Webinar De lokale aanpak van eenzaamheid
8 september 2015

Geachte Wmo-raden en anderen,
Inleiding
Dank dat ik de gelegenheid krijg om uw aandacht te vragen voor het maatschappelijk vraagstuk
eenzaamheid en de lokale aanpak daarvan. Mijn naam is Maarten de Gouw. Ik ben werkzaam bij
Coalitie Erbij, de landelijke coalitie tegen eenzaamheid. Die wellicht bij u bekend van de website
www.eenzaam.nl, en www.samentegeneenzaamheid.nl. En natuurlijk van de week tegen
eenzaamheid zoals dit jaar van 24 september tot 3 oktober wordt gehouden. Ook een beetje in het
kader daarvan organiseren we alvast dit webinar, misschien kunt u in deze week ook lokaal aandacht
vragen voor eenzaamheid.
Eerst even over de Coalitie
De coalitie is daadwerkelijk een coalitie van 8 kernleden en 32 leden. Deze leden zijn
maatschappelijke organisaties zoals het leger des heils, de MO-groep, Zonnebloem, Humanitas, Resto
van Harte. Zij maken het werk van de Coalitie financieel mogelijk, en dat gebeurt ook door een
subsidie van VWS. De Coalitie bestaat sinds 2009 en is gevestigd te Utrecht; er is een klein bureau
van 4 fte (ongeveer).
De landelijke coalitie heeft als taak om maatschappelijke bewustwording rondom eenzaamheid te
vergoten, dus om aandacht te vragen voor het probleem van eenzaamheid, kennis te delen en
anderen te stimuleren om tegen eenzaamheid aan de slag te gaan. Die coalitie doet dat, dat zal u niet
verwonderen, vooral landelijk; zoals gezegd via website, week, maar ook via campagnes zoals de
zojuist afgeronde campagne tegen zomereenzaamheid. We gaan ons nu opmaken voor de
wintercampagne rondom de kerst.
Ook beschikken we over diverse brochures, signaleringskaarten, ed, allemaal lokaal inzetbaar.
Het maatschappelijk veld rondom het eenzaamheidsprobleem is niet erg groot, om u daarmee het
juiste beeld te geven. Dat heeft waarschijnlijk te maken met het wat weerbarstige karakter van het
fenomeen eenzaamheid, maar daar kom ik op terug.
Er is een handjevol wetenschappelijk onderzoekers, een paar instituten en kenniscentra die
onderzoek doen , de Wmo-werkplaatsen. En er is de coalitie en haar kernleden, en dat is het dan wel.
Allen wel zeer betrokken op het onderwerp.
Lokaal
Een deel van die landelijke campagnes van de coalitie worden lokaal ook overgenomen en daar
ingezet. Daarnaast voert de coalitie een project uit waarbij in 20 gemeenten, de zgn
koploperplaatsen, actief wordt gewerkt aan het tegengaan van eenzaamheid door een brede
integrale en duurzame aanpak ervan (keyword).
We kennen daarmee ongeveer 40 gemeenten waarin op een dergelijke manier eenzaamheid wordt
aangepakt. In zowel het tegengaan van bestaande eenzaamheid als in het voorkomen van
eenzaamheid of het voorkomen van het verergeren van eenzaamheid.
Beide aspecten zijn zeer van belang, maar ook daar kom ik nog op terug.
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Dat betekent in feite dat ook de brede lokale aandacht voor eenzaamheid maar in 10 % van de
gemeenten bij ons bekend is, en dat is weinig. Daarom zijn we ook in de pilot ervaring aan het
opdoen met die lokale aanpak. Over één jaar zal dit project worden beëindigd en worden de
ervaringen en voorbeelden van het project gebundeld in een handboek. Ik zal graag tegen die tijd mij
nogmaals bij u melden over de resultaten!
Tegelijkertijd is het natuurlijk wel zo dat er ongelofelijk veel gebeurd om eenzaamheid tegen te gaan
of te voorkomen, op het niveau van activiteiten, ondersteuning, begeleiding, etc. Er zijn veel leden
van de Coalitie actief zoals lokale welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties, instellingen zich
bewust van het probleem en proberen daar ook wat aan te doen. Maar ook burgers, buren die voor
elkaar zorgen, eettafels, burenhulp, maatjesprojecten, er is heel erg veel.

