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1. Wat is eenzaamheid?   
“Eenzaamheid is je niet verbonden voelen. Je ervaart een gemis aan een hechte, emotionele band 

met anderen. Of je hebt minder contact met andere mensen dan je wenst. Eenzaamheid gaat 

gepaard met kenmerken als negatieve gevoelens van leegte, verdriet, angst en zinloosheid en met 

lichamelijke of psychische klachten”1. Eenzaamheid is iets dat je ervaart. Dit betekent dat je pas 

eenzaam bent als je jezelf eenzaam voelt. Eenzaamheid is vooral een probleem voor mensen die het 

sterk of langdurig voelen. Het kan leiden tot gezondheidsrisico’s, minder meedoen in de samenleving 

en een gevoel dat welzijn of geluk tekortschiet. Eenzaamheid is een complex probleem dat nooit 

helemaal opgelost zal worden. Mensen die eenzaam zijn ervaren vaak ook nog problemen op andere 

levensgebieden. Denk aan psychische problemen, schuldenproblematiek, opvoedvragen of andere 

moeilijkheden in de persoonlijke situatie.  

Een recente oorzaak van eenzaamheid is de coronapandemie. In deze periode is eenzaamheid niet 

alleen meer zichtbaar geworden, maar wordt eenzaamheid als thema ook meer bespreekbaar. Een 

deel van deze eenzaamheid ontstaan tijdens corona neemt wellicht af, wanneer de situatie is 

gestabiliseerd. Toch zullen er ook mensen zijn voor wie de eenzaamheid niet weggaat, omdat de 

duur van de pandemie voor meer sociale isolatie heeft gezorgd of omdat ze voor de pandemie ook al 

eenzaam waren.  

2. Aanleiding aanpak eenzaamheid en actieagenda 
Op 23 maart 2021 heeft het college het ‘Plan van aanpak eenzaamheidsbestrijding gemeente 

Leidschendam-Voorburg 2021-2023’ vastgesteld. In dit plan zijn drie lange termijn doelstellingen 

beschreven: 

 Vergroot de bewustwording en maak eenzaamheid daardoor bespreekbaar 

 Creëer een lokaal netwerk  

 Werk aan een duurzame aanpak 

In 2021 is gestart met de uitvoering van het plan van aanpak. Er is een bewustwordingscampagne 

opgezet en er is een start gemaakt met het netwerk ‘Oog voor elkaar’. Ook is er een kwartiermaker 

aangesteld die tot eind 2022 betrokken is bij dit netwerk om verbindingen te leggen. Dit proces 

wordt begeleid door Movisie vanuit ´Eén tegen eenzaamheid´ van het ministerie van VWS. Om 

vervolg te geven aan de aanpak eenzaamheid is samen met het netwerk deze actieagenda voor 2022 

opgesteld.  

In Leidschendam- Voorburg is er een divers aanbod om eenzaamheid te voorkomen of te bestrijden. 

De sociale kaart op de website van het Sociaal Servicepunt geeft overzicht van de vele activiteiten en 

ontmoetingsmogelijkheden, https://sociaalservicepunt.nl/sociale-kaart/. Omdat er een divers 

aanbod rondom eenzaamheid is, ligt de focus van de actieagenda op bewustwording van 

eenzaamheid, vroegtijdig signaleren van eenzaamheid, eenzaamheid bespreekbaar maken en een 

passende interventie aanbieden. Het netwerk geeft zo gezamenlijk invulling aan de drie lange termijn 

doelstellingen met concrete acties voor 2022.  

                                                           
1 Eéntegeneenzaamheid.nl 

https://sociaalservicepunt.nl/sociale-kaart/
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3. Vergroot de bewustwording en maak eenzaamheid daardoor bespreekbaar in 

alle doelgroepen 
Eenzaamheid wordt niet altijd bespreekbaar gemaakt. Vaak schamen mensen zich of weten ze niet 

precies wat eenzaamheid is of hoe ze ermee om moeten gaan. Meer aandacht voor bewustwording 

onder zowel inwoners als organisaties is belangrijk om eenzaamheid bespreekbaar te kunnen maken. 

