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Voorwoord 

 

Toen Nissewaard zich aansloot bij het landelijke initiatief Eén tegen eenzaamheid werd mij gevraagd 

aaro  e dat doe . Mij  a t oord as kort aar kra htig: omdat iedereen er toe doet . Tijde s 
mijn loopbaan in de zorg heb ik gezien wat eenzaamheid en een sociaal isolement met mensen doet, 

en hoe mooi het kan zijn als we mensen uit die spiraal weten te halen. En beter nog, eenzaamheid 

weten te voorkomen. Want eenzaamheid is een verborgen probleem, waar mensen niet gemakkelijk 

voor uitkomen.  

 

In mijn tijd als raadslid heb ik al een motie ingediend over eenzaamheid, en in coalitieakkoord is het 

opstellen van dit Plan van Aanpak opgenomen. Een plan waar ik trots op ben, maar vooral op de 

uitwerking ervan. Samen met inwoners en organisaties in onze mooie gemeente aan de slag, met het 

gedachtengoed van Thuis in de Wijk en Elkaar Waard! Want alleen mét elkaar kunnen we impact 

maken.  

 

Wethouder L. Soeterboek 
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Samenvatting 

 

Elkaar waard 

Nisse aard gaat o der de oe er Elkaar aard  aa  de slag o  ee zaa heid te estrijde . Elkaar 
Waard sluit aan bij de ontwikkeling en uitgangspunten van Thuis in de Wijk. 

 

Positieve gezondheid 

We bekijken eenzaamheid in een breder perspectief: positieve gezondheid. Gezondheid is het 

vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en 

sociale uitdagi ge  a  het le e . Deze brede definitie van gezondheid van Machteld Huber kent 6 

dimensies: lichaamsfuncties, dagelijks functioneren, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van 

leven en sociaal maatschappelijk participeren.  

 

 

 
Inzet op ontmoeting, sociale cohesie en zingevende contacten 

Nissewaard zet in op ontmoeting en sociale cohesie. Deze lijn is al ingezet met keuzes rondom Thuis 

in de Wijk en High Five. De combinatiefunctionarissen spelen hier een belangrijke rol in. Deze inzet 

zetten we voort en breiden uit waar nodig. 

 

Bij eenzaamheid speelt het gebrek aan zingevende contacten vaak een rol. Dat kan te maken hebben 

met zogenaamde life- events (zoals echtscheiding of overlijden van partner) of met sociale 

vaardigheden. Het aangaan en onderhouden van contact vraagt sociale vaardigheden waarbij 

sommige inwoners ondersteuning nodig hebben. Dat kan in de vorm van een maatje maar ook 

(tijdelijke) begeleiding. Het door ontwikkelen van rollen binnen TidW (ondersteuningsfuncties 

waarbij zorg en welzijn worden verbonden) speelt hierbij een belangrijke rol.  

 

Aanpak Nissewaard 

Eenzaamheid oplossen is een complex probleem en vraagt om maatwerk en om samenwerking bij: 

 het doorbreken van het taboe op eenzaamheid (doen); 

 het signaleren, bijvoorbeeld in een signaleringsnetwerk (zien); 

 het bespreekbaar maken/vraag- en handelingsverlegenheid en gespreksvaardigheden (zien 

en doen); 

 het inzetten van gerichte methodieken op maat (doen) 
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Voor het inzetten op langjarige en structurele aandacht voor - en een duurzame aanpak van - 

eenzaamheid is het belangrijk dit op lokaal niveau te doen. Daar werken organisaties actief samen en 

hun expertise bundelen ten bate van mensen die eenzaam zijn of dreigen te worden en waar ook 

altijd al informele sociale netwerk- en steunstructuren in buurten en wijken bestaan. We zetten in op 

drie actielijnen: 

 

Elkaar Waard, meedoen  

 Breed (activiteiten)aanbod in de wijken 

 Vrijwilligersacademie en ondersteuning aan verenigingsleven/kerken/migrantenoranisaties. 

 Vervoer van en naar activiteiten (Automaatje). 

 Met te ontwikkelen kerngroep verder werken aan invulling Elkaar Waard. 

 

Talenten ontwikkelen, versterken en benutten 

 Te beginnen bij het programma de eerste 1000 dagen van een kind (kansrijke start). 

 Door de i zet a  so iale aardigheidsprogra a s op s hole . 
 Vrijwilligersacademie en ondersteuning aan verenigingsleven/kerken/migrantenoranisaties. 

 Verbinden van jong en oud 

 High Five: High Fi e is de ethodiek aar ij de the a s: ontwikkeling, duurzaam, beweging, 

sociaal en maatschappelijk centraal staan. 

 Versterken van digitale vaardigheden (oa e- health). 

 

Kracht en kwetsbaarheid 

Ondersteuning maatjesprojecten, zoals Moedermentor en voor kinderen met ouders met psychische 

problemen. 

 Doorontwikkeling Signalerend Huisbezoek. 

 Rouwverwerking, mantelzorgondersteuning en dementievriendelijke samenleving. 

 Ondersteunende rollen en functies vanuit TidW, waarbij domeinen verbonden worden (zoals 

het medisch domein en welzijnsdomein). 

 Passende ondersteuning dichtbij inwoners (Thuis in de Wijk) 

 

Samenwerkingsverband Elkaar Waard 

Na de conferentie in De Stoep in mei 2019 heeft een aantal partijen uit het maatschappelijk 

middenveld een kerngroep gevormd voor de bestrijding van eenzaamheid. Ook vanuit het Landelijk 

programma, Eén tegen eenzaamheid, wordt aangeraden om te werken met een lokaal netwerk. 

Deelnemers zijn o.a: SBO, JOZ, SWO, Vrijwilligersacademie, Boekenberg, Budgetmaatjes, VPW, 

welzijnscoach, vertegenwoordigers van de ASD, kerken en Centrum voor de kunsten. Door te werken 

et ee  rede groep hope  e ij eel i o ers ee  i ga g  te reëre , e  ook ee  eroep te 
kunnen doen op de ervaringen van inwoners. Want van deze ervaringen kunnen we leren, inzet is om 

ook ervaringsdeskundigen deel te laten nemen aan de (kern)groep. De kerngroep is nu gestart met 

partijen die aangegeven hebben graag een bijdrage te willen leveren. Doelstelling is om de kerngroep 

te gaan verbreden (bijvoorbeeld met ondernemers, woningbouwcorporaties). 

 

Voor de komende jaren gaan we ons als samenwerkingsverband Elkaar Waard met name focussen 

op: 
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 Voorlichting aan inwoners om het taboe te doorbreken en ontmoeting tussen betrokken 

partijen. De trekkersrol hiervoor ligt bij team combinatiefunctionarissen en JOZ zodat ook de 

link met TidW geborgd is.  

 Inwoners met een laag inkomen, de trekkersrol ligt hiervoor bij de Budgetmaatjes en Voorne 

Putten Werkt.  

 

Voor jongeren worden er in het kader van Regionaal overleg kindkracht, kansrijke start en de 

wijkanalyses stappen gezet op dit thema. De eerder genoemde sociale vaardigheidstrainingen en 

Dappere di o s ake  o derdeel uit a  het pre e tie progra a a  de ge ee te. 
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Inleiding 
 

De afgelopen jaren is, mede door een aantal decentralisaties van zorgtaken en vergrijzing, het 

zorgla ds hap i  Nederla d era derd. Va uit de Rijkso erheid is het progra a La ger Thuis  
ingezet. Dit heeft gevolgen op vele leefgebieden, waaronder ook eenzaamheid. Want we zien steeds 

meer éénpersoonshuishoudens en ook het aantal (intensieve) mantelzorgers stijgt.  

