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BESLUIT genomen door B&W d.d. 

 

Het college besluit:  

 

het projectplan 'eentegeneenzaamheid' vast te stellen; 

het communicatieplan ‘eentegeneenzaamheid’ vast te stellen. 

 

een bedrag van €10.000,00 beschikbaar te stellen ten behoeve van: 

 

- diverse activiteiten in de week tegen de eenzaamheid 2019 

- een online en offline promotiecampagne 

- een trainingsaanbod voor professionals 

- workshop en online training voor de doelgroep 

 

Dit voorstel gaat over de lokale aanpak tegen het verminderen van eenzaamheid in de gemeente 
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1. Aanleiding  
In 2016 vond de eerste conferentie rondom eenzaamheid plaats. In 2017 ondertekenden we tijdens de 
tweede conferentie  met 10 partijen het convenant tegen eenzaamheid. . Vanaf 2018  is het 
verminderen van eenzaamheid onder ouderen een van de speerpunten in het collegeprogramma. 
 
We willen ervoor zorgen dat het percentage eenzaamheid onder ouderen naar beneden gaat en kiezen 
daarom voor een duurzame, breed gedragen aanpak.  
 
Hiertoe hebben we een nieuw project en communicatieplan ‘eentegeneenzaamheid’ opgesteld wat we zo 
snel mogelijk willen uitvoeren.  
 

2. Voorgesteld besluit 
 

Het college besluit:  

 

1. het projectplan 'eentegeneenzaamheid' vast te stellen; 

2. het communicatieplan ‘eentegeneenzaamheid’ vast te stellen; 

3. een bedrag van €10.000,00 beschikbaar te stellen uit ‘Samenkracht en burgerparticipatie’ ten 

behoeve van: 

 

- diverse activiteiten in de week tegen de eenzaamheid 2019 

- een online en offline promotiecampagne 

- een trainingsaanbod voor professionals 

- workshop en online training voor de doelgroep 

-  

3. Het beoogd effect 
We willen het percentage eenzaamheidsproblematiek van 65+inwonersvan 40% in 2016 omlaag 

brengen naar 35% in 2022. 

 

4. Politieke keuzeruimte 
Het verminderen van de eenzaamheid in de gemeente is een van de speerpunten in het 

collegeprogramma.  

 

5. Gedachtengang 
Argumenten 

1. We realiseren hiermee een lokale en duurzame aanpak tegen eenzaamheid. We sluiten ons aan bij 

het landelijke programma ‘ééntegeneenzaamheid’ en het netwerk van 100 gemeenten en geven 

uitvoering aan de vijf pijlers die de wethouder ondertekend heeft.  

 

2. We versterken het lokale netwerk en het ambassadeurschap tegen eenzaamheid. We verbinden 

concrete acties aan de vijf pijlers; bestuurlijk commitment, het creëren van een sterk netwerk, het 

betrekken van de doelgroep, een duurzame aanpak en monitoring/evaluatie.  

 

3. Er is een budget nodig voor het uitvoeren van de activiteiten, het voeren van campagne en voor het 

trainen van professionals. 

 

      Kanttekening 

We realiseren ons dat er verschillende soorten eenzaamheid zijn, dat eenzame mensen niet gemakkelijk 
te bereiken zijn en dat één aanpak niet bestaat. We monitoren in samenwerking met onze partners de 
effectiviteit van de aanpak.. 
 
 

6. Middelen 
In 2019 voeren we een aantal concrete acties uit het projectplan uit. De totale kosten bedragen 

€8.000.00. De middelen zijn nodig voor: 

 

- diverse activiteiten in de week tegen de eenzaamheid 2019 

- een online en offline promotiecampagne 

- een trainingsaanbod voor professionals 
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- workshop en online training voor de doelgroep 

 

 

  

7. Participatie 
Zorgbalans, GGD Kennemerland, Welzijn Bloemendaal en Sportsupport zijn vertegenwoordigd in de 

projectgroep. Zij zijn betrokken en denken mee over het project, de uitvoering en de afstemming met 

de doelgroep(en). Via Welzijn Bloemendaal is er tevens een ervaringsdeskundige betrokken bij het 

project. We informeren de WMO-raad over het project en communicatieplan. 

 

8. Communicatie 
      Zie communicatieplan en communicatiekalender. 

 

9. Milieu-aspecten 
n.v.t. 

 

10. Samenwerking (Heemstede) 
N.v.t.  

    

11. Vervolgproces/evaluatie 
Het verminderen van eenzaamheid is een doorlopend proces. 

 

 Evaluatie 

       We evalueren de ontwikkelingen met het projectteam eenzaamheid periodiek.  

       

Bijlagen 

Projectplan ‘eentegeneenzaamheid’  

Communicatieplan 

 

 

Achterliggende documenten 

 

 

Het hoofd van de afdeling Beleid, 


