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Ministerie VWS 
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in 2018 het actieprogramma Eén tegen 
Eenzaamheid geïntroduceerd. Het actieprogramma heeft als doel om de trend van eenzaamheid in 
Nederland te doorbreken. De gemeente Nederweert is sinds 2019 aangesloten bij het programma van 
het ministerie van VWS. Allereerst in het kader van de Week tegen Eenzaamheid.  
Op 15 januari 2020 heeft Wethouder Henk Cuijpers in Den Haag de vijf landelijke pijlers van het 
actieprogramma ondertekend. Deze pijlers zijn de start van de lokale aanpak tegen eenzaamheid: 
 

1. Bestuurlijk commitment 
2. Creëer een sterk netwerk 
3. Betrek mensen, eenzamen zelf 
4. Werk aan een duurzame aanpak 
5. Monitoring en evaluatie 

 
Partijen richten hiermee een lokale aanpak in waarin iedereen verantwoordelijkheid neemt.  
 
Nederweert 
Met het plan van aanpak geven we invulling aan ons voornemen om meer te investeren in preventie en 
vroegsignalering van eenzaamheid, zoals opgenomen in de programmabegroting 2020 hoofdstuk 6 
Sociaal Domein, deelprogramma 6.2. ‘iedereen kan naar vermogen meedoen!’. En uitgaande van het 
koersdocument preventie Midden-Limburg West1, thema drie ‘Het versterken en ondersteunen van 
sociale netwerken voor volwassenen en ouderen’. Nader toegelicht in de voortgangsrapportage2. 
 
Plan van aanpak 
Dit plan is geschreven voor een periode van 5 jaar. Het sluit aan op de periode van de GGD-
onderzoeken die om de vier jaar plaatsvinden. Als uitgangspunt zijn wij uitgegaan van de GGD monitor 
2016 en de burgerpeiling ‘Waar staat je gemeente’ van 2019. De eerstvolgende GGD monitor vindt 
plaats in 2020 en vervolgens in 2024. De burgerpeiling vindt om de twee jaar plaats. 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                   Foto zomercampagne ministerie VWS 

 

                                                      
1 Vastgesteld door het College op 8 januari 2019, BW-18-02253. 
2 Ter kennisname in het College op 8 oktober 2019, BW-19-02689 
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Door het ondertekenen van de vijf pijlers sluiten wij ons officieel aan bij de richtlijnen van het landelijke 
actieprogramma ‘Een tegen Eenzaamheid’ van het ministerie van VWS. Dat betekent zorgdragen voor: 

 
1. Bestuurlijke betrokkenheid  

 In de voortgangsrapportage koersdocument preventie van Midden-Limburg West staat 
onder thema 3 ‘Versterken sociale netwerken voor volwassenen en ouderen’ dat er een 
startnotitie eenzaamheid wordt opgesteld waarbij het actieprogramma ‘Een tegen 
Eenzaamheid’ wordt gebruikt als kader.  

 Met het vaststellen van de programmabegroting 2020 heeft de gemeenteraad 
aangegeven te willen investeren in preventie en vroegsignalering van eenzaamheid.  

 In het kader van het programma ‘Langer Veilig Thuis’ wordt het thema eenzaamheid 
door diverse organisaties regionaal opgepakt in de werkgroep ’Eenzaamheid Midden 
Limburg West’.  

  
2. Het maken van een sterk netwerk 

 Het aanpakken van eenzaamheid doen we in netwerkverband, door het vormen van 
een coalitie. We kijken daarbij naar bestaande netwerkpartners die op dit moment een 
bijdrage leveren aan het vraagstuk en brengen hen samen met partijen die nog niet 
eerder een actieve rol in dit thema hebben gespeeld. Denk hierbij aan het bedrijfsleven 
en lokale ondernemers. Ons doel is om nieuwe en slimme verbindingen te maken om 
eenzaamheid tegen te gaan.  

 
3. Het betrekken van inwoners, eenzamen zelf  

 Om goed aan te sluiten bij de doelgroep richten we ons op groepen mensen alsook op 
de individuele persoon (zie hoofdstuk 6  “Drie niveaus van preventie’).  