 

Vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en Wpg (Wet publieke gezondheid) is 

eenzaamheid en de bestrijding hiervan een verantwoordelijkheid van gemeenten. Maar door de 

grote variëteit en subjectieve ervaring van eenzaamheid bestaat er niet zoiets als een 

sta daardoplossi g. De ge ee te Nisse aard heeft i  het oalitieakkoord Sa e  oor elkaar! 
Handen uit de mouwen, en schouders er onder  uit 8 tusse  ONS, P dA e  VVD, o er de aa pak 
van eenzaamheid het volgende geschreven: 

 

Ee zaa heid ko t steeds eer oor. Sa e  et part ers gaa  e deze ee zaa heid te lijf. We 
stellen een actieplan op gericht op activering van inwoners en bestrijdi g a  ee zaa heid.  

 

Dit past ook binnen de drie inhoudelijke ambities die zijn vastgesteld; 

1.Kinderen en jeugdigen van nu groeien gezond, kansrijk en veilig op en zijn straks in staat te 

functioneren in de samenleving. 

2.Inwoners kunnen voor zichzelf en hun directe sociale omgeving zorgen. 

3.Inwoners voelen zich sociaal betrokken en dragen naar vermogen bij.   

 

In dit kader heeft in mei 2019 een startconferentie plaatsgevonden in theater De Stoep, en als 

vervolg hierop is de kerngroep Elkaar Waard van start gegaan. In de aanloop naar de startconferentie 

en ook het schrijven van deze nota is met veel partijen overleg geweest. Enerzijds om in kaart te 

krijgen welke mooie initiatieven er al bestaan in onze gemeente. Denk maar eens aan de vele 

ontmoetingsmogelijkheden, van Stichting De Nieuwe Brug tot migrantenorganisaties, van 

buurthuizen tot jongerenwerk. En anderzijds om inzicht te krijgen in problematiek en eventuele 

oplossingsrichtingen.  

De kennis die is opgedaan zal worden uitgewerkt binnen het samenwerkingsverband. In paragraaf 

3.4 kunt u hier meer over lezen.  
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Hoofdstuk 1 - Wat is eenzaamheid?  

 

Wat is eenzaamheid eigenlijk? Het valt te definiëren als een negatief gevoel dat wordt veroorzaakt 

door een gemis aan sociale relaties: mensen voelen zich niet langer verbonden met anderen 

(Cacioppo & Patrick, 2008). In Nederland wordt in standaardsituaties gebruik gemaakt van de 

definitie zoals vastgesteld door Van Tilburg en De Jong Gierveld in 2007: 

 

Het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) bepaalde 

sociale relaties. Het kan zijn dat het aantal contacten dat men heeft met andere mensen geringer is 

dan men wenst. Het kan ook zijn dat de kwaliteit van de gerealiseerde relaties achterblijft bij de 

e se .   

 

Er zijn 3 vormen van eenzaamheid: 

 

 Sociale eenzaamheid 

Dit is eenzaamheid die ontstaat bij het ontbreken van contacten met mensen waar je iets 

geza e lijks deelt, zoals rie de , ollega s of ure . Het ligt niet altijd aan de hoeveelheid mensen 

die er om iemand heen staan. Het zit veel meer in de gelijkwaardigheid van het contact. Dit kan 

lastiger worden, bijvoorbeeld als iemand chronisch ziek of beperkt wordt of het geheugen afneemt 

waardoor de bezoekjes die er zijn niet meer worden opgeslagen. Maatwerk is hier van belang. 

 

 Existentiële eenzaamheid 

Eenzaamheid die samenhangt met het ontbreken van zingeving (wat voeg ik nog toe aan de mensen 

en contacten om mij heen?). Er zijn veel voorbeelden waarin mensen die actief zijn en van betekenis 

kunnen zijn voor anderen, zich minder eenzaam voelen. Existentiële eenzaamheid is niet met één 

activiteit op te lossen, maar vraagt om goed luisteren en kijken naar wat iemand zelf nog wil en kan 

doen.  

 

 Emotionele eenzaamheid 

Hiervan is sprake als iemand een hechte, intieme band mist, iemand om gevoelens mee te delen, 

bijvoorbeeld na het overlijden van een levenspartner. Deze vorm van eenzaamheid is misschien het 

moeilijkst te doorbreken en vraagt een fijnmazige aanpak. Een activiteit waar je verwacht wordt 

gezellig  te zij , ka  so s het ge oel a  leegte e  ge is ersterke . Dit is aar sta iele o ta te  
en soms ook professioneel handelen nodig zijn.  

 

1.1 Invloed eenzaamheid op gezondheid en risicofactoren 

Eenzaamheid heeft ook grote gevolgen voor de gezondheid. Onderzoek van Holt-Lunstad, Smith & 

Layton in 2010 wijst uit dat het effect van chronische eenzaamheid op de gezondheid van mensen is 

vergelijkbaar met het roken van vijftien sigaretten per dag, en chronische eenzaamheid verhoogt ook 

de kans op bijvoorbeeld depressies, verslavingen, slaapproblemen of een verminderde weerstand. 

 

Eenzaamheid moeten we dan ook in een breder perspectief zien.  

Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de 

fysieke, e otio ele e  so iale uitdagi ge  a  het le e , zo formuleert Machteld Huber, voormalig 

huisarts en oprichter van Institute for Positive Health (IPH), de nieuwste opvatting over gezondheid. 

Gezondheid is dus niet alleen de afwezigheid van beperking of ziekte. Deze brede definitie van 
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gezondheid van Machteld Huber kent 6 dimensies: lichaamsfuncties, dagelijks functioneren, mentaal 

welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven en sociaal maatschappelijk participeren. De wensen en 

behoeftes van de cliënt op deze 6 dimensies vormen 

het uitgangspunt voor de doelen die de zorgdriehoek 

van medewerker, bewoner en naasten samen stelt. 

 

 
Het is da  ook a  ela g op er i di ge  te legge  et the a s als sport, ultuur, 
(vrijwilligers)werk en gezondheidsvaardigheden.  

 

Het blijkt dat er groepen in de samenleving zijn waaronder het risico op eenzaamheid groter is, zoals: 

 mensen met problemen op het gebied van geestelijke gezondheid (GGZ) of andere 

gezondheidsproblemen; 

 mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH); 

 mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB); 

 gescheiden ouders met jonge kinderen; 

 mantelzorgers; 

 mensen die hun partner verloren hebben.  

Of mensen die tot meerdere van bovenstaande groepen behoren. 
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1.2 Oorzaken van eenzaamheid 

De oorzaken van eenzaamheid zijn over het algemeen in te delen in drie categorieën: 

 

Individuele oorzaken 

 Persoonlijke capaciteiten en eigenschappen kunnen belangrijke factoren zijn bij het ontstaan 

van eenzaamheid: denk hier bijvoorbeeld aan een gebrek aan sociale vaardigheden en 

probleemoplossend vermogen. Het is bijvoorbeeld ook het geval dat eenzame mensen hun 

sociale omgeving vaak negatiever interpreteren dan objectief verwacht mag worden. Ook 

kan er gedacht worden aan gezondheidsproblemen, of bijvoorbeeld een gebrek aan 

middelen om sociale activiteiten te ondernemen. 

 

Maatschappelijke oorzaken 

 Het gemak waarmee in onze samenleving mensen met elkaar contact leggen: negatieve 

beeldvorming over ouderen, mensen met psychische beperkingen en migranten. Zij zijn min 

of meer beperkter in het leggen van betekenisvol sociaal contact. De oorzaak hiervan wordt 

vaak gezocht in de toegenomen individualisering. Door toegenomen welvaart en mobiliteit 

lijkt het alsof traditionele sociale verbanden losser zijn geworden. Het is niet langer 

vanzelfsprekend dat bewoners daarbij betrokken worden, het wordt van het verwacht dat zij 

zelf actief sociale verbanden opbouwen en onderhouden 

 

Veranderingen in het sociale netwerk 

 Vaak verandert het sociale netwerk na ingrijpende gebeurtenissen: echtscheidingen, ontslag, 

erhuizi g, of het o erlijde  a  dier are . We oe e  deze ge eurte isse  ook el life-

e e ts : le e sge eurte isse  die i loed he e  op de so iale situatie a  e se . 
 

