de doorrekening (5).
1. De verandertheorie
Als eerste stap in het impact onderzoek is de verandertheorie (zie bijlage 1) in kaart gebracht. Deze
geeft aan tot welke concrete resultaten de activiteiten idealiter zouden leiden en welke gewenste
veranderingen dit tot gevolg zou hebben. De verwachte effecten zijn in kaart gebracht in een
zogenoemde impact map. Een verwacht langetermijneffect voor de afhaler was een hogere
zelfredzaamheid die zou ontstaan door toegenomen sociale participatie en meer contact in de buurt.
Dit onderzoek kijkt in hoeverre deze effecten zijn opgetreden bij de belangrijkste doelgroep, de afhalers,
en welke onverwachte effecten er zijn opgetreden.

Welke (directe en indirecte) maatschappelijke baten
worden gegenereerd voor de afhalers en hun omgeving?

▪ In kaart brengen van de effecten voor de afhalers (incl. literatuuronderzoek)
▪ Doorberekenen van de maatschappelijke opbrengsten

Welke directe effecten zijn er opgetreden voor de

▪

Welke alternatieve scenario’s zien de afhalers? Wat is de
unieke toegevoegde waarde van de thuiskok in
vergelijking met andere scenario’s? Oftewel: hoe zou het
leven van de afhaler eruit zien zonder Thuisafgehaald?

2. Scope & onderzoeksvragen
De verandertheorie brengt alle effecten in kaart op alle doelgroepen. In het huidige onderzoek is
gekozen om de effecten voor kwetsbare afhalers te bestuderen (zie pagina 4). Dit is één van de
belangrijkste doelgroepen van Thuisafgehaald en er is nog relatief weinig zicht op de (langdurige)
effecten voor deze afhalers. Daarnaast is de doelgroep lastiger te bereiken via de standaard
monitoringsvragenlijst die Thuisafgehaald regelmatig uitstuurt.
In het onderzoek stonden de volgende onderzoeksvragen centraal:
Op p.7 figuur 2: Een deel van de verandertheorie van Thuisafgehaald waarin de relatie tussen de activiteiten (links) en de uiteindelijke effecten (rechts) wordt gelegd.
2 | Het onderzoek
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Activiteiten

Stakeholder

Hogere effecten

Directe effecten
1. Besparen geld

15. Arbeidsparticipatie

2. Koksvaardigheden
10. Meer zelfvertrouwen

16. Sociale participatie

3. Sociale vaardigheden

21. Minder
zorgbehoefte koks

Online platform
Community
support

(bijzondere)
thuiskoks
Koken een
maaltijd

Intermediairs
zorg & welzijn
betrekken en
trainen

4. Voldoening in koken (passie)

17. Thuis voelen in de
wijk
11. Betekenisgeving

5. Minder voedselverspilling

6. Belasting van koks

Werven
gebruikers via
community,
(sociale) media
en intermediairs

7. Meer contact met anderen

(bijzondere)
afhalers
Halen een
maaltijd af

8. Positieve beleving door eten

18. Meer contact in de
buurt (onderlinge
hulpvaardigheid)

22. Hogere
zelfredzaamheid

12. Uitgebreider sociaal netwerk

23. Minder
zorgbehoefte afhalers

13. Positiever beeld buren
19. Minder sociaal
isolement

14. Gezien & geholpen worden
door koks
20. Minder eenzaam

9. Eten gezonder
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7

3. Aanpak van het onderzoek
Er is gekozen voor diepte-interviews, omdat daarmee naast verwachte effecten
ook onverwachte effecten in beeld komen. Om erachter te komen wat de
belangrijkste effecten zijn en wat de interventie echt met de doelgroep doet, is het
van belang door te kunnen vragen. Dat kan niet met een vragenlijst.

5. Doorrekening & literatuur
Om de effecten te kunnen duiden en te onderbouwen hoe deze onderling samenhangen, is
literatuur geraadpleegd. Ook voor de doorrekeningen is gebruik gemaakt van bestaande
cijfers (uit de Maatschappelijke prijslijst van de Effecten Calculator) en berekeningen gemaakt
in andere maatschappelijke business cases.

Daarnaast is de doelgroep moeilijk te bevragen. Velen zijn niet online bereikbaar.
Het zou erg intensief zijn om (kwetsbare) afhalers te vragen een enquête in te
vullen – zij zouden veelal begeleid moeten worden om dat te doen. Daarnaast is
de doelgroep ontzettend divers: sommige afhalers zijn tijdelijk niet in staat om te
koken (blessure), voor anderen is het blijvend (ouderdom bijvoorbeeld). Ook
kunnen vragen in een enquête over hun ‘kwetsbaarheid’ juist stigmatiserend
werken – dit is bij diepte-interviews niet het geval.

Er is voor gekozen de tastbare kosten door te rekenen: zoals langer thuis kunnen blijven of
uitgestelde zorgbehoefte. Er is een periode van een jaar aangehouden en de bijdrage van
Thuisafgehaald hieraan is minimaal ingeschat (slechts 2.5 – 10 %). Voor andere effecten spelen
er elementen zoals ‘levensgeluk’ die we niet in cijfers wilden uitdrukken. Ondanks het feit dat er
methodes zijn om tot berekeningen te komen, leek dat voor dit onderzoek niet passend.

4. Doelgroep & steekproef
Er zijn vijf cases uitgewerkt die de verschillende profielen aan kwetsbare afhalers
weergeven. De reden dat er voor case studies is gekozen, is dat een relatief klein
aantal voorbeelden grondig uitgewerkt en vanuit verschillende perspectieven
belicht kan worden. Het vinden van geschikte cases was een uitdaging, omdat
veel van de afhalers vanwege verschillende fysieke en mentale beperkingen niet
in staat zijn om over hun ervaring met Thuisafgehaald te vertellen. De doelgroep is
dus dermate kwetsbaar dat het meedoen aan een dergelijk onderzoek een
behoorlijke belasting vormt.
Er is naar gestreefd een representatieve set cases te verzamelen en dat is deels
gelukt. De groep respondenten bestaat uit mensen met verschillende
problematiek, man/vrouw, jong/oud en met verschillende soorten sociale
netwerken. Waar de opzet was om meerdere perspectieven op 1 casus te
verzamelen (triangulatie), bleek dit in de praktijk lastig te organiseren. Dit is enkel in
het geval van afhaler Ans en thuiskok Annemiek gelukt. Er is voor gekozen om de
impact van een langdurige kook/afhaal relatie (meer dan 6 maanden) op het
leven van de afhaler te bestuderen. Alhoewel Thuisafgehaald al veel lovende
recensies van afhalers verzameld heeft, was er op de (langdurige) effecten nog
relatief weinig zicht.