 In het kader van de Week tegen Eenzaamheid brengen we een programmakrantje uit. 
We roepen inwoners, organisaties en verenigingen op om hun initiatieven hiervoor aan 
te melden. 

 We betrekken inwoners actief bij het pilotproject op het gebied van inclusieve 
cultuurparticipatie, dat zich richt op meer betrokkenheid in de buurt. 
 

4. Een duurzame aanpak 
 We werken aan een individuele aanpak: gericht op mensen uit de doelgroep en aan 

een collectieve aanpak waarbij we werken aan betrokken buurten. Samen dragen we 
zorg voor een sociale basis in alle kernen, waardoor mensen elkaar beter leren kennen 
en zich om elkaar bekommeren. 

 We maken gebruik van het bestaande aanbod en activiteiten, maar kijken daarbij naar 
wat echt werkt om eenzaamheid te doorbreken.  

 We nemen samen met de coalitie/kerngroep het totale aanbod onder de loep om hiaten 
op te sporen en voor een goede samenhang en samenwerking te zorgen.  

 De regisseurs leefbaarheid spelen een belangrijke rol bij het oppakken van signalen en 
het maken van de juiste verbindingen. De werkwijze is vraaggericht en gebaseerd op 
maatwerk. 

 Vanuit de gemeente ondersteunen we de opstart van telefooncirkels om ervoor te 
zorgen dat mensen iedere dag even contact met elkaar hebben. Vooral voor 
alleenwonenden is dit een uitkomst. 

 We brengen trainingen onder de aandacht om eenzaamheid te erkennen en herkennen. 
 

5. Monitoring en evaluatie  
 We vinden het van belang om samen met de partners de aanpak te beschouwen en 

met elkaar te reflecteren. Door de aanpak en de activiteiten te monitoren en tussentijds 
te evalueren, kunnen we op basis van beschikbare gegevens waar nodig bijsturen. 

 
 
 
 
 
 

2. LANDELIJKE RICHTLIJNEN, DE VIJF LANDELIJKE PIJLERS 
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Eenzaamheid is een urgent en actueel vraagstuk in Nederweert. 
 
 
 
 
Eenzaamheid onder volwassenen en ouderen  
Onderstaande cijfers komen uit de gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016. Dit onderzoek 
vindt om de vier jaar door de GGD plaats. Op dit moment zijn er nog geen cijfers van 2020 bekend. Op 
de RIVM website zijn ook cijfers per wijk te raadplegen. De meeste eenzaamheid komt voor in de kern 
van Nederweert. Daar voelt 44 % van 19 jaar en ouder en 58 % van de 75-plussers zich eenzaam. De 
regisseurs leefbaarheid kunnen dit goed plaatsen. Zij ervaren in de kleine kernen meer betrokkenheid. 
Mensen weten elkaar daar sneller te vinden. Opvallend uit onderstaande grafiek zijn de cijfers van de 
doelgroep van 65 t/m 74 jaar. Deze cijfers liggen relatief hoog ten opzichte van de landelijke en 
regionale cijfers en zijn nog niet goed te duiden.  
 

 
 
Eenzaamheid onder jeugd  
In de gezondheidsmonitor jeugd 2015 – 2016 van de GGD zijn eveneens cijfers over eenzaamheid 
opgenomen. Deze cijfers zijn beperkt tot de doelgroep 13 – 16 jarigen. Voor Nederweert zijn leerlingen 
van het VMBO bevraagd. Daarvan voelt 19 % zich soms eenzaam en 5 % vaak. Kijken we naar de 
regio-analyse dan voelt 15 % zich soms eenzaam en 3 % vaak. De cijfers van Nederweert liggen hoger 
dan in de regio-analyse. CITAVERDE is de enige school in Nederweert voor Voortgezet Onderwijs. De 
doelgroep was hierdoor beperkt en dat kan een vertekend beeld geven.  
 
 
 
 
 
 
 
Recentere cijfers zijn er vanuit de burgerpeiling3 Waarstaatjegemeente.nl” die is uitgevoerd in 2019, 
door het onafhankelijke bureau PON. Aan dat onderzoek hebben 517 respondenten meegedaan. 
 