1.3. Bestrijding van eenzaamheid op nationaal niveau 

Het i isterie a  Volksgezo dheid, Welzij  e  Sport heeft de a pag e Ee  Tege  Ee zaa heid  
geïnitieerd, met als doel om eenzaamheid op de politieke en maatschappelijke agenda te zetten om 

de problematiek te voorkomen en te bestrijden.  

 

De Nationale Coalitie is hét samenwerkingsverband tegen eenzaamheid. Een krachtige beweging die landelijk en lokaal het 

verschil maakt om eenzaamheid te verminderen. 

 

Het doel van de Nationale Coalitie is een brede beweging op gang brengen, die: 

Maatschappelijke aandacht creëert voor eenzaamheid onder ouderen 

Het taboe op eenzaamheid doorbreekt en bespreekbaar maakt 

Een trendbreuk teweegbrengt zodanig dat wij in de samenleving meer – en meer vanzelfsprekend – naar elkaar omkijken 

 (bron: www.eentegeneenzaamheid.nl) 

 

Nissewaard heeft zich ook gecommitteerd aan dit landelijk Actieprogramma 'Eén tegen 

Eenzaamheid' door het ondertekenen van 'De 5 pijlers in de lokale aanpak tegen eenzaamheid' uit dit 

programma; met deze vijf pijlers richten lokale partijen een duurzame aanpak in waarin iedereen 

verantwoordelijkheid neemt. Het landelijk actieprogramma richt zich, naast ouderen, ook op andere 

doelgroepen.  
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1. Bestuurlijk commitment  

De aanpak van eenzaamheid valt of staat met politiek-bestuurlijk draagvlak.  

 

In Nissewaard start dit al door het benoemen van dit onderwerp in het collegeprogramma. Ook in 

TidW is aandacht voor eenzaamheid, vandaar ook de nauwe samenwerking tussen Elkaar Waard en 

TidW. Maar ook i e  the a s als olksgezo dheid, jeugdbeleid en minimabeleid is nagedacht over 

eenzaamheid. 

 

2. Creëer een sterk netwerk  

Eenzaamheid aanpakken kan alleen in netwerkverband. Kijk dus naar welke partijen er al zijn, maar 

maak ook nieuwe en slimme verbindingen om samen verder te komen.  

 

Met de kerngroep Elkaar Waard is een start gemaakt met het opzetten van dit netwerkverband. 

Hierin zijn (oa) jongerenwerk, SWO, SBO, vrijwilligersacademie, Centrum voor de Kunsten, kerken, 

PVW, Budgetmaatjes, Welzijnscoach en vertegenwoordigers van de Adviesraad Sociaal Domein 

aangesloten. De bedoeling is om dit netwerk uit te bouwen, en ook veel partners aan de sluiten bij 

de bredere samenwerking. Ook het betrekken van ervaringsdeskundigen is benoemd als doel.  

 

3. Betrek mensen, eenzamen zelf  

Er is niet één type eenzame of één type eenzaamheid. Om goed aan te sluiten bij de doelgroep, moet 

je mensen die eenzaam zijn betrekken. En ook de omgeving, zoals de familie en buurtbewoners. Zorg 

dat je mensen bereikt door achter de voordeur te komen. Haal mensen vervolgens over de drempel. 

 

De bestrijding van eenzaamheid is maatwerk. Outreachend werken is belangrijk, en het betrekken 

van sleutelfiguren in wijken ook. Dit maakt onderdeel uit van de samenwerking Elkaar Waard. 

Mensen als huismeesters, leeraren en praktijkondersteuners bij huisartsen hebben vaak belangrijke 

signalen en in sommige gevallen ook een ingang bij mensen o  é ht a hter de oordeur  te ko e . 

Daar moeten we op inzetten, net als het betrekken van ervaringsdeskundigen. Aandacht voor en 

signalering van eenzaamheid tijdens gesprekken met inwoners (zoals bijvoorbeeld het 

keukentafelgesprek bij een aanvraag) is belangrijk.  

 

4. Werk aan een duurzame aanpak 

Kijk naar wat echt werkt om eenzaamheid te doorbreken en kies voor een duurzame aanpak.  

 

Als gemeente zoeken we naar een mix van aanpakken, want er zijn verschillende soorten 

eenzaamheid. Daarom zetten we in op drie peilers: 

 Meedoen (oa activiteiten aanbod, vrijwilligersacademie); 

 Talenten ontwikkelen, versterken en benutten (bijvoorbeeld Kansrijke start, sociale 

aardigheidsprogra a s, High Fi e); 
 Kracht en Kwetsbaarheid ( Signalerend Huisbezoek, rouwverwerking, 

mantelzorgondersteuning en dementievriendelijke samenleving, ondersteuning bij 

schulden). 
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5.  Monitoring en evaluatie 

Eenzaamheid aanpakken is blijven leren in de praktijk. Monitoring en evaluatie dwingen je om samen 

te blijven leren en de aanpak verder te brengen. 

 

Er zijn verschillende manieren om eenzaamheid te meten. (zie hoofdstuk 2). Belangrijk is vooral om 

gegevens te verzamelen die te vergelijken zijn voor de kwantitatieve data. De Nissewaard Peiling is 

hiervoor een geschikt instrument. Kwalitatieve gegevens kunnen we ophalen via het 

samenwerkingsverband Elkaar Waard en instrumenten als het signalerend huisbezoek. 

 

Hoofdstuk 2 - Feiten en cijfers: verschillende schalen 

 

Meten is weten, maar bij een onderwerp als eenzaamheid is meten niet eenvoudig. Daarom zijn er 

ers hille de ee zaa heidss hale  o t ikkeld o  ee zaa heid te ete . Va ege deze 
verschillende schalen kan het dus zijn dat cijfers (per gemeente of wijk) in verschillende onderzoeken 

afwijken. Om dit te kunnen duiden een korte uitleg: 

 

UCLA Loneliness scale: Wereldwijd waarschijnlijk de meest gebruikte. Deze schaal bestaat uit twintig 

stellingen, bijvoorbeeld: I am unhappy doing so many things alo e . Per stelling kunnen mensen 

aangeven dat ze zich vaak, soms, zelden of nooit zo voelen. De UCLA loneliness scale meet 

eenzaamheid als een eendimensioneel concept en maakt dus geen onderscheid tussen subtypen van 

eenzaamheid. De Nissewaardpeiling werkt met deze schaal. 

 

Eenzaamheidsschaal van De Jong- Gierveld:  de schaal die in Nederland ook veel gebruikt wordt, kan 

eenzaamheid als eendimensioneel concept meten, maar kan ook onderscheid maken tussen sociale 

en emotionele eenzaamheid. Deze schaal, ook wel gemis-intensiteitsschaal genoemd, bevat elf 

stelli ge , zoals: Er zij  ge oeg e se  op ie ik i  ge al a  arigheid ka  terug alle . Me se  
ku e  op deze stelli ge  reagere  et ee , i  of eer  of ja . O  de s ores a  deze 
eenzaamheidschaal wat leesbaarder te maken, worden ze vaak opgedeeld in categorieën: niet, 

matig, ernstig of zeer ernstig eenzaam. De GGD Rotterdam Rijnmond werkt met deze schaal. 

 

2.1 Nissewaardpeiling 

Zoals  in de inleiding van dit hoofdstuk toegelicht zijn 1n Nederland twee meetmethoden gangbaar. 