Deze zijn gebruikt om 5 cases uit te werken:
Ans (60) uit Weert
Peter (60) uit Den Haag
Dhr. de Jong (82) uit Woerden
Jannie en Cees (83) uit Houten
Sulya (32) uit Haarlem

Er zijn 6 diepte-interviews gedaan met 4 afhalers, 1 thuiskok
(Annemiek) en 1 hulpverlener (Frans). In het geval van Ans en
Annemiek zijn hun beider perspectieven gebruikt om de casus van Ans
te beschrijven.

2 | Het onderzoek
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De 5 cases
Ans (60), Weert
Ans kampt met psychische problemen en staat er alleen voor. Ze heeft geen
familie en weinig vrienden. Ze krijgt twee maal per week begeleiding bij
financiële- en regelzaken, en hulp in de huishouding, zodat ze zelfstandig kan
blijven wonen. Naast haar televisie staat een ingelijste foto van de hond van de
buurvrouw. Ans houdt van haar vrijheid en maakt graag een wandeling door het
centrum van Weert. Ans krijgt 3x per week een warme maaltijd via
Thuisafgehaald door thuiskok Annemiek. Er zijn interviews afgenomen met zowel
Ans als Annemiek.
Peter (60), Den Haag
Peter heeft autisme en woont alleen, onder begeleiding. Hij werkt in de
ochtenden en gaat ’s middags vaak naar de inloop. Ten tijde van het interview
was Peter voor enkele weken opgenomen in een instelling met een psychose. Zijn
zussen maakten zich zorgen dat Peter niet gezond at en regelden dat hij 1x week
een warme maaltijd via Thuisafgehaald door thuiskok Kimberly kreeg. Kimberly is
inmiddels verhuisd en voor Peter wordt een nieuwe match gezocht. Hulpverlener
Frans is geïnterviewd over Peter. Peter zelf wilde niet meewerken.

Sulya (32), Haarlem
Sulya is spastisch en zit in een rolstoel. Ze woont zelfstandig in een focuswoning met
verzorging op afroep. Die heeft ze minimaal twee keer per dag nodig. Sulya is erg actief; ze
breit veel zowel thuis als in een breiclub die ze organiseert, verder rijdt ze paard en gaat ze
vaak naar de film, of met een van haar thuiskoks naar een musical. Sulya heeft drie thuiskoks
met wie ze om de twee a drie weken kookt. Ze kookt via Thuisafgehaald dus gemiddeld 1x
per week samen met een thuiskok. Ze maken dan een grote hoeveelheid eten klaar, zodat
ze er in totaal drie keer warm van kan eten. Er is een interview afgenomen met Sulya.
Cees en Jannie (beide 83), Houten
Sinds Jannie 3 jaar terug gezondheidsproblemen kreeg, zorgt haar man Cees voor haar. Ze is
slecht ter been en kan niet veel buitenshuis ondernemen. Ze hebben goed contact met hun
dochters en bezoeken geregeld Indische dineravonden in de buurt. Jannie traint elke dag
een half uur op de hometrainer en soms gaan ze er met de scootmobiel op uit. Jannie en
Cees krijgen 1x per week een warme maaltijd via Thuisafgehaald door thuiskok Miranda.
Er is een interview afgenomen met Cees en Jannie.

Meneer de Jong (82), Woerden
Meneer de Jong is sinds 4 jaar weduwnaar en woont alleen. Hij is slecht ter been
en kortademig. Hij heeft een scootmobiel en tweemaal per week komt er een
schoonmaakster. Met zijn dochters en kleinkinderen heeft hij niet veel contact,
maar hij maakt graag een praatje met de buren of bezoekt zijn broer. Meneer de
Jong omringt zichzelf met boeken en las er twee tegelijkertijd ten tijde van het
interview. Het interview emotioneerde hem – enerzijds maakte de herinnering aan
zijn vrouw hem verdrietig. Anderzijds vond hij het fijn aanspraak te hebben.
Meneer de Jong krijgt 1x per week een warme maaltijd via Thuisafgehaald
gemaakt door thuiskok Hannah waar hij 3 avonden van eet. Er is een interview
afgenomen met Meneer de Jong.

2 | Het onderzoek
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3. De effecten voor de afhalers
In dit hoofdstuk zijn de persoonlijke korte- en langetermijneffecten van
de door Thuisafgehaald gemaakte match met een thuiskok voor elk
van de 5 (sets van) afhalers beschreven. De effecten zijn geclusterd in
enerzijds effecten teweeggebracht door het eten van een warme
maaltijd en anderzijds sociaal maatschappelijke effecten die
opgetreden zijn door het contact met de thuiskoks. De effecten zijn
geïllustreerd met quotes van de afhalers.
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De effecten van een thuis gekookte warme maaltijd
De afhalers eten gezonder
De afhalers geven aan gezonder te eten dan voorheen of dan ze zouden zonder de
maaltijden van de thuiskoks. Als de afhalers geen warme maaltijden van de thuiskoks
hadden gehad, zouden ze veelal kant-en-klaar maaltijden of brood eten s’ avonds.
De zussen (mantelzorgers) van Peter maakten zich zorgen dat hun broer alleen maar
afhaalmaaltijden at en hebben daarom ingegrepen door Thuisafgehaald in te
schakelen. Naast het eten van thuiskok Kimberly, at Peter ook een keer per week bij de
inloop. Ook heeft hij meer interesse in eten en de bereiding ervan gekregen en wil hij
zelf leren koken.
Voor Ans is overgewicht een probleem. Ze heeft vier afspraken bij een diëtist gehad,
die haar tips heeft gegeven om af te kunnen vallen. Ze weegt nu 82 kilo en haar
streefgewicht is 67 kilo. Ze beweegt veel, maar doet niet bijzonder veel om af te vallen.
Ze koopt geen kant-en-klaarmaaltijden, omdat de thuiszorg haar daarvoor
gewaarschuwd heeft; er zit te veel zout in. Ans heeft, door de lekkere maaltijden van
Annemiek, interesse gekregen om zelf beter te leren koken, net als Peter. Op de
zorgboerderij staat ze daarom soms ook in de keuken.
Sinds zijn vrouw vier jaar geleden is overleden, eet Meneer de Jong niet veel meer. De
kok kookt slechts één maaltijd per week voor hem, maar daar eet hij zeker drie
avonden van. Door zijn kok eet hij gezond(er). Als het alleen aan hem lag, zou hij brood
eten. Zijn kok kookt heel gevarieerd en met veel groenten. Al zou ze elke keer hetzelfde
koken, het maakt meneer de Jong niet uit.
Onderzoek van de Universiteit Wageningen naar de emoties van ouderen rondom
voedsel, onderscheidt vier categorieën eters: uitdagende avonturiers, tevreden
genieters, onverschillige critici en genoeglijke gemiddelden. Meneer de Jong is met zijn
geringe interesse in zijn maaltijden een ‘onverschillige criticus’ (Den Uijl et al, 2014, p.
292). Het is juist deze categorie die door een associatie van voedsel met negatieve
gevoelens het meeste kans loopt op ondervoeding. De maaltijden van Hannah
beperken deze kans bij Meneer de Jong en dragen dus bij aan een gezond
voedingspatroon.