 
 

                                                      
3 Iedere twee jaar voert het onafhankelijk bureau PON in opdracht van de gemeente een grootschalige 
burgerpeiling uit 

3. UITGANGSSITUATIE – NEDERWEERT 

3.1 GGD onderzoeken 

3.2 Burgerpeiling Waar staat je gemeente’ 
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Sociale eenzaamheid  
Sociale eenzaamheid draait om minder contact hebben met andere mensen dan je wenst. Denk aan het 
missen van vrienden, kennissen of collega’s. De volgende vraag is gesteld: ‘Voelt u zich wel eens 
eenzaam’. Onderstaand de cijfers ten opzichte van het landelijk gemiddelde. 
 

Sociale eenzaamheid Nederweert % Nederland % 
(vrijwel) nooit 50 63 
zelden 26 22 
soms 20 13 
vaak 4 2 

 
Betekenisvolle relaties 
Voor sommige mensen leidt een tekort aan betekenisvolle relaties snel tot gevoelens van eenzaamheid. 
Sociale eenzaamheid is een persoonlijke, subjectieve ervaring waarin iemand betekenisvolle relaties 
met een bredere groep mensen zoals buren, kennissen of mensen met dezelfde belangstelling mist. In 
lijn met de vorige vraag over sociale eenzaamheid valt ook hier op dat de cijfers ongunstig staan ten 
opzichte van de landelijke cijfers. De volgende vraag is gesteld: ‘Vindt u dat u voldoende contacten 
heeft met andere mensen? Dat wil zeggen betekenisvolle relaties buiten werk, school of eigen 
huishouden’. 
 
 

Betekenisvolle relaties Nederweert % Nederland % 
Ja, zeker 72 79 
Ja, maar zou meer willen 18 14 
Nee, te weinig 10 7 

 
 
 
 
 
 
 
Sterktes en kansen Zwaktes en bedreigingen 
Nederweert kent een sterke sociale verbinding. 
De cultuur in Nederweert wordt mede door de 
inzet van de regisseurs leefbaarheid opener, 
meer mensen willen zich inzetten voor hun wijk. 

Inwoners van Nederweert vragen niet snel om 
hulp. 

Er is veel draagvlak voor aanpak van 
eenzaamheid. Blijkt o.a. uit de actiebereidheid in 
het kader van de Week tegen Eenzaamheid.  

De integratie van mensen uit een andere cultuur 
verloopt niet altijd eenvoudig.  

Eenzaamheid is een speerpunt bij verschillende 
organisaties. Regionaal opgepakt via het 
‘Programma Langer Veilig Thuis’. 

Informatie over voorzieningen is niet altijd even 
goed zichtbaar of vindbaar. 

Nederweert heeft veel locaties die benut worden. 
Denk aan de inlooppunten, de eetpunten en de 
diverse verenigingen die in alle kernen aanwezig 
zijn.  

Nederweert kent vijf kernen met een eigen 
gezicht. Dat is op zich een sterkte. Aan de 
andere kant kan het ook vertragend werken. 
Sommige kernen zijn actiever dan anderen. 

Er bestaan diverse relevante 
samenwerkingsvormen en de samenwerking 
tussen organisaties verloopt over het algemeen 
goed. Partijen weten elkaar ook buiten de 
samenwerkingsvormen goed te vinden.  

Er zijn wachtlijsten voor GGZ-hulp (geestelijke 
gezondheidszorg) en voor Wlz-zorg. 

Er zijn nieuwe digitale platformen en websites 
die nog beter kunnen worden ingezet. Zoals: 
www.nederweert.nl/indebuurt, 
www.puntwelzijn.nl/socialemarktplaats 
www.degunnerij.nl 
 

Valkuilen: 
- symptoombestrijding in plaats van 

aanpakken oorzaak 
- generieke aanpak in plaats van werken 

aan diversiteit 
- incidentele oplossingen in plaats van 

structurele oplossingen 
 
 

3.3 Sterkte- en zwakte-analyse 
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De gemeente Nederweert wil investeren in preventie en vroegsignalering van eenzaamheid. 
Eenzaamheid helemaal oplossen zal niet mogelijk zijn. Wel kunnen we samen eenzaamheid zo veel 
mogelijk zien te voorkomen.  