Wat is eenzaamheid?
We definiëren eenzaamheid als is het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis
aan (kwaliteit van) bepaalde sociale relaties.(De Jong Gierveld)
•
•

Sociale relaties met familieleden, vrienden en kennissen zijn belangrijke ‘hulpbronnen’ in het
dagelijks leven
Ze vormen het sociale ‘fundament’ van elk mens en dragen bij aan het gevoel van een zinvol
leven:
- Identiteit en zelfrespect
- Sociale integratie
- Sociale steun

We onderscheiden binnen eenzaamheid:
 sociale eenzaamheid (ontbreken van gezelschap) en emotionele eenzaamheid ( ontbreken
van hechte relatie met één ander)
 subjectieve en objectieve eenzaamheid. Mensen die veel alleen zijn hoeven niet eenzaam te
zijn; andersom kunnen mensen met veel vrienden ook eenzaam zijn omdat die relaties niet
voldoen aan hetgeen zij ervan nodig hebben.
 eenzaamheid en sociaal isolement
 incidentele en structurele eenzaamheid
 lichte en zware eenzaamheid
Aantal opmerkingen om de weerbarstigheid van eenzaamheid te laten zien:
Eenzaamheid is vaak een verborgen probleem, met een zeker taboe, dat maakt eenzaamheid lastig
vindbaar
Eenzaamheid is allang niet meer alleen van de ouderen; ook anderen lopen een groot risico, het is
veel breder
Maar geen stereotype-beeld meer van zwervers of kluizenaars. We moeten wat dat betreft ons beeld
van sterk vereenzaamde mensen wel bijstellen. Ook mensen met een gezin en baan zijn vaak
eenzaam, in een lege vinexwijk. Ook moeders van jonge kinderen of jongeren zelf.
Soms is eenzaamheid geen probleem, we hoeven niet alles te problematiseren
Eenzaamheid is lastig te diagnosticeren, het is een neveneffect van iets anders: hetzij in het karakter
of vermogens van de mens, hetzij in omstandigheden; ook dat maakt eenzaamheid lastig te vinden