OPWAARTSE SPIRAAL
Slechte (fysieke en mentale) gezondheid met name bij ouderen (zoals Meneer de
Jong, Peter en Ans) kan een neerwaartse spiraal in eetpatronen tot gevolg
hebben. Een ziekte zoals dementie, depressie en hartfalen kan er op zichzelf voor
zorgen dat ouderen minder eetlust hebben, stelt het voedingscentrum. Daarnaast
“kan de sociale omgeving (laag inkomen, armoede of eenzaamheid) eraan
bijdragen dat mensen minder of minder goed eten.” Een langdurige en
uitgebreide studie naar veroudering leidde tot de schatting dat van de zelfstandig

wonende ouderen zonder thuiszorg op dit moment 7% ondervoed is. Een warme
avondmaaltijd door de thuiskok draagt bij aan een gezond eetpatroon en
voldoende gezond eten bij deze doelgroep en daarmee aan een opwaartse
spiraal.
Bron: Voedingscentrum, Factsheet Ouderen en voeding.
Ook Sulya eet gezonder. Ze kookt samen met de koks en ze koken dan vooruit zodat
Sulya nog twee avonden eten heeft om op te warmen. Ze koken met veel
biologische ingrediënten en altijd veel groenten – “De dubbele hoeveelheid”. Ze
bedenken om en om wat ze zullen eten en appen soms recepten op en neer.

3 | De effecten voor de afhalers
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De effecten van een thuis gekookte warme maaltijd
Thuis gekookt warm eten geeft de afhalers een positieve beleving
Voor alle afhalers hier besproken geldt dat het thuis gekookte eten hen een positieve
beleving geeft. Niet alleen eten ze een gezonde maaltijd, ze genieten er ook van.
Waar het zorgen voor een gezonde maaltijd hen anders stress (een negatieve
beleving) op zou leveren, kunnen ze nu ontspannen de maaltijd afwachten. Allen
spreken ze over het bezorg –of kookmoment met de thuiskok als een hoogtepunt in hun
week, als iets waar ze naar uit kijken. Zo beschrijft Annemiek hoe Ans altijd klaar zit als
ze langskomt. Afhaler Ans “Ik ben altijd blij als ik Annemiek zie komen”. Ze is ook lyrisch
over het eten van Annemiek: “Het eten is altijd subliem, een 10 plus”.
De resultaten bij de 5 cases bevestigen dat het feit dat de maaltijden thuis gekookt zijn
(soms met de afhaler samen) een extra dimensie aan de beleving geeft. Naast de
reacties van de respondenten, bevestigt ook wetenschappelijk onderzoek dit. Zo heeft
onderzoek van de Universiteit van Wageningen uitgewezen dat ouderen thuis gekookt
eten als positief waarderen. Niet alleen zien de ouderen het als gezonder en
goedkoper, ze associëren het ook met gezelligheid. (Den Uijl et al, 2014, p. 295)

‘Miranda is erg lief, ze doet altijd een
kleine attentie bij de maaltijd; een leuke
kaart bijvoorbeeld.’
Jannie

‘Ik ben altijd blij als ik Annemiek zie
komen. Het eten is altijd subliem, een 10
plus’
Ans

Dit is zeker het geval voor Jannie en Cees voor wie buurtgenoot Miranda al 2 jaar
iedere donderdag kookt. Meestal bereidt ze Indonesisch eten of in ieder geval Oosters,
want daar houdt vooral Jannie van. Jannie is in Nederlands Indië geboren en geniet
erg van de maaltijden van Miranda. Ze overleggen van te voren niet over het menu,
dus in principe is het een verrassing wat Miranda voor hen kookt. Niet alleen het eten
geeft een positief gevoel. Jannie: “Miranda is erg lief, ze doet altijd een kleine attentie
bij de maaltijd; een leuke kaart bijvoorbeeld.”
Voor deze doelgroep zijn positieve belevingen niet vanzelfsprekend en zoals hierboven
omschreven wordt ook het eten van de warme avondmaaltijd niet altijd als positief
ervaren. Dat de thuiskoks speciaal voor de afhalers een warme maaltijd bereiden,
deze langsbrengen en er vaak ook extra moeite voor doen (Annemiek kookt
bijvoorbeeld nooit hetzelfde), maakt dat de afhalers het geheel als positief ervaren. Dit
draagt bij aan het omkeren van de neerwaartse spiraal in eetpatronen.

3 | De effecten voor de afhalers
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De effecten van het contact met een thuiskok
De afhalers worden gezien en gehoord door de thuiskoks, en horen er weer bij
Een verwacht effect was dat afhalers zich gezien en gehoord voelen door de
thuiskoks. Dit effect kwam heel duidelijk in de interviews naar voren. Afhalers zoals
Ans, Peter en Meneer de Jong hebben geen personen in hun leven met wie ze
dagelijks contact hebben. De vaste afspraak met de thuiskok brengt hen – in
combinatie met de andere vaste afspraken in hun week – momenten waarop ze
onderdeel uitmaken van de samenleving.
Thuiskok Annemiek denkt dat het Ans gerust stelt te weten dat Annemiek eten
komt brengen. Ans heeft, afgezien van de hulpverleners en andere deelnemers
op de zorgboerderij, nauwelijks contact met andere mensen. Familie en vrienden
heeft ze niet. Doordat Annemiek eten komt brengen, heeft ze nu drie keer per
week op een vaste tijd een gezonde warme maaltijd en een praatje. Annemiek:
“Ans is altijd zo blij als ze me ziet. Dan zegt ze: ‘nou, ik ga snel bikken!’”.
De wetenschap dat er iemand langskomt, geeft de afhalers het gevoel gezien te
worden.

Door contact met Annemiek voelt Ans zich minder
‘cliënt’ en meer ‘mens’. Datzelfde mechanisme is ook
zichtbaar bij Sulya, Meneer de Jong en Jannie en Cees.
Ze willen geen patiënt of cliënt zijn.