Het aantal mensen dat zich eenzaam voelt neemt toe. In de komende vijf jaar willen we deze tendens 
ombuigen en streven naar het verlagen van de percentages eenzaamheid. Meten en monitoren van de 
ontwikkeling van eenzaamheid gebeurt via GGD-onderzoeken. De uitkomsten zijn vierjaarlijks 
beschikbaar. De eerstvolgende meting vindt plaats in 2020 en vervolgens in 2024.  

Movisie (landelijk kennisinstituut voor het sociaal domein) heeft een toolkit ontwikkeld om focus te 
kunnen leggen op de aanpak van eenzaamheid. Vier richtingen geven zij aan en één van die richtingen 
is preventie. Daarmee is de meeste winst te behalen! 

Om het genoemde effect te bereiken geven we uitvoering aan de volgende doelen: 

- Inwoners hebben voldoende vaardigheden om grip te hebben op hun sociaal-emotionele leven; 
- Inwoners hebben een divers samengesteld netwerk met voor hen voldoende betekenisvolle 

relaties; 
- Inwoners voelen zich welkom en thuis in de wijk of het dorp; 
- Inwoners voelen zich vrij om over gevoelens van eenzaamheid te spreken. 

 
 

 

 
Vormen lokale coalitie 
Het vormen van een lokale coalitie is de belangrijkste stap in een succesvolle aanpak om eenzaamheid 
te voorkomen en tegen te gaan. Om een complex vraagstuk als eenzaamheid aan te pakken is het 
noodzakelijk om kennis en samenwerking op lokaal niveau structureel te organiseren.  
Dit om eenzaamheid te kunnen signaleren, om versnippering van initiatieven tegen te gaan en 
gezamenlijk te leren van wat werkt en wat niet. Om het werkbaar te houden wordt vanuit de lokale 
coalitie een kerngroep geformeerd waarin alle partijen zo goed mogelijk zijn vertegenwoordigd. 
 
Partners lokale coalitie 
Om onze doelen te kunnen behalen is het van groot belang dat zoveel mogelijk partijen aanhaken. De 
coalitie dient uit alle relevante domeinen te bestaan. Denk hierbij aan ondernemers, organisaties op het 
gebied van zorg en welzijn, sport, kunst en cultuur, geloofsgemeenschappen, onderwijs, ruimte en 
wonen, schuld en armoede etcetera.  
 
Opdracht lokale coalitie (kerngroep) 
De lokale coalitie signaleert eenzaamheid in Nederweert en richt zich op samenwerking tussen de 
coalitiepartners. Dit doet zij door het bestaand aanbod zichtbaarder te maken, activiteiten op elkaar af te 
stemmen en de samenwerking hierin te intensiveren. En door de behoeften van burgers beter in beeld 
te krijgen om een aanbod op maat te kunnen bieden. Daarnaast stimuleert zij inwoners om aan 
activiteiten deel te nemen.  
 
Organisatie 
Op grond van de Wmo 2015 zijn gemeenten primair verantwoordelijk voor het bestrijden en vormgeven 
van een aanpak tegen eenzaamheid. De gemeente Nederweert neemt op grond van die 
verantwoordelijkheid de regie. Dat betekent dat de gemeente Nederweert: 

 een faciliterende rol heeft (voor het organiseren van bijeenkomsten van de lokale coalitie); 
 bewaakt dat er een brede vertegenwoordiging vanuit de samenleving in de coalitie plaatsneemt; 
 zorgdraagt voor het aanjagen en monitoren van het actieprogramma. 