Waarom is het belangrijk?
Bovenstaande maakt al iets duidelijk van de complexiteit van het probleem. Dat het ernstig is, is ook
duidelijk. Eenzaamheid kan leiden tot sociaal isolement en tot ernstige persoonlijke problemen. Doel
van de lokale aanpak van eenzaamheid is dan ook altijd om dat te voorkomen, dus om het
verergeren van eenzaamheid tegen te gaan, en om aan mensen die al eenzaam zijn enigszins een
uitweg te bieden.
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(Anja Machielse)
Wie loopt er een risico?
• Leeftijd (m.n. 70+)
> 18 jaar: 30% eenzaam; 8% ernstig eenzaam
> 90 jaar: 48% eenzaam; 17% ernstig eenzaam
• Psychische gezondheid, (meervoudige) chronische aandoeningen, lichamelijke beperkingen
• Lage opleiding, werkloosheid, een laag inkomen, schulden
• Mantelzorgers
Daarnaast leiden life-events soms tot eenzaamheid, alsook beperkt sociale vaardigheden, slechte
woonomgeving, etc. Iedereen krijgt in zijn/haar leven te maken met eenzaamheid.
Maar toch is het van groot belang om eenzaamheid tegen te gaan. Eenzaamheid kan leiden tot
ernstige gezondheidsproblemen, vergelijkbaar met de gevolgen van roken:
• Welzijnsrisico: ingrijpende emotie, belemmerend voor persoonlijk functioneren
• Gezondheidsrisico: somberheid, depressie, hartaandoeningen, suïcide
• Participatierisico: minder sociale participatie, integratie en institutionele aansluiting
• Zelfredzaamheidsrisico: minder sociale steun, lage zelfredzaamheid, risico op
probleemcumulatie
Het kan leiden tot ernstige maatschappelijke uitsluiting en sociaal isolement. Dat kan weer leiden tot
de situatie in Rotterdam waar iemand 10 jaar dood in huis heeft gelegen zonder te worden gemist.
Wat werkt en wat niet?
Hopelijk overtuigt dit u van het belang van een lokale aanpak van eenzaamheid. Maar hoe doen we
dat dan?
Zoals gezegd, er is al heel erg veel te vinden aan lokale activiteiten en interventies. Maar we zien
daarin een aantal problemen:
- we weten nauwelijks wat werkt. Er is niet één goede interventie. Bepaalde interventies werken
alleen onder bepaalde omstandigheden bij bepaalde groepen mensen
- alles is onder de noemer eenzaamheid te vatten, van alarmering tot aan maaltijden, maar daarmee
is er nog geen aandacht voor het specifieke van het eenzaamheidsprobleem en hoe daar adequaat
en langdurig het hoofd aan te bieden
- er is weinig SOS (zoals ook in het logo van de Koepel staat): samenhang, ontschotting en
samenwerking, waardoor niet voor iedereen eenzelfde dienstverlening beschikbaar is
- nieuwe organisatievormen zoals wijkteams hebben het vaak niet goed op de agenda
- we kunnen vaak wel signaleren, maar dat signaal niet goed opvolgen
- gemeenten hebben geen beleidsmatige aandacht voor eenzaamheid en dat is voor de continuïteit
en afstemming zeker wenselijk
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- we gooien vaak eenzaamheid en sociaal isolement door elkaar en hebben een stereotype beeld van
eenzaamheid
-sociaal isolement, verbonden vaak met zorgwekkende zorgmijders, is een ernstig probleem dat
vraagt om een gedegen professionele aanpak, sociaal vangnet; daarnaast zijn er dus vele andere
vormen van eenzaamheid waarvoor een dergelijke aanpak niet direct nodig is
- we denken vaak dat een brede aandacht voor eenzaamheid veel geld kost
- heb niet de illusie dat eenzaamheid uit te bannen is
- dat alles maakt dat in de lokale aanpak van eenzaamheid het wel van belang is om als organisaties,
burgers en overheid elkaar te vinden rond dit thema, dit thema maatschappelijk te agenderen en te
bespreken, maar dat we naar buiten toe het juist liever niet over eenzaamheid hebben. We
organiseren ook geen eenzaamheidsfestivals, maar “Kom Erbij Festivals”
Lastig, dus, maar niet onmogelijk.
Gelet op het specifieke van eenzaamheid, zien we in de praktijk dat het het beste werkt om
eenzaamheid niet eenzijdig aan te pakken maar altijd via een brede samenwerking, een brede lokale
coalitie tegen eenzaamheid. Daarin participeren welzijnsorganisaties, maatschappelijke organisaties,
gemeenten en burger(initiatieven). Samen dragen zij het eenzaamheidsprobleem.
Zo is het mogelijk om het lokale eenzaamheidsprobleem te verkennen en aan te pakken,
samenwerking is essentieel.
Vanuit de Coalitie gaan we er vanuit dat het beste antwoord op een dergelijk pluriform probleem ook
pluriform zal moeten zijn, en dat zien we ook in de praktijk. Maatwerk is noodzakelijk. Die lokale
Coalitie kan aan de slag door verbindingen te leggen en met elkaar te werken aan bepaalde thema’s:






herkennen en vinden,
ondersteunen en activeren
kwaliteit en deskundigheid
afstemming en samenwerking
informatievoorziening