De afhalers doen mee
Soms leidt het contact tot meer dan het gevoel gezien en gehoord te worden, namelijk tot
een gevoel te kunnen meedoen in het gewone leven. Het feit dat Thuisafgehaald het de
afhalers mogelijk maakt om lekker te eten en mensen te ontmoeten die midden in het leven
staan, draagt bij aan een hogere mate van waardigheid en kwaliteit van leven.
De thuiskoks zijn veelal de enige personen met wie de afhaler contact heeft, die geen
hulpverlener, mantelzorger of cliënt zijn. Voor de 60 jarige Peter met autisme was thuiskok
Kimberly zo iemand. Ze kwam (af en toe samen met haar vriend) het eten brengen en ze
bleven soms nog even, en speelden een spelletje. Kimberly is inmiddels verhuist en voor Peter
wordt nu naar een andere kok gezocht.
De 32-jarige Sulya heeft door Thuisafgehaald vriendschappen gesloten met mensen die ze
anders nooit zou hebben ontmoet. Ze komen uit een compleet andere wereld. Het gaat
Sulya dus niet zozeer om het eten: Thuisafgehaald draagt er aan bij dat Sulya meer contact
heeft met, zoals ze zelf zegt, “valide mensen”. Ze heeft er problemen mee dat invalide
mensen in “een wereldje gesegregeerd worden”. Vaak worden ze afgezonderd met mensen
die ook psychische problemen hebben. Daar verzet Sulya zich tegen: ”Ik ben een beetje een
rebel wat dat betreft”. Daarnaast is alles simpeler met ‘valide’ vrienden, vindt ze.
Annemiek is, naast haar hulpverleners, de enige met wie Ans meerdere keren per week
contact heeft. Annemiek is geen hulpverlener of iemand met dergelijke psychische
problemen (zoals de anderen bij de zorgboerderij). Ze is een drukbezette moeder die altijd in
de weer is met de kinderen, sport en vrijwilligerswerk. “Die offert zich helemaal op, een fijn
mens is het” zegt Ans over haar. Door contact met Annemiek voelt Ans zich minder ‘cliënt’ en
meer ‘mens’. Datzelfde mechanisme is ook zichtbaar bij Sulya, Meneer de Jong en Jannie en
Cees. Ze willen geen patiënt of cliënt zijn.
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De effecten van het contact met een thuiskok
De afhalers hebben een groter netwerk en zijn minder eenzaam
Eenzaamheid ontstaat als mensen minder betekenisvolle sociale contacten hebben
dan zij wensen. Het kan gaan om de hoeveelheid of de kwaliteit van de interacties.
Veelal ontstaat er een neerwaartse spiraal, omdat mensen in een negatief
denkpatroon terecht komen. Ze trekken zich terug, lezen sociale informatie op een
negatieve manier en trekken zich vervolgens nog verder terug.
Onderzoek van de socioloog Granovetter wordt veelal aangehaald om het belang
van zwakke banden boven sterke banden te onderstrepen. Casus onderzoek toont
aan dat vluchtig contact met vreemden of kennissen net zo betekenisvol kan zijn als
interactie met vrienden en familie (Stipo, 2015, p. 12).
In de zorg wordt veelal netwerkgericht gewerkt, oftewel sociale netwerken van cliënten
worden aangesproken, opgefrist en uitgebreid. Dit om twee redenen: enerzijds omdat
oplossingen gezamenlijk gezocht kunnen worden en dan ook effectiever zullen zijn,
anderzijds omdat hulpverleners de hulp van het netwerk nodig zullen hebben als mede
door vergrijzing het aantal hulpvragen toe zal nemen. Een sociaal netwerk kan
beantwoorden aan vier behoeften zoals uiteengezet in het tekstvak hiernaast.
De koks beantwoorden aan de eerste drie van de vier hiernaast genoemde behoeften
en spelen hierdoor een belangrijke rol binnen de sociale netwerken van de afhalers.
Tegelijkertijd brengt de afhaler waardering waardoor ook bij de thuiskok de affectieve
behoefte vervuld wordt.

‘Een mens moet alleen verder, en dat mis ik zo elke dag. Een
mens is niks alleen. Dus daarom ben ik dankbaar dat dat
vrouwtje het eten komt brengen. We maken ook een praatje en
ze zet het in de koelkast. Dat is dan ook weer iemand’
Meneer de Jong

ViER SOCIALE BEHOEFTEN
•
•

•

•

Affectieve behoefte: om gewaardeerd te worden, om te weten dat anderen
vertrouwen hebben in hem of haar.
Behoefte aan aansluiting: Hoor je ergens bij? Voel je je betrokken en veilig bij
anderen doordat je dezelfde interesses deelt of een gelijksoortige achtergrond
hebt?
Materiële behoeften: Dit kan gaan over een woning, maar ook over voeding en
praktische hulp. Zowel zakelijke als persoonlijke contacten kunnen bijdragen aan
het voldoen aan materiële behoeften.
Sociale zekerheid: krijgt vorm vanuit het netwerk door bijvoorbeeld een
arbeidscontract of een verzekering.

Bron: Movisie, 2015, Aan de slag met sociale netwerken, p. 105
Onderzoek naar de Eigen Kracht Conferentie, een interventie waarbij gezinnen zelf
regie nemen en hun sociale netwerk activeren, bepleit het streven naar gemengde
netwerken (van familie, vrienden en anderen) (Groot, 2014, p. 67). Dit zou de meeste
kans bieden op het realiseren van sociaal kapitaal. Thuisafgehaald draagt bij aan
gemengde sociale netwerken doordat er naast familie, hulpverleners en andere
mensen in een kwetsbare situatie nu ook een ‘gewone’ buurtgenoot in de vorm van
een thuiskok deel van het netwerk van de afhaler uitmaakt. Ans is hier een voorbeeld
van.
Hetzelfde geldt voor Meneer de Jong. Deze sociale man houdt van gezelschap en
contact met verschillende mensen. Het leven alleen, zonder zijn vrouw, valt hem zwaar.
Tijdens het interview raakt hij meerdere keren geëmotioneerd. Als het kon, zou hij zijn
vrouw, zelfs met alzheimer, nog bij zich willen hebben. Mede door Thuisafgehaald voelt
hij zich minder eenzaam. De wetenschap dat er iemand komt, die speciaal voor hem
gekookt heeft, draagt bij aan zijn levenslust. Om het eten is het hem niet te doen. Het
gaat hem om het ‘praatje’. De reden dat hij twee keer per week zijn huis laat
schoonmaken, is puur sociaal van aard: “Mij maakt het niet [hoe schoon het is], maar
als je het natuurlijk een rotzooi laat worden, dan komen er nog minder mensen”.
3 | De effecten voor de afhalers
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De effecten van het contact met een thuiskok
De afhalers hebben een hogere zelfredzaamheid
De combinatie van zelfregie en eigen kracht leidt tot hogere zelfredzaamheid. De afhalers zijn
allen heel duidelijk over hoe zij hun leven willen leiden. Zelfregie is voor hen van groot belang.
Thuisafgehaald sluit dus aan bij hun behoefte voor zichzelf te zorgen en maakt het mogelijk dat
daar waar het aan eigen kracht ontbreekt, ze alsnog geen aanspraak hoeven te doen op
overheidssteun.
Bij Sulya is duidelijk te zien hoe Thuisafgehaald haar in staat stelt om over haar eigen leven te
blijven beslissen. Ze vertelt dat ze zonder Thuisafgehaald nog altijd absoluut geen gebruik zou
maken van Tafeltje-dek-je of een equivalent hiervan. Dat eten doet haar denken aan het
(vieze) eten in een ziekenhuis. Ook kant-en-klaar eten vindt ze niet lekker. Ze vindt dat ze, ook al
zit ze in een rolstoel, ook recht heeft op lekker eten – dat dit niet alleen bestemd is voor valide
mensen.