Een regisseur leefbaarheid van de gemeente Nederweert neemt voor een deel het projectleiderschap 
op zich en geeft samen met partijen uitvoering aan het plan van aanpak. Stichting Punt Welzijn geeft 
sinds 1 januari 2020 uitvoering aan het Steunpunt Mantelzorg en Vrijwillige Inzet. Vanuit deze functie 
zijn zij voor een aantal activiteiten de uitvoerende organisatie. Ook heeft Punt Welzijn het 

4. DOELSTELLING: VOORKOMEN VAN EENZAAMHEID 

5. AANPAK 
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projectleiderschap op zich genomen voor de werkgroep ‘Eenzaamheid Midden Limburg West’. Dit in het 
kader van het programma ‘Langer Veilig Thuis’.    
 
Vanuit het ministerie van VWS wordt de gemeente Nederweert ondersteund in kennis en materiaal en 
bij het vormen van de coalitie.   
 
 
 
 
 
 
Bij een duurzame aanpak van eenzaamheid wordt ingestoken op drie niveaus van preventie4. 
Bij het laagste niveau in de afbeelding, dat gericht is op mensen zonder risicofactor, ligt de focus op 
groepen mensen. Bij het hoogste preventieniveau, dat gericht is op mensen met 
eenzaamheidsproblemen, ligt de focus op individuele ondersteuning. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Wij denken onze doelstellingen te behalen aan de hand van de volgende drie actielijnen. Zowel 
collectieve als individuele activiteiten zijn opgenomen. Hierbij wordt uitgegaan van de drie niveaus van 
preventie. 
 
Actielijnen: 

1. bewustwording en signalering 
2. werken aan betrokken buurten 
3. verbeteren van de kwaliteit van het aanbod 

 
 

                                                      
4 Movisie, september 2018 ‘Preventie van eenzaamheid, bouwstenen voor beleid’. 

7. DE ACTIES EN PLANNING 

6. DRIE NIVEAUS VAN PREVENTIE 
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Bewustwording en signalering gaan in elkaar over. Als we ons bewust zijn van de risicofactoren (zoals 
ziekte, overlijden partner, echtscheiding, ontslag, nieuwe baan of opleiding) die kunnen leiden tot 
veranderingen in het sociale netwerk van mensen waardoor er gevoelens van eenzaamheid kunnen 
ontstaan, dan is de kans groter dat we eenzaamheid bij een ander en bij onszelf zien te voorkomen of in 
een vroeg stadium weten te herkennen. Het is de eerste stap richting een preventieve actie. De 
volgende acties vinden plaats: 

 
Wat Wie Wanneer 
Vormen lokale coalitie en 
startbijeenkomst organiseren. 
Uitvoering op basis van draaiboek. 

Gemeente Nederweert  
(regisseur leefbaarheid samen met 
beleidsmedewerker) 

Medio 2020 

Vanuit de lokale coalitie een kerngroep 
formeren. Komt 3 keer per jaar bij 
elkaar. 

Beleidsmedewerker. Een regisseur 
leefbaarheid met enkele deelnemers 
vanuit de lokale coalitie 

Medio/eind 
2020 

Bewustwordingscampagne; gebruik 
maken van de materialen van de 
landelijke campagne ‘Eén tegen 
eenzaamheid’.  

Gemeente Nederweert samen met de 
lokale coalitie  

Doorlopend 

Signaleren (prioriteit geven binnen onze 
lokale bewustwordingscampagne en 
inzetten op deskundigheidsbevordering) 

Lokale coalitie, organisaties en inwoners Vanaf 3e 
kwartaal 2020 

Oppakken signalen Gemeente Nederweert 
(regisseurs leefbaarheid en adviseurs 
sociaal domein en overige partners) 

Vanaf 3e 
kwartaal 2020 

Week tegen Eenzaamheid! 
Krantje Week tegen Eenzaamheid 
uitbrengen met voorlichting en aanbod 
voorzieningen.  
 
Uitvoering op basis van het hiervoor 
opgestelde draaiboek. 

Gemeente Nederweert  
(een regisseur leefbaarheid samen met 
beleidsmedewerker en 
communicatieadviseur sociaal domein) 
 
 

Jaarlijks 

Samenwerking stimuleren en faciliteren 
in het kader van huisbezoeken. Dit om 
eenzaamheid op een goede manier 
bespreekbaar te maken en om de 
behoeften die uit de gesprekken 
voortkomen samen te kunnen 
analyseren en erop door te pakken.  