Voor 2022 zijn op de doelstelling bewustwording een aantal gezamenlijke acties geformuleerd: 

Bewustwordingscampagne 

1. In 2022 wordt er een doorlopende bewustwordingscampagne voor inwoners georganiseerd 

door het netwerk. Op 11 november 2021 heeft het netwerk ‘Oog voor elkaar’ vier 

doelgroepen gekozen om te kunnen focussen op het voorkomen en bestrijden van 

eenzaamheid: ouderen, jongeren, mantelzorgers en Leidschendam-Voorburgers die moeilijk 

rond kunnen komen. Per doelgroep worden er interviews met initiatiefnemers of begeleiders 

van activiteiten gehouden die helpen om een sociaal netwerk op te bouwen. Deze interviews 

worden gedeeld via de Gemeenterubriek en social media. Het doel is om anderen op ideeën 

te brengen hoe zij ook een bijdrage kunnen leveren in de aanpak van eenzaamheid. Zo is er 

doorlopend aandacht voor bewustwording en het bespreekbaar maken van eenzaamheid. 

 

2. De Week tegen Eenzaamheid (29 september tot en met 6 oktober) wordt ingezet om 

bewustwording te creëren bij inwoners. Er wordt een overzicht gemaakt en van de 

activiteiten voor ontmoeting. Dit kan inwoners helpen om nieuwe mensen te ontmoeten. 

Verdere invulling wordt later in het jaar door de partners gezamenlijk vormgegeven. 

Aandachtspunten in deze campagne zijn: 

 Het doorbreken van het taboe op eenzaamheid 

 Tips geven om eenzaamheid te voorkomen 

 Bewustwording creëren rondom life-events 

 Tips geven hoe je iets kunt betekenen voor een ander 

 Impact van corona en het lange thuiszitten  

 Partners kunnen samen en zelfstandig een deel van deze campagne vormgeven en daar 

samen aan werken 

 De gemeente faciliteert partners door waar mogelijk ruimte op de gemeentelijke 

communicatiekanalen te reserveren 

Trainingsaanbod 

Om bewustwording van eenzaamheid onder professionals en vrijwilligers te vergroten, is training 

voor deze groepen noodzakelijk. In deze trainingen zal aandacht zijn voor het signaleren en 

herkennen van eenzaamheid en gespreksvaardigheden.  

3. Er worden twee trainingen georganiseerd waar aandacht is voor bewustwording over het 

thema eenzaamheid onder vrijwilligers. De eerste training wordt gefaciliteerd door stichting 

Duivenvoorde. Voor de tweede training is dit nog niet bekend. 

 

4. In 2022 worden er twee trainingen georganiseerd waar aandacht is voor bewustwording over 

het thema eenzaamheid onder professionals. In deze trainingen is er aandacht voor 

signaleren van eenzaamheid en doorverwijzing. Het Sociaal Servicepunt is trekker van deze 

trainingen. 
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4. Creëer een lokaal netwerk 
De landelijke coalitie Eén tegen eenzaamheid geeft advies over mogelijke stappen in de aanpak 

eenzaamheid. Ze benoemen vijf pijlers waarvan het creëren van een lokaal netwerk er één is. In de 

aanpak eenzaamheid is het belangrijk om samen te werken.  

Netwerk ‘Oog voor elkaar’ 

In 2021 is hiervoor de kwartiermaker eenzaamheid aangetrokken en is er een start gemaakt met het 

netwerk ‘Oog voor elkaar’. Er kunnen bestaande en nieuwe partijen aansluiten bij het netwerk vanuit 

allerlei richtingen zoals: zorg, welzijn, ondernemers, onderwijs en buurten. Voor het jaar 2022 zijn de 

volgende acties geformuleerd: 

5. Het netwerk ‘Oog voor elkaar’ komt vijf keer bijeen om kennis te delen over 

eenzaamheidsbestrijding. 

Belangrijk is dat de deelnemers een brede afvaardiging zijn van de genoemde sectoren. In het 

netwerk worden successen gedeeld en wordt het aanbod in de gemeente geïnventariseerd en 

geactualiseerd door de lokale coalitie. Initiatieven worden aan elkaar verbonden en partners 

enthousiasmeren elkaar om (samen) actie te ondernemen. Er zal specifiek aandacht zijn voor de vier 

gekozen doelgroepen door het netwerk: ouderen, jongeren, mantelzorgers en Leidschendam-

Voorburgers die moeilijk rond kunnen komen. 