‘Ik hou gewoon van goed eten. Ik hanteer het devies: een
ander mag ook vinden dat ze lekker mogen eten, dus ik ook’
Sulya

Thuisafgehaald draagt er aan bij dat ook Meneer de Jong zelf kan beslissen hoe hij wil leven
(autonomie) en dat hij dus nog op zichzelf kan wonen. Meneer de Jong denkt er soms wel aan
om met anderen te gaan wonen, maar hij zou teveel druk ervaren om continue met anderen
rekening te moeten houden. “Het is voor mij zo dankbaar dat er iemand komt [over de kok].
Maar ik kan ook weer niet met mensen, de hele tijd. Dat je rekening moet houden met
anderen.” Zijn vrouw heeft 14 dagen in een verzorgingstehuis gezeten, maar daar heeft hij haar
weggehaald. De rechter moest er aan te pas komen: “Ik heb haar beetgepakt en heb haar
met de scoot mobiel meegenomen”. Meneer de Jong zag dat de andere bewoners apathisch
voor zich uit zaten te kijken: “Ik ging in die huiskamer zitten waar ook vier bewoners zaten. Ik zei
‘goeiemorgen’ en niemand zei wat. Ze zaten allemaal aan tafel zo te kijken, voor zich uit te
staren. En ik denk bij mijn eigen: ‘die heb hier helemaal geen leven’.” Meneer de Jong wilde
voor zijn vrouw zorgen en heeft dat tot haar dood gedaan. Nu wil hij zelfstandig blijven wonen
en mede dankzij de maaltijden van en het contact met Hannah, is hij in staat het leven te
leiden dat hij kiest zonder gebruik te maken van overheidssteun.

ZELFREGIE, EIGEN KRACHT, ZELFREDZAAMHEID
Zelfregie: zelf beslissen, het richting geven aan het leven, ook wanneer
men een beroep op anderen moet doen
Eigen kracht: zelf kunnen, talenten en mogelijkheden van mensen om zelf
oplossingen te vinden voor problemen.
Zelfredzaamheid: zelf mee kunnen doen, het met zo min mogelijk
overheidssteun een zelfstandig leven kunnen leiden

Bron: Movisie Kennisdossier 5: Zelfregie, eigen kracht, zelfredzaamheid en
eigen verantwoordelijkheid
Ook Jannie en Cees hechten erg aan hun zelfstandigheid. Ze willen absoluut
niemand tot last zijn en hebben eigen kracht hoog in het vaandel. Een van
hun (al bijna gepensioneerde) dochters kwam vaak langs, maar dat zal
minder worden nu ze is verhuisd. Hun dochter biedt meer hulp aan dan ze
nodig hebben. Cees en Jannie lossen het liever zelf op als er iets is en willen
hun kinderen absoluut niet belasten. Zo zouden ze hun dochter niet vragen om
hulp indien Miranda niet meer voor hen zou kunnen koken. Ook vindt Jannie
het eigenlijk al vervelend dat de verpleging om de dag langs komt om haar te
zwachtelen. “We kunnen ons best redden, doen het liever zelf”. Ze rijden beide
nog auto en Cees fietst geregeld. Ze doen ook zelf de boodschappen. De
maaltijden van Miranda vullen aan daar waar ze niet in staat zijn het zelf te
doen, waardoor ze zelfredzaam zijn.
Er kan mogelijk ook sprake zijn van vraagverlegenheid (men heeft schroom om
hulp te vragen) waar het op het eerste gezicht een hoge mate van zelfregie
lijkt te zijn – zie het voorbeeld van Jannie en Cees. Belangrijk hierin is dat de
maaltijd van de thuiskok door de afhalers gezien wordt als een luxe waarbij zij
door de thuiskoks niet als patiënt of hulpbehoevend gezien worden.
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4. De maatschappelijke effecten
De hierboven beschreven effecten geven aan hoezeer de match met
een kok die voor langere periode helpt bij de avondmaaltijd, leidt tot
substantiële effecten voor de afhalers en hun omgeving.
In een volgende fase van het onderzoek hebben we op een breder
niveau naar de effecten gekeken: welke maatschappelijke opbrengsten
zijn er te identificeren voor deze specifieke casussen? We hebben bij
deze analyse de effecten op mantelzorgers niet meegenomen. In de
interviews kwamen de effecten op mantelzorgers wel ten sprake, maar
deze effecten zijn niet geverifieerd bij de mantelzorgers.
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1. De afhalers kunnen langer zelfstandig thuis wonen
De Nederlandse overheid stimuleert ouderen en mensen met een bijzonderheid om langer
zelfstandig thuis te blijven wonen om zorgkosten te besparen. Het aantal (zelfstandig wonende)
ouderen in Nederland zal de komende jaren, mede door de vergrijzing, sterk toenemen. Er
wordt een groter beroep gedaan op de zelfredzaamheid van ouderen en ze zullen meer op
hun sociale netwerk moeten terugvallen. Ook voor andere kwetsbare mensen geldt dat zij
minder in instellingen en meer zelfstandig in wijken moeten wonen. Thuisafgehaald draagt bij
aan de verschillende factoren die (in meer en mindere mate) maken dat de afhalers in staat
zijn langer zelfstandig thuis te wonen (zie afbeelding rechts).

Afbeelding: Thuisafgehaald draagt bij aan de factoren die langer zelfstandig thuiswonen
mogelijk maken (gebaseerd op Bakker, 2016).