En daarbij zich richten op:
 de eenzamen: empowerment, vaardigheden
 diegenen die de eenzame kan helpen, de buurman op het spoor zetten
 vrijwilligers inzetten waar het kan
 professionals waar het moet
 beleid gericht op eenzaamheid
Afhankelijk van de lokale situatie stelt die lokale Coalitie natuurlijk prioriteiten en haar lokale agenda.
Richten we ons op specifieke doelgroepen en eenzaamheid, bepaalde wijken? Projecten?
Kijken we naar:
- Waar vinden we eenzamen
- Hoe signaleren we eenzaamheid
- Hoe voorkomen we eenzaamheid/preventie?
bv. ouderenadviseurs, huisbezoeken, activiteiten in de wijk, informatievoorziening
- Als we vinden en signaleren, wat kunnen we dan doen
- Voldoende en divers aanbod/maatwerk?
- Moeten we vrijwilligers en professionals beter toerusten?
- Hoe bereikt informatie de eenzamen
- Bewustwording rondom eenzaamheid
- Hoe zorgt de buurman voor de buurman?
- Wie doet wat? Vrijwilligers, professionals, buren? In relatie tot sociaal isolement, bv?
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Het gaat te ver om daar verder gedetailleerd op in te gaan. Ter illustratie, waar we bij de focus op
eenzamen zelf aan denken:
a. Gaat het er om meer mensen zelf te leren om te gaan met eenzaamheid, bijvoorbeeld te
trainen op vaardigheden? Cursussen, therapie? Opstellen van een persoonlijk plan?
b. Gaat het om een nieuwe manier van ondersteunen van eenzamen; nl. door ze zelf te
betrekken bij activiteiten en ze zelf te activeren, in plaats van “te zorgen voor”
c. Is het wenselijk eenzaamheids-ambassadeurs” aan te stellen, ervaringsdeskundigen die zelf
werken aan maatschappelijke bewustwording?
d. Of gaat het om netwerkvoorzieningen in de wijk: in de zin van buurtcoaches, opbouwwerk?
e. Gaat het om meer en vaker (preventieve of activerende) huisbezoeken, bv. van
ouderenadviseurs? Of voor andere doelgroepen? Pro-actief?
f. Of om een bredere inzet van meer netwerkcoaches?
g. Of om voorzieningen in de stad of wijk in de zin van ontmoetingsruimten, wijkrestaurants,
etc?
h. Of om meer activiteiten zoals het Kom Erbij Festival?
i. Of om vrijwilligers: meer bezoekdiensten, maatjesprojecten, meer samenwerking van
bezoekdiensten, etc?
j. Gaat het vooral om betere informatievoorziening voor eenzamen: beter zichtbaar maken wat
er al is? Beter bij elkaar brengen van lopende initiatieven?
k. Op een andere manier dezelfde vraag: gaat het om lichte eenzaamheid en activiteiten als
antwoord daarop, of gaat het om zware/zorgwekkende eenzaamheid en interventies en
empowerment daarbij ?
l. Is er specifieke aandacht voor specifieke doelgroepen nodig?
m. Wilt u ook kijken naar nieuwe manieren van verbinding maken: digitale contacten, digitale
buurten, etc.
Hoe begint die lokale Coalitie?
1. breng de juiste partijen bij elkaar
2. breng de situatie in kaart, doe onderzoek
3. formuleer een visie en doelstellingen
1. niet-weten als basis
als we werken vanuit de erkenning dat we maar ten dele weten wat werkt en wat niet werkt
tegen eenzaamheid.
2. gezamenlijke en integrale aanpak
door altijd samen te werken en eenzaamheid aan te pakken vanuit een brede lokale
samenwerking tegen eenzaamheid, een lokaal platform.
3. verbinden van het bestaande
niet inzetten op nieuw beleid, maar slimmer verbinden wat er al is en gaten opvullen.
4. breed aanbod
als we inzetten op diversiteit in het aanbod en een goede bereikbaarheid van dat aanbod.
Eenzaamheid is immers een veelkoppig monster.
5. activiteiten organiseren als middel en niet als doel
4. organiseer een bijeenkomst over eenzaamheid
1. brede Wmo
door het zoeken van brede maatschappelijke verbindingen met nieuw zorg en welzijn:
wijkteams, Wmo-loket, etc.
2. nieuwe verbindingen
als we ook buiten zorg en welzijn kijken: ook naar natuur, sport, cultuur, bedrijven.
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5. ga aan de slag
1. duurzaamheid
als er langdurige samenwerking is, een goed langdurige verankering van de lokale aandacht
voor eenzaamheid.
2. communicatie
door er voor te zorgen dat er informatie over voorzieningen, over eenzaamheid beschikbaar
is en duidelijk; met ook aandacht voor brede maatschappelijke bewustwording.
De gemeente
Ik heb denk ik een beeld geschetst van de lokale mogelijkheden. Ik hoop van harte dat u deze
discussie en deze manier van samenwerken lokaal wil en kan agenderen bij uw gemeente. Natuurlijk
weten we dat het overal weer anders is, maar die gemeente heeft altijd wel een rol:
- als ondersteuner en regisseur van het proces van lokale samenwerking in zorg en welzijn
- als verantwoordelijke voor het welzijn van kwetsbare burgers
- als aanstuurder van Wmo-loket en wijkteams
- als verbindende factor in het domein van eenzaamheid
Wmo
Het is ook van belang omdat de Wmo en de transities positieve en negatieve gevolgen hebben voor
iemand die eenzaam is. Positief is dat het mogelijk is om eenzamen niet alleen naar voorzieningen
toe te leiden, maar ook om ze zelf te activeren bij het oplossen van het eenzaamheidsprobleem.
Ook de plicht om binnen de Wmo tot maatwerk en maatwerkvoorzieningen te komen, sluit aan bij
wat nodig is tegen eenzaamheid.
Meer negatief is dat mensen zonder (betekenisvol) netwerk ook geen beroep kunnen doen op dat
netwerk als het gaat om zorg en ondersteuning. Als je al eenzaam bent dan gaat je eigen kracht dat
niet voor je oplossen, opeens. En waar anderen bv. door bezuinigingen uit het zicht verdwijnen, zal
dat gat niet worden opgevuld. Ook lastig is er een groter beroep op sociale competenties en
zelfsturende vermogens wordt gedaan, waar sterk vereenzaamden al niet over beschikken.
De focus op thuis wonen zal ook zorgen voor een toename van eenzaamheid. We kunnen van
verzorgingshuizen denken wat we willen, maar ze zijn voor velen een bron van contact.
De focus op één loket en vaak ook de digitalisering ervan zal hulp vragen verder bemoeilijken.