Vorming kerngroep 

In 2022 is de kwartiermaker betrokken bij het organiseren van de bijeenkomsten. Om het netwerk 

voort te zetten, is er een kerngroep verantwoordelijk voor het organiseren van de 

netwerkbijeenkomsten. Ook bewaakt zij de uitvoering van de actieagenda. Het is de bedoeling dat 

eind 2022 deze kerngroep zelfstandig functioneert en het netwerk verder voortzet.  

6. Een kerngroep wordt gevormd van tenminste vier leden van verschillende organisaties.  

De kerngroep bestaat uit de partners: Sociaal Servicepunt, Sport en Welzijn en WOEJ. Er wordt nog 

naar uitbreiding gezocht om het kernteam compleet te maken. Vanuit de gemeente blijft de 

beleidsadviseur eenzaamheid betrokken.  

5. Werk aan een duurzame aanpak 
Een andere pijler van de vijf pijlers van de coalitie Eén tegen eenzaamheid is het ontwikkelen van een 

duurzame aanpak. Dit is een pijler die moet zorgen dat ook op de lange termijn de bestrijding van 

eenzaamheid vorm krijgt.  

Centraal punt voor signalen van eenzaamheid 

Een speerpunt dat voor de lange termijn van grote waarde kan zijn, is het inrichten van een centraal 

punt voor zowel mensen die zich eenzaam voelen als vrijwilligers of professionals die signaleren dat 

iemand eenzaam is. Bij dit punt kunnen zij terecht voor vragen, een luisterend oor of informatie over 

waarheen door te verwijzen. In 2021 heeft het Sociaal Servicepunt al aangegeven deze rol te willen 

vervullen. Belangrijk is wel om ook in 2022 aandacht te blijven vragen voor het bestaan van het 

meldpunt.  

7. In 2022 wordt in alle publieke communicatie rondom het thema eenzaamheid verwezen naar 

het Sociaal Servicepunt als meldpunt bij vragen over eenzaamheid. 
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Eenzaamheidsambassadeurs 

Bij de doelstelling bewustwording is al gesproken over het trainen van vrijwilligers en professionals. 

Met name voor de professionals is het van belang dat ze niet alleen zelf toegerust worden omtrent 

het thema eenzaamheid, maar dat de rest van hun collega’s ook kunnen profiteren van deze kennis. 

Daarom wordt er in 2022 ook ingezet op het aanbieden van geschikte training voor professionals die 

deze rol op zich willen nemen: 

8. In 2022 worden eenzaamheidsambassadeurs opgeleid. Er wordt een train-de-trainer cursus 

aangeboden. Professionals van verschillende organisaties volgen deze training en geven deze 

kennis door binnen hun organisatie door collega’s te trainen en te informeren. Zo ontstaat er 

een groeimodel aan eenzaamheidsambassadeurs. Een half jaar na deze training wordt met 

deze deelnemers geëvalueerd of en hoe deze kennis is doorgegeven. 

Acties per doelgroep voor 2022 

Het netwerk ‘Oog voor elkaar’ heeft vier doelgroepen gekozen om te kunnen focussen op het 

voorkomen en bestrijden van eenzaamheid: ouderen, jongeren, mantelzorgers en Leidschendam-

Voorburgers die leven in armoede. Voor de diverse doelgroepen is er doorlopend aanbod in 

gemeente Leidschendam-Voorburg om eenzaamheid te voorkomen of te bestrijden. De sociale kaart 

op de website van het Sociaal Servicepunt geeft een overzicht van de vele activiteiten en 

ontmoetingsmogelijkheden, https://sociaalservicepunt.nl/sociale-kaart/. Wat er gebeurt in 

Leidschendam-Voorburg binnen de subsidietafels omtrent eenzaamheid, is te lezen in bijlage 1. 

Naast deze bestaande activiteiten zijn er in 2022 de volgende activiteiten per doelgroep. 

Jongeren en eenzaamheid 
Tijdens de coronacrisis is eenzaamheid onder jongeren groter en zichtbaarder geworden. Jongeren 

zitten nog midden in de ontwikkeling van hun sociale vaardigheden. Groepsvorming op de 

middelbare school is belangrijk, als dat niet zo goed lukt kunnen jongeren daar last van krijgen. Soms 

spelen er meer problemen, bijvoorbeeld armoede, pestgedrag en daardoor angst voor nieuwe 

ontmoetingen of problemen in de gezinssituatie (scheiding). Voor jongeren wordt in 2022 ingezet op: 

9. De jeugdgezondheidszorg (JGZ ZHW) geeft gezondheidslessen op scholen in groep 7 over 

veranderingen die in de pubertijd gaan spelen. De jeugdverpleegkundigen spreken over 

eenzaamheid, pesten en hoe het met vrienden gaat met de leerlingen.  