Deels is die bijdrage te danken aan de gezondheidseffecten voortkomend uit de gezonde
maaltijden die de afhalers nuttigen. Op dit moment is het reguliere voedingsmiddelenaanbod
namelijk niet aangepast op de wensen en behoeften van ouderen en anderen die niet voor
zichzelf kunnen koken. Kant-en-klaar maaltijden bevatten veel zout en weinig voedingstoffen.
Onderzoek van de Universiteit Wageningen stelt dat “producten die aansluiten bij de
behoeften van de verschillende groepen ouderen in combinatie met een goede
communicatie kunnen leiden tot een betere inname van voedingsstoffen. Op de lange termijn
kan dat bijdragen aan het langer zelfstandig wonen van ouderen”(WUR, 2013). De maaltijden
van de thuiskoks zijn dergelijke producten; gezond en op maat gemaakt.
Meneer de Jong, met een profiel met een hoog risico op ondervoeding, krijgt door de
maaltijden van zijn thuiskok, (meer) voedingsstoffen binnen. Het is daarnaast duidelijk dat ook
Meneer de Jong er alles aan wil doen om thuis te kunnen blijven wonen. Hij houdt zijn huis
schoon, knoopt zo vaak mogelijk een praatje aan en eet een gezonde warme maaltijd – als
‘onverschillige criticus’ meer vanuit de wetenschap dat hij zo langer op zichzelf kan blijven
wonen, dan vanwege de smaak of de beleving.
Deels maakt Thuisafgehaald langer zelfstandig thuis wonen mede mogelijk doordat de afhalers
zelfredzamer zijn. Thuisafgehaald zorgt ervoor dat Ans drie keer per week gezond warm eet,
een praatje maakt in haar eigen huis en zich zo gezien en gehoord voelt. Ze behoudt hierdoor
(voor zover mogelijk) de regie over haar leven.

Zo draagt Thuisafgehaald bij aan de factoren die maken dat Ans langer
zelfstandig (mits begeleid) kan blijven wonen. Dit is belangrijk voor Ans, want
een woongroep is niets voor haar. Daar woonde ze jaren terug voordat ze
opgenomen werd toen ze, in haar eigen woorden, “compleet was
doorgedraaid”. Ze had het gevoel geleefd te worden en was aan het einde
van de dag bekaf. Nu is dat wel anders. Ze geniet van haar vrijheid en is
dankbaar voor de hulp die ze krijgt.
Thuisafgehaald draagt er aan bij dat ook Sulya langer zelfstandig kan blijven
wonen. Voor Sulya is het belangrijk om op zichzelf te wonen, ze wilde “net als
andere volwassen kinderen” uit huis, weg bij haar moeder. Sulya is heel blij
dat ze niet in een instelling woont. De combinatie van de bereidheid van de
afhalers om alles in hun macht te doen om zelfstandig te blijven wonen, de
hulpverlening (in de gevallen van Ans, Peter en Sulya) en de maaltijden van
de thuiskoks, maakt langer thuis wonen mogelijk.
Hulpverlener Frans schat in dat Peter nog lange tijd zelfstandig kan blijven
wonen, mits er drie keer in de week voor hem gekookt wordt. Frans wil graag
met Thuisafgehaald in gesprek over de mogelijkheid om samen iets op te
zetten - wellicht toch een meer collectieve oplossing waarbij verschillende
cliënten tegelijkertijd geholpen zijn.
4| De maatschappelijke effecten
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2. Verminderde belasting van hulpverleners

3. Inclusie van mensen met een bijzonderheid

De druk op hulpverleners is groot. Ze hebben veelal een groot portfolio aan cliënten, slechts
beperkte (en steeds minder) tijd per cliënt en er is een groot aantal activiteiten dat ze niet
(meer) aan hun cliënten kunnen aanbieden. Zo mogen hulpverleners niet met de cliënten
koken. Soms vangt de thuiskok dit weggevallen onderdeel van de hulpverlening op.
Daarnaast draagt de afspraak met de thuiskoks in bredere zin bij aan verminderde belasting
van de hulpverleners. De hulpverleners dragen er zorg voor dat hun cliënten gezond warm
eten en organiseren gewoonlijk de aanschaf van boodschappen of (als koken echt niet gaat)
een andere maaltijdservice. Een goede match via Thuisafgehaald betekent dat zij deze taken
niet hebben en leidt tot een tevreden cliënt met een goede voedselinname.

Door de bezuinigingen in de zorg, zijn kwetsbare mensen en ouderen
genoodzaakt zelfstandig thuis te wonen en in wijken mee te doen. De
meningen verschillen over de mate waarin de integratie van mensen met
een psychiatrische aandoening of licht verstandelijke handicap wenselijk dan
wel geslaagd is. Vaak is er wel sprake van fysieke integratie (iemand met een
beperking woont zelfstandig in een wijk), maar ontbreekt de sociale integratie
(hij of zij vervult geen sociale rol en is eenzaam en onderverzorgd) . Anderzijds
blijken mensen met een beperking vaak meer te kunnen dan gedacht. Lector
Community Care aan de Hogeschool van Amsterdam Dr. Kwekkeboom stelt:
“Wonen en welkom zijn in de wijk zijn zeker mogelijk, maar inspanning vanuit
zowel burgers met een beperking als mensen zonder beperking blijven
daarvoor nodig.” (De Wijk in, 2014). Thuisafgehaald, met name daar waar
samenwerking met de hulpverleners is, biedt de mogelijkheid voor
buurtgenoten met en zonder beperking om die inspanning te leveren en
inclusie in de buurt te bevorderen.

‘Hoe meer mensen naast ons, hoe beter. Wij doen andere
dingen met onze cliënten. Wij zouden graag overbodig
worden.’
Hulpverlener Frans

Daarnaast hebben de thuiskoks een signalerende functie. In geval van nood of bij twijfel
nemen zij contact met de hulpverlener op. Thuiskok Kimberly nam contact op met de
hulpverlener om hem op de hoogte te stellen van het feit dat Peter haar verwarde sms
berichten had gestuurd. Soms neemt de thuiskok contact met de hulpverlener op om advies
te vragen over hoe met de afhaler om te gaan. Ondanks dergelijke sporadische advies
momenten aan thuiskoks, voelt hulpverlener Frans zich wel degelijk verlicht in belasting.

Hulpverlener Frans gaf aan dat thuiskok Kimberly het aan het begin best
spannend vond om Peter te ontmoeten en wekelijks eten te bezorgen. Frans
beschrijft Peter als “een leuke man, maar hij heeft het sociaal moeilijk. Voor
hem is non verbale communicatie lastig. Hij kan bijvoorbeeld nogal onhandig
zijn als hij een gesprek moet afronden”. Kimberly heeft de hulpverleners op
een gegeven moment gebeld: “Hij is een beetje stil en terughoudend, klopt
dat wel?”. Ze heeft zich ingezet om zijn gedrag te kunnen lezen en geleerd er
gepast op te reageren. Uiteindelijk heeft Kimberly 1,5 jaar met plezier voor
Peter gekookt en was er wederzijdse waardering.