I  het o derstaa de kader zij  de per e tages zeer er stig ee zaa  zo el la delijk als oor 
Nissewaard weergegeven 

 

 Zeer ernstig eenzaam 

Nissewaard 

Zeer ernstig eenzaam 

Landelijk 

GGD- monitor (De Jong 

Gierveldschaal) 

9% 10% 

Nissewaardpeiling 

(Nissewaardpeiling 

9% 4% 

 

Gezien de verschillende meetmethoden en verschillende onderzoeken die gebruikt zijn om de 

eenzaamheid te meten, kunnen aan deze uitkomsten geen conclusies worden verbonden. 

https://www.samentegeneenzaamheid.nl/blog/sillik-harde-korstige-eenzaamheid
https://www.samentegeneenzaamheid.nl/blog/sillik-harde-korstige-eenzaamheid
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(bron: Nissewaardpeiling, onderzoek onder inwoners) 

 

In de gezondheidsmonitor volwassenen 2016 is eenzaamheid ook gemeten, maar met een andere 

vraagstelling. De uitkomst in dat onderzoek was dat 9 procent van de inwoners (zeer) ernstig 

eenzaam was. In Spijkenisse (9%) is een groter deel van de inwoners eenzaam dan in de kleine 

kernen (Abbenbroek, Simonshaven, Geervliet, Heenvliet, Zuidland en Hekelingen) (4%). Uit dit 

onderzoek blijkt dat eenzaamheid het hoogst is onder: 

 alleenstaanden zonder kinderen,  

 lager opgeleiden en  

 65-plussers 

Inwoners zonder betaald werk zijn vaker eenzaam dan inwoners met betaald werk en  

inwoners die geen vrijwilligerswerk doen, zijn vaker eenzaam dan inwoners die dat wel doen.  

Er is geen verschil in eenzaamheid tussen mantelzorgers en inwoners die geen mantelzorg geven. 

Op pagina 8 zijn ook een aantal groepen benoemd vanuit landelijk onderzoek waar het risico op 

eenzaamheid groter is.  
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In het onderstaande figuur is het percentage inwoners dat zich eenzaam voelt in Nissewaard per 

buurt opgenomen.  

 

 
 

 

De gebieden waar eenzaamheid in deze kaart het sterkst is:  

 Molenwei 

 Hoogwerf – Noord 

 Schenkel – Noordwest  

 Maaswijk – Noordwest  

 Snoekenveen  

 Akkers – Centrum  

 Vogelbuurt  

 Centrum Oost – Centrum 

 De Hoek  
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2.2 Regionaal onderzoek GGD Rotterdam Rijnmond 

Uit onderzoek van de GGD Rotterdam-Rijnmond blijkt dat in 2016 46% van de jongvolwassenen (17 

t/m 23 jaar) en 53% van de senioren (65+) in Nissewaard last heeft van matige tot zeer ernstige 

eenzaamheid. Het aantal eenzamen in personen zou dan tussen de 29.400 en 35.500 mensen liggen. 

Het gemiddelde hiervan ligt rond de 49,5%, terwijl het gemiddelde in bijvoorbeeld Albrandswaard 

39% is. 
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Hoofdstuk 3 - Aanpak Nissewaard 
 

De gemeente Nissewaard kiest voor een positieve insteek. Er wordt dus bij voorkeur gesproken over 

'het bevorderen van zingevende verbintenissen tussen inwoners' (en zo min mogelijk over 

'eenzaamheid' en 'probleem'). De gemeente Nissewaard is met deze positieve benadering al gestart 

door de term 'Elkaar Waard  te koppelen aan alle acties en aan het beleid dat de gemeente voert als 

het gaat om bevordering van deelname en zinvolle contacten. Ook is er een sterke link tussen de 

ingezette ontwikkeling met Thuis in de Wijk. Een doelstelling van TidW is : Inwoners voelen zich 

sociaal betrokken en dragen naar vermogen bij. 

 

Voor 2019 zijn in het Programmaplan TidW een aantal opdrachten opgenomen. Een aantal van deze 

opdrachten hebben raakvlakken met het Plan van Aanpak Eenzaamheidsbestrijding. De sterkste link 

is er met de onderstaande opdrachten:  

 Welzijn 0- 100: Het realiseren van één speelveld binnen welzijn(swerk) zonder schotten en 

kokers, waarin de verschillende lagen samenwerken en elkaar aanvullen. Ook invulling geven 

aan de vraag om een sociale kaart maakt onderdeel uit van deze opdracht. De website 

actiefinnissewaard.nl (doelgroep: inwoners, scholen en organisaties) is al een direct resultaat 

van deze opdracht.  

 Versterken preventie en vroegsignalering bij ouderen : Het voorkomen of vroegtijdig 

aanpakken van (snel) verlies van zelfredzaamheid, vereenzaming en overbelasting bij 

mantelzorgers. De invulling van deze opdrachten kan een bijdrage leveren aan het 

terugdringen van eenzaamheid.  

 Samen werken aan integrale ondersteu i g di ht ij”: Een getransformeerde werkwijze van 

algemene functies (zoals het huidige maatschappelijk werk, ouderenadvies en 

cliëntondersteuning) waardoor de eigen regie en structurele zelfredzaamheid van inwoners 

wordt vergroot. 

 Toegang: er wordt gewerkt aan invulling van een meer integrale toegang van de 

dienstverlening/zorg binnen de gemeente Nissewaard.  

Aan de uitwerking van deze opdrachten wordt op dit moment door maatschappelijke partners in 

Nissewaard gewerkt.  

 

3.1 Huidige initiatieven 

In Nissewaard zijn er al vele initiatieven en activiteiten die een rol spelen bij het voorkomen en/of 

terugdringen van eenzaamheid. Er is een rijk aanbod aan ontmoetingsactiviteiten. Maar deelnemen 

aan dergelijke activiteiten is niet voor alle inwoners vanzelfsprekend. Zoals (ook) uit de lezing van 

Prof. Van Tilburg (tijdens de mini-conferentie op 18 mei in De Stoep) blijkt gaat het bij eenzaamheid 

niet altijd om te weinig aanbod maar wel om zingevende contacten. Deze kunnen om verschillende 

redenen ontbreken. Daarom is het belangrijk om naast het brede aanbod ook in te zetten op 

verbinding en ondersteuning van inwoners die hulp nodig hebben bij het leggen van contacten of 

onderhouden daarvan. Naast ontmoetingsactiviteiten is het belangrijk dat er divers aanbod is waar 

inwoners elkaar beter kunnen leren kennen. 
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Een greep uit de huidige initiatieven: 

A. Combinatiefunctionarissen: Binnen de gemeente Nissewaard is een team van 21 

Combinatiefunctionarissen actief in wijken, scholen en verenigingen. De 

combinatiefunctionarissen zijn actief in de beleidsvelden sport, cultuur, natuur en milieu en 

sociaal cultureel. Hoofddoelstelling van de Combinatiefunctionarissen is een bijdrage te 

leveren aan de ontwikkeling en ontplooiing van de inwoners en hun omgeving van de 

gemeente Nissewaard. 

B. Ontmoetingsactiviteiten: er zijn velerlei ontmoetingsactiviteiten. Te denken valt aan de open 

inloop voor de GGZ- doelgroep bij Pameijer, maar ook aan het Alzheimer Café, een 

gespreksgroep voor jonge moeders en voor de LHBT Nissewaard. Deze 

ontmoetingsactiviteiten zijn gericht op duurzaam contact.  

C. High Fi e is de ethodiek aar ij de the a s: o t ikkeli g, oedi g, e egi g, so iaal e  
maatschappelijk centraal staan. Met High Five worden inwoners, scholen, verenigingen en 

organisaties van Nissewaard maatschappelijk in beweging gebracht om met elkaar een 

sociaal netwerk te creëren zodat iedere inwoner zich kan ontwikkelen en zich gezond en 

veilig voelt in een steeds veranderende samenleving. Zowel de inwoners als organisaties 

weten elkaar te vinden, te stimuleren, te motiveren en zelfstandigheid te ontwikkelen. 

D. Dappere Di o s is o t ikkeld oor ki dere  in de basisschoolleeftijd van gescheiden ouders. 

Onder begeleiding van trainers wordt over gevoelens gepraat, en spelenderwijs wordt er 

gezocht naar goede oplossingen voor de problemen die ze tegenkomen. De trainers werken 

met een knuffeldier (een dino) dat de kinderen vertelt hoe hij omgaat met de scheiding van 

zijn eigen ouders. 