 

10. Stichting Interculturele Bevordering Contact & Educatie (IBCE) organiseert activiteiten met 

dans, muziek & eten in de wijk. Door in de wijk actief te zijn, is de drempel voor jongeren laag 

om aan te sluiten. Ook sluiten ouders en andere wijkbewoners aan.   

Ouderen en eenzaamheid 
Oorzaken van eenzaamheid bij ouderen zijn een verkleind sociaal netwerk, het verliezen van partner 

en het uit huis gaan van de kinderen. Ook het langer zelfstandig thuis wonen kan zorgen voor 

eenzaamheid. Als aanvulling op het bestaande aanbod zijn er deze acties voor 2022: 

11. Open Atelier Corbulo College  
Wijkbewoners komen naar het Corbulo College om diverse workshops van de jongeren op de 

school te volgen en te leren over verschillende technieken. Vrijwilligers van Stichting Present 

ondersteunen hierbij. 

12. Groenoord Zorgt wil graag twee zorgambassadeurs toerusten.  

https://sociaalservicepunt.nl/sociale-kaart/
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Zo wordt eenzaamheid bespreekbaar gemaakt in de organisatie en onder collega’s.  

 

13. Gemeente en Sociaal Servicepunt sturen een brief naar alle 70+’ers in de gemeente om hen 

te attenderen dat er (na lockdown) weer mogelijkheden zijn voor activiteiten, 

vrijwilligerswerk en ontmoeting. 

 

14. Stichting Duivenvoorde en Sport en Welzijn gaan samen gymlessen geven aan ouderen.  

Zo kunnen de ouderen bij Stichting Duivenvoorde bewegen en elkaar ontmoeten. 

 

15. De Bibliotheek aan de Vliet geeft trainingen over digitale vaardigheden.  

Er zijn workshops, cursussen, het DigiCafé en Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). De 

bibliotheekmedewerkers zetten in op eenzaamheid vroegtijdig signaleren en bespreekbaar 

maken. 

Mantelzorgers en eenzaamheid 
Mantelzorgers die aan huis gebonden zijn vanwege de zorg voor een naaste, kunnen te maken 

krijgen met gevoelens van eenzaamheid. Er kan onbegrip ontstaan in het sociale netwerk van de 

mantelzorger over de vele zorg die wordt verleend, waardoor er weinig ruimte is om sociale relaties 

te onderhouden. Het netwerk van de mantelzorger kan krimpen door de verleende zorg. In 

Leidschendam-Voorburg biedt het netwerk mantelzorg ondersteuning en tips voor mantelzorgers die 

zich eenzaam voelen, www.mantelzorglv.nl/. Ook zijn er mogelijkheden voor ontmoeting van 

lotgenoten, bijvoorbeeld het Mantelzorgcafé in de bibliotheek aan de Vliet en de Jonge Helden 

chillavond (voor jonge mantelzorgers). 

16. Het netwerk ‘Oog voor elkaar’ gaat bij de doelgroep mantelzorgers eenzaamheid (meer) 

bespreekbaar maken en vroegtijdig signaleren. Voor deze doelgroep is er een divers aanbod 

waarbij de focus ligt op het signaleren.  

Armoede en eenzaamheid 
Inwoners met beperkte financiële middelen hebben niet altijd geld om mee te doen aan activiteiten. 

Soms blijven ze ook thuis uit schaamte, omdat ze geen passende kleding hebben om naar een 

bepaalde gelegenheid te gaan, geen cadeautje kunnen kopen, geen vervoer hebben of uit angst als 

dat ze bij iemand op bezoek gaan, ze diegene ook terug moeten vragen. In 2022 wordt er extra 

ingezet op:  

17. Noppes Recycled Goods (Sport en Welzijn) 

Noppes zet extra vrijwilligers in om eenzaamheid vroegtijdig te signaleren en bespreekbaar 

te maken onder deze doelgroep. Door laagdrempelig een praatje te maken met de klanten 

van Noppes, kan eenzaamheid vroegtijdig worden gesignaleerd. Vervolgens kan er passende 

ondersteuning worden ingezet. De vrijwilligers volgen de trainingen om deskundiger te 

worden in het signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid. 