Een deel van de verminderde belasting is te danken aan uitbreiden van het
vrijwilligersnetwerk. Niet alleen neemt de thuiskok druk op de hulpverlener weg, de thuiskok
wordt ook toegevoegd aan het netwerk van vrijwilligers dat ook bij andere cliënten ingezet
kan worden. In het geval van Annemiek is dat gebeurd – ze kookt ook voor een andere cliënt
van de hulpverlener van Ans.
4 | De maatschappelijke effecten
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4. Gezondheidswinst en hierdoor uitgestelde zorgbehoefte
Een betere inname van gezond voedsel en contact met anderen draagt bij aan een betere
gezondheid. Met name ouderen kunnen onder andere hierdoor langer thuis blijven wonen, omdat
ze geen of een verminderde zorgbehoefte hebben.
Het feit dat Ans gezonder eet, draagt bij aan haar fysieke gezondheid. Het contact met Annemiek
draagt bij aan haar mentale gezondheid. Deze combinatie kan bijdragen aan uitstel van
zorgbehoefte. Voor Meneer de Jong is dit effect wellicht het meest duidelijk zichtbaar, aangezien
hij aangeeft weinig te geven om gezond eten en weinig plezier aan eten ondervindt.
Gezondheidsproblemen die worden voorkomen zijn van fysieke aard, zoals ondervoeding, en van
psychische aard, zoals vereenzaming en depressie (Ernst & Young, 2013).

4 | De maatschappelijke effecten
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5. De maatschappelijke opbrengsten
In de laatste fase van het onderzoek zijn voor alle cases alternatieve
scenario’s geformuleerd uitgaande van de vier genoemde
maatschappelijke effecten. Oftewel, de vraag ‘hoe zou het leven van
de afhaler eruit zien zonder de thuiskok?’ is beantwoord. Deze
alternatieve scenario’s zijn (voor zover mogelijk) in kosten uitgedrukt en
vergeleken met de huidige kosten. Deze
opbrengsten worden in dit hoofdstuk uiteengezet.

maatschappelijke
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KOSTEN

De aanpak
Per casus is nagegaan wat de maatschappelijke opbrengst
is per geïdentificeerd maatschappelijk effect. Zo is er op het
effect langer zelfstandig thuis wonen per casus berekend
wat de huidige woonkosten zijn en zijn deze vergeleken met
de kosten van het wonen in een instelling. Er is daarnaast
een inschatting gemaakt van de extra belasting die
hulpverleners zouden ervaren zonder de inzet van de
thuiskoks. We hebben vervolgens onderzocht welke andere
maatregelen er in een wijk getroffen zouden moeten worden
ter integratie van de bijzondere afhalers. Tenslotte hebben
we een indicatie gemaakt van de kosten die gemaakt
zouden worden in geval van ziekte. Er is hiervoor gebruik
gemaakt van de maatschappelijke prijslijst van de effecten
calculator en van cijfers uit bestaand onderzoek.
Aangezien er naast Thuisafgehaald veel andere factoren en
partijen bijdragen aan de effecten (zoals hulpverlening,
mantelzorgers, huisarts en medische zorg, de mate van eigen
kracht van de afhaler enzovoorts), is de bijdrage van
Thuisafgehaald zeer conservatief ingeschat: er is bij langer
zelfstandig thuis wonen uitgegaan van een bijdrage van
Thuisafgehaald van 5% bij 1 maaltijd per week en 10% bij
meerdere maaltijden per week.
Per afhaler is grafisch weergegeven wat de effecten en
opbrengsten zijn (zie p. 23-25).

Langer zelfstandig thuis wonen:
Besparing tussen €581 en €2.123 per
afhaler per jaar

Langer zelfstandig thuis wonen

Beschernd wonen €150 per dag

Ans
Beschermd wonen kost voor Ans per jaar €21.220 meer dan
begeleid thuis wonen. Met een inschatting van een bijdrage
van 10% aan een jaar langer thuis wonen, levert de inzet van
Thuisafgehaald €2.122 euro per cliënt van dit profiel op.

Beschermd wonen met intensieve
verzorging en verpleging €275 per dag

Peter
Het verschil tussen thuis wonen en intramurale zorg is €18.910
per jaar. Indien Peter een jaar langer zelfstandig thuis kan
blijven wonen, en Thuisafgehaald daar voor 5% aan
bijdraagt, is de kostenbesparing €945.

Wonen in verpleeghuis, met gemiddelde
zorg €150 per dag

Meneer de Jong
Het verschil qua kosten tussen thuis wonen en in een
verzorgingshuis (ervan uitgaande dat Meneer de Jong
minimale zorg nodig zou hebben) is 11.625 euro per jaar. Als
Meneer de Jong een jaar langer thuis kan blijven wonen en
daarvan 10% aan Thuisafgehaald toegeschreven zou
worden, bespaart dat €1.162.
Jannie en Cees
Het verschil qua kosten tussen thuis wonen en in een
verzorgingshuis (ervan uitgaande dat ze beide minimale zorg
nodig zou hebben) is €11.625 per jaar. Als ze een jaar langer
thuis kunnen blijven wonen en daarvan 5% aan
Thuisafgehaald toegeschreven zou worden, bespaart dat 2 x
€581 oftewel €1.162.

Wonen in verzorgingshuis, met lichte zorg
€60-90 per dag

2x per dag zorg in eigen huis €100 per dag
Persoonlijke verzorging thuiszorg €27 per
uur
Maatschappelijk werker €65 per uur
Bewindvoerder €80 per uur
Huishoudelijke hulp thuiszorg €20 per uur
Dagactiviteit met lichte of zware
begeleiding €35-50 per uur
Inzet vrijwilliger €5 per uur

Sulya
Het verschil tussen thuis wonen met verzorging op afroep en
beschermd wonen is €42.460 per jaar. Indien Sulya een jaar
langer op zichzelf kan blijven wonen en Thuisafgehaald hier
voor 5% aan bijdraagt, is de besparing €2.123 euro.
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Verminderde belasting hulpverleners
De hulpverlener heeft 1.5 uur per week tijd om Peter te ondersteunen bij allerlei
praktische zaken om zijn leven goed op orde te houden. In het geval van Ans is dat 2
maal 1 uur per week. De vaste afspraak met de thuiskok ontlast de hulpverleners
doordat de thuiskok de cliënt van eten voorziet, een signalerende functie heeft en
deel uitmaakt van het vrijwilligersnetwerk waarvan de hulpverlener ook voor andere
cliënten gebruik kan maken. De verminderde belasting is (bescheiden) geschat op
10% van het aantal besteedbare uren van de hulpverlener voor de betreffende
cliënt. Bij Ans is het besteedbare aantal uren 104, 10% verminderde belasting van de
hulpverlener, betekent een kostenbesparing van (10.4 uur x 65 =) €676 op jaarbasis.