E. Sociale Vaardigheden (SoVa) Als kinderen verlegen zijn of vaak ruzie hebben, krijgen ze hier 

een cursus voor, en werken speels aan hun sociale vaardigheden. Ze leren onder anderen 

luisteren naar elkaar, omgaan met pesten, vragen of ze mee mogen doen, het geven van 

complimenten, en samenwerken. Bedoeld voor kinderen uit de groepen 5 en 6 van de 

basisschool.  

F. Welzijn op recept: Het doel van Welzijn op recept is het verminderen van psychosociale 

klachten van mensen die bij de huisarts komen. Welzijnsorganisaties en 

eerstelijnszorgvoorzieningen ontwikkelen lokale welzijnsarrangementen, waar mensen naar 

doorverwezen worden. Deze bestaan uit interventies die het welbevinden verhogen, zoals 

creatieve of sportieve activiteiten en vrijwilligerswerk. Bekeken wordt hoe deze taken in de 

toekomst geborgd gaan worden.  

G. Ondersteuning van mantelzorgers door MEE/SWO: Mantelzorgen kan voldoening geven, 

maar ook heel zwaar zijn. MEE en SWO bieden door cursussen, gesprekgroepen en 

praktische hulp ondersteuning. De mogelijkheden voor respijtzorg zijn uitgebreid met oa 

mogelijkheden voor 24- uurs ondersteuning in de thuissituatie. 

H. Actief in Nissewaard: website voor bewoners, verenigingen en scholen waar het 

activiteitenaanbod te vinden is en ook aangemeld kunnen worden.  

I. Breed en betrokken maatschappelijk middenveld: in Nissewaard is een breed en divers 

aanbod aan wijkgroepen, dorpsverenigingen, kerken, migrantenorganisaties, 

sportverenigingen. Ook het bedrijfsleven heeft aandacht voor dit thema. De samenwerking 

met het bedrijfsleven biedt nog kansen in de toekomst.  
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J. Vrijwilligersacademie: De Vrijwilligers Academie Nissewaard is er om 

vrijwilligers(organisaties) te helpen met het delen en verkrijgen van kennis en zo te groeien 

in de belangrijke rol die zij vervullen. Persoonlijke ontwikkeling en 

deskundigheidsbevordering kunnen het vrijwilligerswerk nog aantrekkelijker en uitdagender 

maken. De academie draagt hieraan bij met een uitgebreid aanbod van cursussen, trainingen 

en informatiebijeenkomsten die het hele jaar door worden aangeboden. Dit aanbod is 

afkomstig van de lokale instellingen en organisaties. 

K. Ervaringen doorgeven: we kennen ook Mentor Moeders en Steungezinnen. Een 

Moedermentor is een getrainde vrijwilliger met opvoedervaring die zwangere vrouwen een 

steuntje in de rug biedt. Zij trekt samen met haar op en geeft o.a. informatie over gezond 

zwanger zijn, helpt bij praktische zaken en kan ondersteuning bieden bij het versterken van 

sociale relaties. De Moedermentor kent de weg in de wijk en weet hoe er op een goede 

manier gebruik gemaakt kan worden van beschikbare diensten, voorzieningen en regelingen. 

L. Landelijke initiatieven: De luisterlijn (voorheen Sensoor) en ouderenlijn, inwoners kunnen 

hier hun verhaal kwijt en ook werken aan sociale contacten. Voor jongeren is er een landelijk 

meldpunt voor jongeren: join-us.com. 

M. Regionale initiatieven: op 21 september heeft de gemeente Nissewaard van St. Alzheimer 

Nederland de certificering van Dementie Vriendelijke Gemeente ontvangen. Hierin is in 

regionaal verband gewerkt, zodat Voorne Putten zich een Dementie vriendelijk eiland mag 

noemen. Na de certificering stoppen de inspanningen op het eiland uiteraard niet maar is er 

blijvende inzet voor deze doelgroep. 

N. Onderzoek: In het coalitieakkoord is ook onderzoek naar gratis openbaar vervoer 

opgenomen. Op dit moment wordt in MRDH- verband gekeken naar tarieven voor specifieke 

doelgroepen (zoals minima en senioren). De uitkomsten van dit onderzoek worden medio 1 

kwartaal 2020 verwacht.  

 

Parels: 

SBO –vervoer naar de markt : SBO maakt vervoer binnen Nissewaard mogelijk zodat ouderen naar de 

markt of winkelcentrum kunnen gaan, en natuurlijk naar de vele activiteiten van SBO. 

Boekenberg: activiteiten op zondagmiddag trekken veel bezoekers, en er komt een aanschuifkoor.  

Jongeren: kinderen die mantelzorger zijn hebben een hoger risico om zich eenzaam te voelen. 

Speciaal voor deze doelgroep is er ondersteuning door MEE, met gesprekken maar ook met 

ontspanning.  

 

 

3.2 Innovaties Thuis in de Wijk 

In 2018/2019 hebben de samenwerkende Thuis in de Wijkorganisaties subsidie ontvangen voor 

innovatieve initiatieven, die ook bijdragen aan het bestrijden van eenzaamheid. Op dit moment is 

nog niet bekend óf, en zo ja, welke innovaties worden voortgezet. Dit is afhankelijk van de opbrengst 

van deze periode. Het gaat om: 

 Buurtcirkel: een groep van 9 tot 12 mensen die bij elkaar in de buurt wonen. Er is ook een 

coach verbonden die het groepsproces en betrokken vrijwilligers ondersteunt. Elkaar helpen 

en ontmoeten zijn doelen van de Buurtcirkel. 

 Signalerend Huisbezoek 2.0: inzet van geschoolde vrijwilligers om een bepaalde doelgroep 

actief op te zoeken. Nu nog op basis van leeftijdscriterium, maar insteek is om aan te sluiten 

bij life-events ( zoals overlijden partner, verhuizing) 
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3.3 Start onferentie Elkaar Waard  

In mei 2019 heeft de startconferentie Elkaar Waard plaatsgevonden in theater De Stoep. Tijdens 

deze bijeenkomst heeft Prof. Dr. Theo van Tilburg benadrukt dat het de bestrijding van eenzaamheid 

gaat om zingevend contact, en niet om 

het aanbieden van (eenmalige) 

activiteiten. Uiteraard is het aanbieden 

van activiteiten wel van groot belang voor 

sociale cohesie en voor veel inwoners 

belangrijk. Het verslag van deze 

bijeenkomst is toegevoegd aan dit Plan 

van aanpak. 

 

Focus op risicofactoren 

Uit onderzoek en lokale cijfers blijkt dat 

een aantal groepen een risico lopen op 

eenzaamheidsproblematiek.  Daarom is 

focus op deze doelgroepen belangrijk. In 

Nissewaard kiezen we voor de doelgroepen: 

 Ouderen: deze doelgroep komt expliciet naar voren uit de Nissewaardpeiling.  

 Jeugd: investeren in sociale vaardigheden bij jongeren kan eenzaamheid (nu en in de 

toekomst) voorkomen.  

 Mensen met een laag inkomen: a uit de Nisse aardpeili g lijkt de doelgroep e se  
zo der etaald erk  sterker ee zaa  te zij . 

 

De workshops tijdens de startconferentie Elkaar Waard waren ook op deze doelgroepen ingericht. In 

de bijlage kunt u het verslag van deze bijeenkomst vinden.  
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3.4 Concrete aanpak voor Nissewaard 

Zoals geschetst in paragraaf 6.1 wordt er in Nissewaard al veel gedaan aan het verbinden van 

inwoners en bestrijden van eenzaamheid. In veel gemeenten zien we dat er in dit kader een Coalitie 

Erbij wordt gevormd (onder verschillende namen). In Nissewaard kiezen we ervoor om onder de 

noemer Elkaar Waard te gaan werken, maar wel heel nadrukkelijk verbinding te zoeken met Thuis in 

de Wijk omdat dit thema naadloos aansluit bij de uitgangspunten van Thuis in de Wijk.  