Gemeente Nederweert (Wmo adviseurs, 
regisseurs leefbaarheid, 
beleidsmedewerker), 
seniorenverenigingen (ouderen-
adviseurs), De Zonnebloem en steunpunt 
Mantelzorg en Vrijwillige Inzet 

Jaarlijks 

Actieplan ‘Eenzaamheid Midden 
Limburg West’ - programma ‘Langer 
Veilig Thuis’. Hierin worden vijf 
operationele doelen gesteld5. 

. 

Punt Welzijn, vertegenwoordiger vanuit 
een zorgorganisatie, huisarts of 
praktijkondersteuner namens Meditta, 
Wonen Limburg, vertegenwoordiging 
namens inwoners van Midden-Limburg 
West 
Advies: ROS Robuust 

2020 - 2024 
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1. Professionals zijn in 2022 in staat zorgwekkende eenzaamheid beter  / eerder te herkennen /  te signaleren  op basis van een 
gekozen instrument 
2. In 2020 is er een lokaal netwerk dat zich richt op het signaleren, melden en aanpakken van eenzaamheid 
3.Standaardverlaging; bewoners accepteren eenzaamheid meer als onderdeel van het leven. Daartoe verhogen we het 
bewustzijn van eenzaamheid en acceptatie (niet alles is op te lossen). Meer mensen voeren eigen regie over hun leven. 
4.In 2020 is er een passend aanbod voor risicogroepen zoals mantelzorgers, migranten. Speciale aandacht bij live events zoals 
verweduwing, verlies van eigen regie en slechte mobiliteit. 
5. In de komende 5 jaar zetten we professionals in die het bewustzijn verhogen voor het belang van het opzetten en onderhouden 
en vernieuwen van (buurt)netwerken en sociale netwerken. 

7.1 Bewustwording  en signalering 
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Samen met partners en inwoners werken we aan betrokken buurten. Hierdoor ontstaan in een buurt 
meer betekenisvolle relaties en vriendschappen. Iedereen heeft iets te bieden in een gemeenschap. 
Ook mensen die zich eenzaam voelen. Een steuntje in de rug kan al helpen om iemand in beweging te 
krijgen. Betekenisvolle relaties versterken is iets van ons allemaal. De volgende acties vinden plaats: 

 
Wat Wie Wanneer 
Stimuleren en promoten van vrijwilligerswerk, 
leefbaarheidsinitiatieven en het maatjesproject. 
Daarbij optimaal gebruik maken van onze 
bestaande websites. Denk aan: 
www.nederweert/indebuurt  
www.puntwelzijn.nl/socialemarktplaats 

Regisseurs leefbaarheid samen 
met vrijwilligersondersteuner van 
het steunpunt Mantelzorg en 
Vrijwillige Inzet Nederweert (Punt 
Welzijn) 

2020-2022 

Stimuleren van het opzetten van telefooncirkels 
in de diverse kernen zoals in Leveroy 

Regisseurs leefbaarheid samen 
met inwoners uit een kern 

2020-2022 

Stimuleren en ondersteunen van 
maatschappelijke, culturele en beweegprojecten 
tussen onderwijs (basis en voortgezet) en 
organisaties voor ouderen of mensen met een 
beperking 

Regisseurs leefbaarheid en 
combinatiefunctionarissen  
 

2020-2024 

Pilot: project op het gebied van inclusieve 
Cultuurparticipatie, dat zich richt op meer 
betrokkenheid in de buurt. Met specifieke 
aandacht voor de 65-plusser.  
(Subsidieaanvraag aanloopregeling ‘Samen 
cultuur maken verbreden’ van het fonds voor 
cultuurparticipatie met mogelijkheid tot vervolg 
via de daaropvolgende vierjarige regeling)  

RICK, Punt Welzijn, 
Woningvereniging Nederweert, 
gemeente Nederweert. 
Binnen het project wordt 
samengewerkt met lokale 
vrijwilligersorganisaties zoals 
toneelverenigingen, kbo en De 
Zonnebloem 

2020-2024 

Doorontwikkeling van de open inlopen 
(in alle kernen is een open inloop) en 
ontwikkelen tussenvoorzieningen (vb 
huiskamer). 