 

18. Stichting Arm in Arm gaat eenzaamheid (meer) proberen te signaleren bij de maatjes. De 

schuldhulpmaatjes kunnen door de trainingen te volgen eenzaamheid meer bespreekbaar 

maken. 

 

19. Stichting Interculturele Bevordering Contact & Educatie (IBCE) zet in op extra activiteiten en 

ontmoeting. Bijvoorbeeld een ontmoeting om het te hebben over kansen in de maatschappij. 

 

http://www.mantelzorglv.nl/
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Voor alle inwoners (zonder specifieke doelgroep) van Leidschendam-Voorburg zijn er de volgende 

activiteiten in 2022:  

20. Kookbuddy (Buddy netwerk) 

De kookbuddy gaat samen boodschappen doen, eten bereiden en samen nuttigen bij de 

mensen thuis. De kookbuddy biedt tijd en aandacht, een luisterend oor en vermindert de 

gevoelens van eenzaamheid. Daarnaast stimuleert kookbuddy bewustzijn rondom voeding 

en kwaliteit. 

 

21. Lief en leedstraatjes (WOEJ, Vidomes en Wooninvest) 

In een Lief & Leedstraat besteden bewoners extra aandacht aan een buur als dat nodig is. 

Bijvoorbeeld als iemand veel alleen is, net uit het ziekenhuis komt of een naaste heeft 

verloren. Zo dragen buren bij aan het bestrijden van eenzaamheid en houden ze een oogje 

op elkaar. Dat laatste gebeurt ook op vrolijke momenten zoals bij de geboorte van een baby, 

een nieuwe baan of het behalen van een diploma. Zo ontstaan warme, zorgzame straten en 

iedereen kan meedoen. In 2022 worden de Lief & Leedstraatjes uitgebreid. 

 

22. Theatervoorstelling ‘Ongezien’ reprise 2022 (Trias & Theater Ludens) 

Elf buurtbewoners hebben een voorstelling gemaakt over het thema eenzaamheid. 

‘Ongezien’, een toepasselijke titel in deze coronaperiode. In de zomer van 2021 is deze 

voorstelling vier keer gespeeld. In 2022 zal deze voorstelling minstens twee keer terugkomen 

en graag gaan de spelers na de voorstelling met het publiek in gesprek om eenzaamheid 

bespreekbaar te maken. Eventueel zou de voorstelling opgevoerd kunnen worden bij 

Stichting Duivenvoorde. 

 

23. WOEJ organiseert samen met inwoners het project Buren voor Buren. Bewoners nemen 

samen het initiatief om voor hun buren activiteiten te organiseren. Dit project vindt plaats in 

augustus. 

 

24. Indigo biedt preventiecursussen aan in ‘Vrienden maken’. Er worden workshops aangeboden 

waarin diverse vaardigheden worden aangeleerd om vrienden te maken.  

Gedurende het jaar kunnen er nog andere activiteiten bijkomen die extra gedaan worden door het 
netwerk ‘Oog voor elkaar’. 
 
Inbedding gemeentelijk beleid 

Vanaf 2023 wordt eenzaamheid ingebed in de subsidietafels. Aan deze subsidietafels nemen veel 

maatschappelijke partners uit de gemeente deel. Deze tafels krijgen een gezamenlijk budget, waarbij 

de partners samen beslissen hoe de beoogde doelstellingen bereikt zullen worden. Het budget voor 

eenzaamheid zal geoormerkt worden. Zo kan het netwerk ‘Oog voor elkaar’ worden voortgezet en 

zullen er bijeenkomsten worden georganiseerd om kennis te delen en partijen met elkaar te blijven 

verbinden. Het thema eenzaamheid valt onder de tafels Betrokken & Inclusief (volwassenen) en 

Opvoeden & Opgroeien (jeugd). 

25. Het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid wordt in 2022 opgenomen in de 

initiatiefvraag voor 2023 bij de subsidietafels. 
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6. Leren en evalueren 
Eenzaamheid aanpakken, is ook blijven leren in de praktijk. Het doel van monitoring is het 

verzamelen van data om de voortgang van de aanpak te volgen. Monitoring faciliteert de sturing op 

maatschappelijke effecten, met data en verhalen. Voor de specifieke doelstellingen wordt er 

kwalitatieve data verzameld. Voor een uitgebreide beschrijving van de doelen met bijbehorende 

acties zie pagina 2 t/m 6. 