 

Tijdens de bijeenkomst hebben een aantal organisaties zich aangemeld om mee te denken over de 

lokale aanpak. I iddels is de ker groep Elkaar Waard  a  start gegaa . I  deze ker groep zitte  
veel partijen (zowel professionals als vrijwilligersorganisaties) die zich willen inzetten op dit 

onderwerp. Deelnemers zijn oa: SBO, JOZ, SWO, Vrijwilligersacademie, Boekenberg, Budgetmaatjes, 

VPW, welzijnscoach, vertegenwoordigers van de ASD, kerken en Centrum voor de kunsten. Door te 

erke  et ee  rede groep hope  e ij eel i o ers ee  i ga g  te reëre , e  ook ee  eroep 
te kunnen doen op de ervaringen van inwoners. Want van deze ervaringen kunnen we leren, inzet is 

om ook ervaringsdeskundigen deel te laten nemen aan de (kern)groep.  
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Voor de komende jaren gaan we ons met name focussen op: 

 Voorlichting om het taboe te doorbreken en ontmoeting en kennisdeling tussen betrokken 

partijen binnen de kerngroep. De trekkersrol hiervoor ligt bij team combinatiefunctionarissen 

en JOZ zodat ook de link met TidW geborgd is.  

 Inwoners met een laag inkomen, de trekkersrol ligt hiervoor bij de Budgetmaatjes en Voorne 

Putten Werkt.  

 

Voor jongeren worden er in het kader van Regionaal overleg kindkracht, kansrijke start en de 

wijkanalyses stappen gezet op dit thema. De eerder genoemde sociale vaardigheidstrainingen en 

Dappere di o s ake  o derdeel uit a  het preventie programma van de gemeente. 

 

3.4.1 Nieuwe initiatieven Elkaar Waard 

Omdat 'dé standaard vereenzaamde burger' niet bestaat, bestaat er ook niet zoiets als een 

'standaardoplossing voor eenzaamheid'. Eenzaamheid oplossen is een complex vraagstuk en vraagt 

om maatwerk en om samenwerking bij: 

 het doorbreken van het taboe op eenzaamheid (doen); 

 het signaleren, bijvoorbeeld in een signaleringsnetwerk (zien); 

 het bespreekbaar maken/vraag- en handelingsverlegenheid en gespreksvaardigheden (zien 

en doen); 

 het inzetten van gerichte methodieken op maat (doen) 

 

Voor het inzetten op langjarige aandacht voor - en een duurzame aanpak van - eenzaamheid is het 

belangrijk dit op lokaal niveau te doen. Daar werken organisaties actief samen en hun expertise 

bundelen ten bate van mensen die eenzaam zijn of dreigen te worden en waar ook altijd al informele 

sociale netwerk- en steunstructuren in buurten en wijken bestaan. We zetten in op de actielijnen: 

 

Elkaar Waard, meedoen  

 Breed (activiteiten)aanbod in de wijken 

 Vrijwilligersacademie en ondersteuning aan verenigingsleven/kerken/migrantenoranisaties. 

 Vervoer van en naar activiteiten (Automaatje). 

 Met te ontwikkelen kerngroep verder werken aan invulling Elkaar Waard. 

 

Talenten ontwikkelen, versterken en benutten 

 Te beginnen bij het programma de eerste 1000 dagen van een kind (kansrijke start). 

 Door de i zet a  so iale aardigheidsprogra a s op s hole . 
 Vrijwilligersacademie en ondersteuning aan verenigingsleven/kerken/migrantenoranisaties. 

 Verbinden van jong en oud 

 High Five: High Fi e is de ethodiek aar ij de the a s: ontwikkeling, duurzaam, beweging, 

sociaal en maatschappelijk centraal staan.  

 Versterken van digitale vaardigheden (oa e- health). 
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Kracht en kwetsbaarheid 

Ondersteuning maatjesprojecten, zoals Moedermentor en voor kinderen met ouders met psychische 

problemen. 

 Doorontwikkeling Signalerend Huisbezoek. 

 Rouwverwerking, mantelzorgondersteuning en dementievriendelijke samenleving. 

 Ondersteunende rollen en functies vanuit TidW, waarbij domeinen verbonden worden (zoals 

het medisch domein en welzijnsdomein). 

 Passende ondersteuning dichtbij inwoners (Thuis in de Wijk) 

 

Naast de bestaande initiatieven en innovaties Thuis in de Wijk zijn er in het kader van Elkaar Waard 

ook nieuwe initiatieven: 

 Thuishuis Nissewaard: we hebben de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek dat is 

uitgevoerd naar een Thuishuis in Nissewaard ontvangen. De rapportage wordt nu bestudeerd 

en besproken met relevantie partijen (zoals woningbouwcorporaties). Een Thuishuis is een 

woonvorm waarbij 6-8 senioren in een huis wonen waar zij zowel eigen ruimtes als 

gezamenlijke ruimtes hebben. Ook vervult een Thuishuis een wijkfunctie. 

 Automaatje: een project van de ANWB waarbij inwoners elkaar vervoeren tegen een 

kilometer- vergoeding. Verkennende gesprekken zijn gevoerd met SWO en SBO. De 

mogelijkheid om de coördinatietaken te combineren met het Thuishuis wordt onderzocht.  

 Culturele activiteiten: orgi g a  da sproje t Si pel Verla ge , het aa s huifkoor i  de 
Boekenberg en de ontmoeting op zondag. 

 Nieuw Armoedebeleid: een nieuwe maatregel is deelname aan de Rotterdampas. Met deze 

pas kunnen inwoners (ook met een laag inkomen) deelnemen aan vele activiteiten de regio. 

Op de pas staat ook OV-reistegoed. 

 Trainingen Herke e  ee zaa heid  ij de vrijwilligersacademie. We zoeken ook naar 

mogelijkheden om ervaringsdeskundigen te betrekken bij dit proces.  

 Week tegen Eenzaamheid: leden van de Adviesraad Sociaal Domein zullen als ambassadeurs 

van deze week fungeren. Met communicatie ondersteunen we deze rol. Organisaties worden 

opgeroepe  o  a ti iteite  i  dit kader aa  te elde  oor de kale der .  
 Contact met ondernemers: ook het bedrijfsleven kan een rol spelen bij signaleren van 

eenzaamheid, activeren van inwoners en organiseren van activiteiten. Met het 

ondernemersplatform BIZ is overleg gestart.  

 Stroezeldieren : naar aanleiding van de ingediende motie rondom zorgdieren is met een 

aantal partijen op dit vlak contact geweest. In onze gemeente is Argos al actief met 

Stroezeldieren. Zij zijn bereid om deze kennis kostenloos met belangstellende 

zorginstellingen en/of andere organisaties te delen.  Er zijn verschillende  landelijke partijen 

die ook met therapiedieren werken, samen met de Kerngroep zal behoefte en aanbod in 

kaart gebracht worden. 
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Hoofdstuk 4 – Financiën 

 

In het onderstaande schema is de begroting voor Elkaar Waard opgenomen. Ook is een toelichting 

op de diverse onderdelen opgenomen.  

 

Omschrijving 2019 2020 2021 2022 

Signalerend huisbezoek 2.0 * * 20.000 25.000 

Actief in Nissewaard (sociale kaart en 

gids per TidW- gebied) 

0  8.000 8.000 8.000 

Week tegen eenzaamheid 1.000 1.000 1.000 1.000 

Kerngroep Elkaar Waard/trainingen 5.000 5.000 5.000 5.000 

Budget CF s o dersteu i g i itiatie e  5.000 5.000 5.000 5.000 

Doorontwikkeling ondersteunende 

rollen/functies 

 0 0 10.000 35.000 

Innovatiebudget  0 4.000 4.000 24.000 

Communicatie 5.000 5.000 5.000 5.000 

subtotaal 16.000 28.000 58.000 108.000 

Nog uit te werken plannen:     

Thuishuis PM PM PM PM 

Automaatje PM PM PM PM 

Stroezeldieren  0 PM PM PM 

Subtotaal  budget nog uit te werken  34.000 47.788 43.050 43.575 

TOTAAL udget Elkaar Waard  50.000 75.788 101.050 151.575 

*de middelen voor signalerend huisbezoek 2.0 bedragen in 2019 en 2020 ad € 5.  per jaar 
(bedragen zijn hoger vanwege de doorontwikkeling) en worden gedekt uit het budget 

toekomstbestendig sociaal domein, budgetnummer 690514.   
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Omschrijving Toelichting 

Thuishuis In Nissewaard is gewerkt aan een haalbaarheidsonderzoek naar een 

thuishuis, en is de samenwerking gezocht met woningbouwcorporaties. De 

rapportage wordt op dit moment bestudeerd. 