Verminderde belasting hulpverleners:
Besparing tussen €169 en €676 per jaar

Gezondheidswinst
Thuisafgehaald maakt het mogelijk dat bijzondere afhalers geregeld gezonde
warme maaltijden nuttigen en beter in hun vel zitten door het contact met de
thuiskoks. Dit draagt bij aan gezondheidswinst en mogelijk een uitgestelde
zorgbehoefte. De berekening volgt onderzoek naar de relatie van
voedingssupplementen en ondervoeding bij ouderen dat aantoont dat bij de
ouderen bij wie de status van de voedingswaarde het meest verbeterde, de
zorgkosten minder hoog waren dan bij de controlegroep (Ernst & Young, 2013, p.52).
De kosten gerelateerd aan ziekenhuisopnames, huisartsbezoek en fysiotherapie
waren significant lager en leidde tot een besparing van €723 per persoon. Gezien het
feit dat voedingssupplementen mogelijk een hogere dosis voedingsstoffen leveren
dan een gezonde maaltijd van een thuiskok, is voor de bijdrage van Thuisafgehaald
aan de bespaarde zorgkosten van een afhaler uitgegaan van 50% van dit bedrag,
oftewel €361 per afhaler per jaar.
.

Gezondheidswinst:
€361 per afhaler per jaar

Betere integratie van mensen met een
bijzonderheid
Om integratie te bevorderen zou gekozen kunnen worden een match met
een buddy tot stand te brengen of mogelijk tot sociale activering of een eigen
kracht conferentie over te gaan. Een wekelijkse afspraak van een uur met een
vrijwillige buddy zou €260 per jaar kosten. Een eigen kracht conferentie kost
daarentegen €4.500. Een Eigen Kracht Conferentie past wellicht beter bij
iemand zonder psychische problematiek en een groter netwerk (zoals Mr. de
Jong). Gezien de intensiteit van een conferentie, wordt hier 10 % opgevoerd.

Betere integratie:
Besparing van minimaal €260 en maximaal
€450 per jaar

Inzet vrijwilligers
Als een organisatie vrijwilligers inzet voor haar activiteiten, bieden ze hiervoor
gebruikelijk een vergoeding van €4,50 per uur aan. De thuiskoks koken tegen
kostprijs en krijgen geen vergoeding voor de tijd die ze besteden aan het
bereiden en bezorgen van de avondmaaltijden. Deze kosten worden dus
bespaard door inzet van een thuiskok.

Vrijwilligers:
€351 per afhaler (1 maaltijd per week) per jaar
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Effecten per casus
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Effecten per casus
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Effecten per casus
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6. De conclusies
De vorige drie hoofdstukken hebben meer zicht gegeven op de
toegevoegde waarde van Thuisafgehaald. In dit hoofdstuk worden er op basis van de bevindingen - conclusies getrokken.
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Conclusies
1.

2.

3.

4.

Thuisafgehaald slaagt erin goede, langdurige matches te maken tussen afhaler en
thuiskok. Matchmaking tussen afhalers met een hulpvraag en thuiskoks is niet
makkelijk. Bij goede matches – waarbij de thuiskok en de afhaler het met elkaar
kunnen vinden en goede afspraken kunnen maken – wordt een langdurige relatie
aangegaan. De wetenschap voor de afhaler dat de thuiskok zal komen geeft
houvast en biedt vertrouwen.
Afhalers eten gezonder en krijgen een positieve beleving door het eten. Niet alleen
eten ze een of meer gezonde thuis bereide maaltijden van hun thuiskok, gezond
eten doen ze ook op de andere dagen van de week. Daarnaast ervaren de
afhalers de thuis gekookte maaltijd als positief. Deze positieve beleving wordt mede
veroorzaakt door het feit dat de maaltijden niet alleen warm, maar ook thuis bereid
zijn.
Afhalers worden gehoord en gezien, en horen er weer bij. Ze doen mee. Hierdoor
hebben ze een groter netwerk en zijn ze minder eenzaam. De regelmaat van de
komst van thuiskok en de aanspraak maakt dat de afhalers aangehaakt zijn. De
thuiskok vormt een belangrijke toevoeging aan het sociale netwerk van de afhaler,
vaak als enige (of een van de weinige) niet-hulpverlener of familielid. De relatie
tussen thuiskok en afhaler veelal niet een diepgaande; juist deze zwakke banden
maken iemands sociaal netwerk veerkrachtig.
Thuisafgehaald bereikt kwetsbare personen met een bijzonderheid. De afhalers
besproken in de cases bevinden zich in (tijdelijke en permanente) lastige situaties.
Thuisafgehaald maakt voor deze kwetsbare afhalers een passende match met
thuiskoks met wie de afhalers op termijn een vertrouwensband opbouwen. Het feit
dat Thuisafgehaald inderdaad kwetsbare personen bereikt, werd ook bevestigd
door het feit dat het aanzienlijke moeite heeft gekost om tot de huidige selectie
cases te komen. Veel afhalers zijn niet in staat een interview af te geven of voelen
zich daar niet prettig bij.

“We kunnen ons best redden,
we doen het liever zelf”
Jannie

5.

6.

7.

Als gevolg van zowel de gezondheidseffecten als de sociaal maatschappelijke
effecten, hebben de afhalers een hogere zelfredzaamheid. Thuisafgehaald maakt
het mogelijk dat afhalers die veel waarde hechten aan zelfregie daar waar het
aan eigen kracht ontbreekt geen aanspraak hoeven te doen op overheidssteun.
Thuisafgehaald brengt door persoonlijke matchmaking een connectie tot stand die
een kettingreactie tot gevolg heeft, die leidt tot effecten die verder reiken dan de
afhaler alleen. De kettingreactie kan ontstaan door de hoge kwaliteit van de
matchmaking en samenwerking met hulpverlening; de kok en afhaler worden met
zorg aan elkaar gelinkt. Zonder Thuisafgehaald zouden de afhalers op een andere
manier aan een avondmaaltijd zijn gekomen, maar de sociaal-maatschappelijke
effecten zouden hiermee niet bereikt zijn.
Thuisafgehaald draagt bij aan maatschappelijke effecten zoals langer zelfstandig
thuis wonen, verminderde belasting van hulpverleners, gezondheidswinst en
daarmee minder de uitstel van zorg en betere integratie van mensen met een
bijzonderheid.
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