Kwalitatieve monitoring 

1. Vergroot de bewustwording en maak eenzaamheid daardoor bespreekbaar in alle 

doelgroepen 
Actie 1: Doorlopende bewustwordingscampagne 

Actie 2: De Week tegen Eenzaamheid (29 september tot en met 6 oktober) 

Actie 3: Trainingen voor vrijwilligers 

Actie 4: Trainingen voor professionals 

Deze doelstelling wordt kwalitatief gemonitord. De bewustwordingscampagne wordt gemonitord 

aan de hand van een evaluatie met partners en ervaringsdeskundigen op de doorlopende campagne 

en de Week tegen Eenzaamheid. Er zal onder de deelnemers van de trainingen vooraf aan de training 

naar de doelstelling van de training worden gevraagd. ‘Welk doel wil je behalen in het bespreekbaar 

maken van eenzaamheid?’ Drie maanden na de training zal worden gevraagd of de training verschil 

heeft gemaakt in de bewustwording van eenzaamheid onder vrijwilligers en professionals.  

 

2. Creëer een lokaal netwerk 
Actie 5: Het netwerk ‘Oog voor elkaar’ komt vijf keer bijeen 

Actie 6: Vormen kerngroep  

Om het netwerk te kunnen monitoren, heeft er in december 2021 een nulmeting plaatsgevonden 

onder de kerngroep ‘Oog voor elkaar’.  

Nulmeting stuurgroep:’ Wat gaat het netwerk ‘Oog voor elkaar’ opleveren? Hiervan een aantal 

quotes: 

- ‘Training en bewustwording onder professionals is een belangrijk doel van het netwerk.’ 

- ‘Met name de bewustwording onder professionals. Vaak is er geen tijd voor het oplossen 

van de eenzaamheidsvraag. Zij ziet training en toerusting van professionals op dit thema 

eenzaamheid als belangrijk punt voor het netwerk.’ 

- ‘De subsidietafels lopen goed, dus er is niet meteen behoefte aan een apart netwerk.’ 

- ‘Het is belangrijk om de vrijwilligers toekomstperspectief te bieden met scholing en goede 

begeleiding.’ 

- ‘Ik wil graag weten waar ik terecht kan met vragen over eenzaamheid bij ouderen en zie 

het netwerk ook als een bron van informatie hiervoor.’ 

 

Eind 2022 en eind 2023 zal door middel van korte interviews opnieuw de vraag worden gesteld 

aan de kerngroep of de doelen zijn behaald.  

 

3. Werk aan een duurzame aanpak 
Actie 7: Sociaal Servicepunt als meldpunt voor signalen van eenzaamheid 
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Actie 8: Eenzaamheidsambassadeurs  

Actie 9 t/m 24: Diverse (extra) activiteiten per doelgroep om eenzaamheid te voorkomen of 

te bestrijden. 

Actie 25: Opnemen van aanpak eenzaamheid wordt in 2022 opgenomen in de initiatiefvraag 

voor 2023 bij de subsidietafels. 

De signalen van inwoners die bij het Sociaal Servicepunt terecht komen, worden kwalitatief 

gemonitord. Het Sociaal Servicepunt vraagt bij meldingen toestemming aan de inwoner of ze drie 

maanden later teruggebeld mogen worden met de vraag hoe het drie maanden later gaat en wat het 

Sociaal servicepunt hierin heeft betekend. Zo kan het netwerk leren van de ervaring in de praktijk. De 

eenzaamheidsambassadeurs evalueren na een half jaar samen met de kerngroep hoe de kennis is 

doorgegeven. De specifieke acties per doelgroep worden gemonitord door een verslag te schrijven 

na afloop van de activiteit binnen de subsidievoorwaarden.  

De monitoring van de activiteiten vindt vanaf 2023 plaats binnen de subsidietafels, net als het al 

bestaande aanbod om eenzaamheid te bestrijden. In 2022 wordt de initiatiefvraag uitgezet in lijn 

met het plan van aanpak en deze actieagenda.  