Regisseurs leefbaarheid, 
beleidsmedewerkers, adviseurs 
Sociaal Domein en beweeg- en 
leefstijlcoach 

2020-2022 

Denktank leefbaarheid. Is een bestaande  
werkgroep waarin een aantal partners uit 
Nederweert betrokken zijn die samenwerken op 
het gebied van leefbaarheid. Vanuit de 
werkgroep ontstaan nieuwe initiatieven en 
worden er onderlinge verbindingen gelegd 
tussen initiatieven 

Regisseurs leefbaarheid 
Woningvereniging Nederweert 
Land van Horne 
PSW 
Stichting de Gunnerij 
CITAVERDE College 
Humanitas 

doorlopend 

 
 
 
 
 
In Nederweert gebeurt al veel. Het aanbod varieert van beweeg- en culturele activiteiten tot cursussen, 
voorlichting en ontmoeting. Door het bestaande aanbod te verbeteren, aan te vullen of te veranderen 
kan het optimaal aansluiten. De volgende acties vinden plaats:  
 
Wat Wie Wanneer 
Organisaties informeren/ondersteunen/adviseren 
over wat werkt bij de aanpak van eenzaamheid 
(https://www.movisie.nl/publicatie/wat-werkt-
aanpak-eenzaamheid). 

Beleidsmedewerker, Steunpunt 
Mantelzorg en Vrijwillige Inzet, 
combinatiefunctionarissen.  

2020-2024 

Uitvoering van de diverse uitvoeringsprogramma’s 
binnen het Sociale Domein o.a. actieplan 
dementie.  
Opstellen en uitvoeren plan in het kader van 
positieve gezondheid  

Gemeente Nederweert en de 
betreffende organisaties. 

2020-2023 

7.2 Werken aan betrokken buurten 

7.3 Verbeteren van kwaliteit van het aanbod  
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Eind 2022 vindt samen met de coalitiepartners een tussenevaluatie plaats. Vervolgens nog een keer op 
het einde van de looptijd. De resultaten en bevindingen worden opgenomen in de algemene 
tussenevaluatie en eindevaluatie. Initiatieven worden daarnaast door de eigen partners geëvalueerd en 
zo nodig bijgesteld. 
 
Meten en monitoren van de ontwikkeling van eenzaamheid gebeurt via GGD-onderzoeken en de 
burgerpeiling ‘Waar staat je gemeente’. De uitkomsten van de GGD-onderzoeken zijn vierjaarlijks 
beschikbaar. De eerstvolgende meting vindt plaats in 2020. Om de twee jaar vindt de burgerpeiling 
plaats. De eerstvolgende cijfers zijn in 2022 beschikbaar. Ons voornemen is om deze betrouwbare en 
gevalideerde metingen te hanteren om de resultaten te volgen en te kunnen vergelijken met eerdere 
uitkomsten. 
 
Daarnaast worden projecten, met name het pilot project dat zich richt op meer betrokkenheid in de 
buurt, afzonderlijk geëvalueerd met de gezamenlijke partners van het project. Meetbare indicatoren 
worden opgenomen. In de evaluatie wordt aangegeven in hoeverre het doel van het project is bereikt en 
hoe men tot die conclusie is gekomen. De interventies van organisaties die gebruik maken van de 
verbetertool worden met behulp van deze verbetertool ook geëvalueerd met als doel ervan te leren en 
de interventie te verbeteren. 
 
Resultaten in cijfers zijn te verwachten als de aanpak op stoom komt en (ook) inzet gericht op preventie 
zich doet gelden.  
 
 
 
 
 

 Aanpak is afhankelijk van daadwerkelijke inzet van alle betrokken individuen en 
organisaties. 