 

Het Thuishuisproje t, geru d  door rij illigers, estaat uit twee delen: het 

Thuishuis, een kleinschalige woonvorm voor alleenstaande ouderen die niet 

alleen willen wonen en/of (dreigen te) vereenzamen. Daarnaast zijn de 

vrijwilligers ook actief in de betreffende buurt/wijk voor dezelfde doelgroep, 

in de vorm van het Thuisbezoek. 

 

Het Thuishuis is een gewoon huis in de straat waar circa 5 tot max. 7 

personen met elkaar onder één dak wonen. De bewoners, mannen/vrouwen 

(60+) hebben er elk hun eigen woonruimte (circa 40 m² ) die bestaat uit een 

woonkamer, een slaapkamer en een badkamer/toilet. 

 

De kosten hebben betrekking op de kosten voor de coördinatie.  

Automaatje Met ANWB AutoMaatje vervoeren vrijwilligers hun minder mobiele 

plaatsgenoten tegen een geringe onkostenvergoeding. Doordat de ANWB al 

haar kennis, software, begeleiding, training en materiaal gratis beschikbaar 

stelt, kunnen gemeenten snel en zonder grote investeringen deze 

vervoerservice opzetten. Mensen zo lang mogelijk mobiel houden en laten 

deelnemen aan het sociaal maatschappelijk verkeer is de reden dat de 

ANWB deze vervoerservice heeft opgezet. 

 

Samen met SWO en SBO zijn verkennende gesprekken met de ANWB 

geweest. Ook is wellicht een combinatie met het Thuishuis mogelijk. 

Signalerend 

huisbezoek 

Het Signalerend Huisbezoek 2.0 is een onderzoek onder alle 75 plussers in 

de gemeente Nissewaard. Dit onderzoek, gestart in 2019, laat zien hoe 

iemand in het leven staat, waar mensen van 75 en ouder tegen aanlopen en 

wat hun specifieke behoeften zijn. Door dit te onderzoeken kan de 

gemeente haar beleid daar op aanpassen. Indien nodig kan er via de SWO 

direct ondersteuning en/of informatie worden aangeboden. Gewerkt wordt 

aan een doorontwikkeling waarbij steeds meer aangesloten wordt aan life-

events (overlijden partner, verhuizing, echtscheiding).  

Actief in Nissewaard Website waarop aanbod te vinden is: van welzijn tot cultuur, sport, muziek, 

verenigingsleven. Een digitale sociale kaart voor inwoners. 
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In Rotterdam kent men een seniorengids met aanbod. Onderzocht zal 

worden of een papieren gids met aanbod per Thuis in de Wijk- gebied 

mogelijk is.  

Kerngroep Elkaar 

Waard 

Tijdens de startconferentie hebben een aantal inwoners en partijen 

aangegeven betrokken te willen blijven bij Elkaar Waard. Dit budget is om 

deze samenwerking mogelijk te maken en vooral om initiatieven te kunnen 

starten.  

Budget CF s 
ondersteuning 

initiatieven 

De combinatiefunctionarissen hebben door hun brede netwerk zicht op 

initiatieven die een bijdrage kunnen leveren aan Elkaar Waard. Met dit 

budget kunnen zij dit starten, ondersteunen of mogelijk maken.  

Innovatiebudget Budget voor innovaties zoals e-health en domotica. Deze ontwikkelingen 

gaan zo snel dat er een bedrag wordt gereserveerd om later invulling aan te 

geven. 

Ondersteunende 

rollen/functies 

Er zijn op dit moment verschillende pilots en projecten waarbij inwoners 

worden ondersteund bij het vinden van aansluiting in het welzijnsveld. Een 

dergelijke functie is voor de bestrijding van eenzaamheid van groot belang. 

Communicatie Communicatie rondom Elkaar Waard is essentieel (bespreekbaar maken 

van) . Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande initiatieven 

en Thuis in de Wijk.  Er is specifiek aandacht voor de communicatie met 

sleutelfiguren zoals huisartsen, (wijk)verpleegkundige en  huismeesters. 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 – Monitoring en evaluatie  

 

Hoe weten we of we succesvol zijn? Het meest eenvoudige antwoord op de vraag is: als we in 2022 een 

lager percentage inwoners hebben die aangeven zich eenzaam te voelen. Maar dat is een redenering die 

de complexe realiteit rondom dit thema geen recht doet, terwijl het ons te doen is om wat in de 

samenleving in Nissewaard, gebeurt.  

 

Zoals we in het hoofdstuk Feiten en cijfers hebben kunnen zien zijn er veel verschillende manieren om 

cijfermateriaal over Eenzaamheid te vergaren. Met het oog op de vergrijzing, en het landelijke beleid 

rondom langer thuis blijven wonen, is het niet onwaarschijnlijk dat de cijfers rondom Eenzaamheid de 

komende jaren niet zullen dalen of zelfs stijgen. En is een eventuele daling toe te schrijven aan Elkaar 

Waard of aa  ee  la delijke a pag e als Ee  tege  ee zaa heid? . Kortom: monitoring en evaluatie 

van een lokaal plan van aanpak Eenzaamheidsbestrijding is een uitdaging. 
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De belangrijkste indicator om te bepalen of we succesvol in het bestrijden van eenzaamheid zijn, is het 

aantal eenzame mensen dat is bereikt. En dan vooral de inwoners die nu nog niet of onvoldoende 

worden bereikt. 

 Kwantitatieve gegevens: In Nissewaard kennen we de Nissewaardpeiling. Daarmee hebben we 

een waardevol instrument in handen om te meten hoe de ervaren eenzaamheid binnen 

Nissewaard zich ontwikkeld.  

 Kwalitatieve gegevens: Voor senioren kunnen we uit de interviews (en eventuele follow-up) in 

het kader van het signalerend huisbezoek waardevolle informatie halen. Hoeveel mensen 

kunnen we ondersteunen om zingevende contacten aan te gaan?  

 

Daarnaast zijn zowel senioren als de andere doelgroepen vertegenwoordigd door partijen in de 

Kerngroep Elkaar Waard. We streven ernaar om ook ervaringsdeskundigen deel te laten nemen aan de 

kerngroep.  Zij kunnen, vanuit de doelgroepen zelf, direct inzicht geven in het bereik van de ingezette 

weg.  

 

5.1 Rapportage 

Voorgesteld wordt om dit Plan van Aanpak na vier jaar te evalueren en halverwege de periode een 

tussenrapportage op te stellen. Over belangrijke tussenstappen/resultaten wordt de gemeenteraad 

uiteraard geïnformeerd.  
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BIJLAGE 1 VERSLAG BIJEENKOMST 16 MEI 2019 DE STOEP 

 

Verslag mini-symposium Eenzaamheidsbestrijding Nissewaard 
16 mei 2019 – Theater De Stoep 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

28 

 

 

 

 

1. Welkom door middagvoorzitter Aart van Kapel 

De heer Van Kapel heet alle aanwezigen van harte welkom. De gemeente Nissewaard vindt 

Eenzaamheidsbestrijding heel belangrijk. Op dit moment wordt gewerkt aan een Plan van Aanpak 

Eenzaamheidsbestrijding, de input van de workshops zal worden meegenomen in dit plan.  

Eenzaamheid heeft vele verschijningsvormen en de beleving verschilt ook van persoon tot persoon. 

Daarom is er niet één oplossing en hebben we elkaar heel hard nodig. Dat past ook in de ontwikkeling 

die is ingezet met Thuis in de Wijk. Dichter naar inwoners toe en ook veel meer in een 

netwerksamenwerking.  