Kwantitatieve monitoring 

Naast het monitoren van de gezamenlijke aanpak van het netwerk ‘Oog voor elkaar’, wordt er 

kwantitatief de brede aanpak gemonitord door de GGD (1x per vier jaar) en de Wijkatlas (elke twee 

jaar). Zowel in de Wijkatlas als bij de GGD zijn cijfers over eenzaamheid terug te vinden. Deze 

verschillen behoorlijk van elkaar. Dat komt door de verschillen in bevraging: bij de Wijkatlas wordt 

inwoners direct gevraagd of ze zich weleens eenzaam voelen, terwijl de GGD dit berekent op basis 

van antwoorden op 11 stellingen zonder ‘eenzaamheid’ concreet te benoemen. Waarschijnlijk leidt 

de directe bevraging in de Wijkatlas tot een stevige onderrapportage. De cijfers van de GGD worden 

daarom als uitgangspunt genomen. 

Het voorkomen en aanpakken van eenzaamheid hangt samen met andere doelen in het sociaal 

domein op het terrein van gezondheid, bewegen, informele hulp en financieel rondkomen. Per 

gekozen doelgroep door het netwerk ‘Oog voor elkaar’ gelden de volgende indicatoren die 

kwantitatief door de GGD worden gemonitord: 

Ouderen en eenzaamheid: In 2020 is 50,7% van de ouderen matig tot (zeer) ernstig eenzaam (GGD, 
2020). 
Doel: In 2024 is de stijgende trend van eenzame ouderen doorbroken.   
 
Jongeren en eenzaamheid: Volgens de Jongerenenquête 2015 (GGD) voelt 39% van de jongeren in 
Leidschendam-Voorburg zich matig tot zeer ernstig eenzaam, in Haaglanden is dit 44%. 
Doel: In 2024 is de stijgende trend van eenzame jongeren doorbroken. 

Mantelzorgers en eenzaamheid: 48% van de mantelzorgers voelt zich matig tot ernstig eenzaam 

(GGD, 2020). 

Doel: In 2024 is de stijgende trend van eenzame mantelzorgers doorbroken. 

Armoede en eenzaamheid: Van de inwoners die moeilijk kunnen rondkomen, is 68% eenzaam (GGD, 
2020). 
Doel: In 2024 is de stijgende trend van eenzame inwoners die moeilijk rond kunnen komen 
doorbroken. 
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Rondom het monitoren van de kwantitatieve indicatoren, zijn er een aantal kanttekeningen.  
- Als er eind 2023 nog sprake is van een stijgende trend, wil dat niet zeggen dat de aanpak 

geen effect heeft gehad. Het kan ook zijn dat de eenzaamheid zonder deze aanpak nog 
groter zou zijn geweest. 

- Door bewustwordingscampagnes kan de gemeten eenzaamheid alleen maar groter 
worden. Het taboe van eenzaamheid is doorbroken, waardoor meer inwoners kunnen 
aangeven dat ze eenzaam zijn.  

- De cijfers van de GGD uit 2020 zijn van voor of net aan het begin van de coronacrisis. In 
2023 zou er een stijging te zien kunnen zijn waar de coronacrisis invloed op heeft gehad.      

 
 

7. Planning 2022 
 

 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Januari 3e Netwerkbijeenkomst eenzaamheid  

 Gesprekken tafelvoorzitters subsidietafels 

Februari Atelier Corbulo College   

Vaststellen actieagenda 2022  

Februari / maart Training eenzaamheid vrijwilligers 

 Training eenzaamheid professionals 

Maart Start voorbereiding Week tegen Eenzaamheid 

April  4e netwerkbijeenkomst eenzaamheid 

Mei Train de Trainer cursus voor professionals 

 Theatervoorstelling Ongezien over Eenzaamheid 

 Muziek, dans en eten in de wijk 

Juni 5e netwerkbijeenkomst eenzaamheid 

Augustus  Project Buren voor buren 

September 6e netwerkbijeenkomst 

Oktober Week tegen Eenzaamheid 

 Training eenzaamheid vrijwilligers 

 Training eenzaamheid professionals 

November 7e netwerkbijeenkomst 

December Coalitie gaat zelfstandig verder 



 

8. Partners die op dit moment deelnemen aan het netwerk ´Oog voor elkaar´:  
 

                      

                              

                                                     

                                

                             

                                      

                       

             

Diverse bewonersinitiatieven, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen.  