Ik ga afronden.
Ik hoop van harte dat we u kunnen overtuigen van de noodzaak om eenzaamheid als
maatschappelijk thema te agenderen.
Daarmee bedoel ik dat u met uw gemeente kunt nagaan hoe het thema beleidsmatig is verankerd en
wat dit in de praktijk betekent. Ook kunt u uw gemeente vragen om een analyse van het
eenzaamheidsprobleem te maken ( de gezondheidsmonitor van de GGD kan daarbij helpen), als start
van verdere discussie.
Ook kunt u uw gemeente vragen om informatie over het voorgestane beleid, en u kunt natuurlijk
ongevraagd adviseren over eenzaamheid als beleidsthema. door het beleid van de gemeente te
bekijken: hoe eenzaamheidsvriendelijk is de gemeente? Beleid, zelfredzaamheidsmatrix,
participatieladders en andere hulpmiddelen ?
Een deel van de vragen die ik stelde over een lokale coalitie, kunt u natuurlijk ook stellen aan uw
gemeente: bv. of het vinden van eenzamen goed geregeld is, of er zicht is op het aanbod van
voorzieningen, of de professionele opvang van sociaal isolement voldoend eis, etc etc.
Ten tweede kunt u uw gemeente vragen om eenzaamheid te agenderen binnen het Wmo-loket en
de sociale wijkteams. Ook kunt u de gemeente vragen om meer publiciteit te geven aan
eenzaamheid en vragen of er bv. goede folders en informatie beschikbaar is; vaak ontbreekt het
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daaraan. U kunt uw gemeente en haar Wmo-loket voorzien van informatie en bv. wijzen op de
signaleringskaart van CE, die gratis te bestellen is.
Als derde is het wenselijk om de gemeente een rol te laten spelen in de maatschappelijke brede
gedeelde aandacht voor eenzaamheid binnen de bestaande overlegstructuren of als nieuw te
organiseren lokale Coalitie. Daagt u de gemeente maar eens uit om hierin op zijn minst een
regiefunctie te vervullen!
Voorkom dat er veel intenties worden uitgesproken of dat ook in uw gemeente wordt gezegd hoe
complex en moeilijk het is en dat het daarbij blijft. We denken dat met elkaar samen eenzaamheid
wel degelijk aan te pakken is.

Dank voor uw aandacht. U kunt veel informatie vinden op www.eenzaam.nl en op
www.samentegeneenzaamheid.nl
Vragen kunt u stellen via m.degouw@coalitieerbij.nl
Wij gaan aan de slag en ik hoop van harte u ook!
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