 Er wordt gewerkt met verschillende partijen waarmee inhoudelijke en financiële afspraken 
worden gemaakt. Daarvoor is tijd en ruimte nodig. Door onvoorziene omstandigheden 
kunnen bepaalde activiteiten later dan gepland worden uitgevoerd of kan er naar andere 
alternatieven gezocht moeten worden. Zie ook hoofdstuk 10 Coronacrisis. 

 Mensen verwachten snel grote resultaten en kunnen teleurgesteld raken als dit uit de 
eerstvolgende monitor/evaluatie niet of beperkt is op te maken of als hun eigen activiteiten 
niet goed worden bezocht.  

 Aanpak of campagne stokt na nieuwe verkiezingen van de Tweede Kamer of 
gemeenteraad.  

 Het pilotproject op het gebied van inclusieve cultuurparticipatie, dat zich richt op meer 
betrokkenheid in de buurt, kan alleen vanwege de omvang doorgang vinden wanneer het 
cultuurparticipatiefonds hier financieel aan wil bijdragen. Wel wordt rekening gehouden met 
een minimale variant. Mogelijk dat dit dan nog een optie kan zijn. 

 Voor de voorbereidende kosten van het pilotproject (aanvraag en opstellen projectplan) 
lopen we enig risico. Die kosten zullen betaald moeten worden, ook als het project geen 
doorgang vindt.  
 
 
 
 

 
De coronacrisis begon toen de laatste hand werd gelegd aan dit plan. Een crisis die de hele wereld op 
zijn kop heeft gezet en helaas nog een tijd gaat duren. Meer dan ooit is het belangrijk dat er een plan 
van aanpak klaarligt om eenzaamheid te bestrijden. Al vraagt het de komende tijd vooral veel creativiteit 
en flexibiliteit. En dat zien we gelukkig al veelvuldig ontstaan. Het digitale netwerk biedt veel 
mogelijkheden. Organisaties spelen hier goed op in. Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de 
telefoon en beeldcontact. Ook veel lessen kunnen op die wijze doorgang vinden. En er ontstaan mooie 
initiatieven zoals koks die voor mensen thuis gaan koken en inwoners die voor een ander  
boodschappen gaan doen.  
 

8. EVALUEREN, MONITOREN EN METEN 

9. HAALBAARHEID EN RISICO’S 

10. CORONACRISIS 
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De crisis schopt de planning en uitvoering van dit plan door elkaar. Dit plan dient dan ook gezien te 
worden als een dynamisch document! 
 

 
 
 
 
Een aantal activiteiten kan uitgevoerd worden vanuit bestaande formaties en (subsidie)afspraken met 
professionele organisaties en vanuit bestaande budgetten. De huis-aan-huiskrant in het kader van de 
Week tegen Eenzaamheid en de bijeenkomst(en) voor de lokale coalitie kunnen (structureel) 
gefinancierd worden vanuit het budget zorgvragende burgers FCL 66100170. Hiervoor wordt binnen het 
bestaande budget een bedrag geraamd van € 10.000.-.  
 
Ten gunste van bovenstaande FCL wordt in de berap en kadernota voor het pilotproject dat zich richt op 
meer betrokkenheid in de buurt, een bedrag van € 20.000.- opgenomen. 
Voor het pilotproject wordt een aanvraag voorbereid en ingediend voor de aanloopregeling ‘Samen 
cultuur maken verbreden’ van het fonds voor Cultuurparticipatie waarvoor minimaal 20 % cofinanciering 
nodig is. Minimaal € 25.000,- en maximaal € 125.000.- kan aangevraagd worden. Hiermee kan er een 
groot project worden neergezet. De regeling is een aanloopregeling. De opgedane kennis, ervaring en 
opbrengsten bieden een basis voor een verdere doorontwikkeling naar het meerjarenprogramma 
Cultuurparticipatie voor de beleidsperiode 2021-2024.  
 
De adviseur die door RICK wordt ingehuurd om de aanvraag te verzorgen schat de kans groot dat de 
aanvraag voor de aanloopregeling en mogelijk ook voor een vervolg (vierjarige regeling) wordt 
gehonoreerd. Zo niet, dan zal er opnieuw een afweging gemaakt moeten worden.  
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11. FINANCIËN 