Via de Menti-app stelt de heer Van Kapel een aantal vragen aan de zaal:  
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2. Bijdrage door wethouder Soeterboek 

Wethouder Soeterboek vertelt over zijn eigen ervaringen met dit thema, met name uit de tijd dat hij nog 

zelf werkzaam was in de zorg. Deze ervaringen zijn (mede) aanleiding geweest om in het coalitieakkoord 

van dit college aandacht te besteden aan dit thema. Hij is dan ook blij dat zoveel mensen en partijen hier 

vandaag aanwezig zijn. Wethouder Soeterboek vertelt dat het college blij is dat er al zoveel mooie 

initiatieven zijn in Nissewaard en dat er zijn voor elkaar  als inwoners en organisaties wat hem betreft 

voorop staat. Dat er zijn voor elkaar  past ook in de Thuis in de Wijk-ontwikkeling. Daarbij past ook een 

logo dat uitstraalt dat Nissewaarders er voor elkaar zijn: 

 
 

Onder de noemer: Elkaar Waard gaan we dit pad met elkaar bewandelen.  

 

3. Presentatie Prof. Dr. T. van Tilburg (zie ook Powerpointpresentatie in de bijlage) 

De heer Van Tilburg gaat in op de definitie van eenzaamheid en verschillende vormen van eenzaamheid. 

Het is een gelaagd probleem, dat ook niet één oplossing kent. Van belang is om, naast het grote aanbod 

aan activiteiten, ook in te zetten op structurele oplossingen. Uit onderzoek blijkt dat er zeven werkzame 

elementen te benoemen zijn (zie presentatie en onderstaande afbeeldingen). 
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1:  Centrum  12: Akkers   23: Hekelingen 

3: Hoogwerf  19: Geervliet 

9: Schenkel  20: Abbenbroek 
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4. Workshops 

Workshop A- Eenzaamheid en senioren (door SWO) 

De workshop over eenzaamheid en senioren werd begonnen met een inventarisatie: wat gebeurt er al in 

de gemeente op het gebied van eenzaamheid onder ouderen? De circa vijftig deelnemers aan deze 

workshop kwamen met de volgende lijst: 

Wat gebeurt er? Waar gebeurt het? Wie doet het? 

Wijkservicepunt De Es De Es Argos 

Samen eten Dorpshuis Hekelingen Karin de Zwart 

Eetcafé Gebouw St. De Nieuwe Brug Stichting De Nieuwe Brug 

Wijkrestaurant Wijkcentrum De Akkers SWO 

Seniorendagen Wijkcentrum Groenewoud Stichting wijkgroep Groenewoud 

Oproepcentrale Maatjes Groenewoud/heel Nissewaard Zadkine Centrale 

Koffiedrinken Kerk Zuidland Kolkomstkerk 

Koffiedrinken Kerk De Dorsvloer Akkers Dorpsvloer 

Themabijeenkomsten Senioren Kerk Hekelingen/Simonshaven Kerk Hekelingen/Simonshaven 

Koffiedrinken samen op 

zondag 

Dorpshuis Hekelingen Dorpsvereniging Hekelingen 

Gespreksgroep Boekenberg Bibliotheek De Boekenberg 

Keyboardspelen Hart van Groenewoud PCOB 

Thuisadministratie Nissewaard bij mensen thuis SWO 

Inhoudelijke bijeenkomsten Zuidland PCOB 

50+ soos Wijkcentrum De Akkers Wijkvereniging De Akkers 

Thema-infodagen Gebouw Rumah Oost-West Vereniging Rumah Oost-West 

Repaircafé Wijkcentrum De Hoek Wijkvereniging De Hoek 

Repaircafé Dorpshuis Hekelingen Kerk Hekelingen 

Trainingen o.a. sociale 

vaardigheden/mindfulness 

Diverse locaties SWO 

Netwerkcoaches divers SWO 

Welzijnscoach Nissewaard (groot deel) Via diverse huisartsen 

doorverwijzing Welzijnscoach 

Pastoraal werk (bezoeken) Nissewaard Diverse kerken 

Diverse activiteiten Kernen SBO 

Signaleren naar 

wijkverpleegkundige 

Kernen/Nissewaard Leerlingen ROC Zadkine 

 

Vervolgens erde  er i  ze e  groepe  tijde s ee  eerste ke is aki gsro de di erse a surde  
ideeën bedacht om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan. In de groepjes waarin die absurde 
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ideeën werden bedacht werd het meest absurde idee vervolgens aan de hele groep gepresenteerd. 

Vervolgens gingen deze ideeën in de tweede ronde naar een andere groep, die de opdracht kreeg om 

deze absurde ideeën om te bouwen naar een praktische, uitvoerbare toepassing. Die toepassingen 

werden vervolgens ook weer aan de groep gepresenteerd, en uiteindelijk werd met een stemming 

epaald elk idee door de deel e ers aa  de orkshop als de este  erd gezie . 
 

 

 

De genoemde, praktische en uitvoerbare ideeën zijn de volgenden: 

Maatschappelijke stages voor ouderen 

Talent in de tent (presenteren van de talenten en eigenschappen die senioren hebben, bijvoorbeeld door 

middel van een speeddate) 

Oprichting van wijkteams, het wijkgericht gaan werken van professionals en vrijwilligers, en een 

informatiebrochure per wijk op gaan stellen 

Duo-fietsen, aan te schaffen met behulp van crowdfunding 

Stoele da s : als er a ti iteite  orde  georga iseerd, deel e ers sti ulere  o  ieu e o ta te  te 
leggen door bijvoorbeeld iedere keer de ontmoetingsruimte anders in te richten door tafels te 

verschuiven 

Met elkaar muziek maken, het maken van een cultureel rondje langs verschillende wijkcentra, 

dorpshuizen en ontmoetingsruimten in Nissewaard om elkaar op die manier te ontmoeten 

Van de hal van het stadhuis in Nissewaard een ontmoetingsruimte maken voor de inwoners van 

Nissewaard 

 

Na stemming, waarbij iedere deelnemer mocht aangeven welk idee hem of haar het beste leek, bleek 

dat de meeste deelnemers het idee om van de hal van het stadhuis een ontmoetingsruimte te maken 

het beste idee vonden. 

 

Workshop B – Eenzaamheid en jongeren (door JOZ), incl. powerpointpresentatie in de bijlage 

Tijdens de workshop over eenzaamheid omtrent jongeren hebben wij het publiek de volgende vragen 

gesteld: 

Welke signalen kan een jongere afgeven als hij/zij eenzaam is? 

Hoe pak je eenzaamheid onder jongeren aan? 

Hoe voorkom je eenzaamheid? 

Het publiek gaf op deze vragen de volgende antwoorden: 

Afwezigheid 

Afzonderen/afsluiten van sociale activiteiten 

Pestgedrag 

Geen social media  

Terugtrekken  

Somberheid 

Heel veel op je telefoon zitten 
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Negatieve aandacht zoeken 

Veel thuis 

Geen vrienden 

Geen buitenschoolse activiteiten 

Depressief 

Een muur om je heen gebouwd 

Somatische klachten 

Afgewende blik 

Juist geen signalen 

Bijzondere lichaamshouding 

Onverzorgd 

Niet gedreven voor het maken van nieuwe contacten 

 

 

Ervaringsdeskundigen inzetten 

Maatjes  

Activiteiten organiseren speciaal gericht op jongeren 

In gesprek blijven 

Jongeren betrekken bij het organiseren van activiteiten binnen de gemeente 

Vaardigheidstraining aanbieden 

Begin met contact te maken met jongeren in hun leefomgeving 

Vertrouwenspersoon inschakelen 

Samenbrengen 

Passies stimuleren 

Gespreksavonden organiseren 

Het meer onder de aandacht brengen op scholen 

Het gevoel geven dat zij erbij horen 

Groepsactiviteiten 

Sportdagen 

Achter de kern van het probleem te komen en deze aan te pakken 

 

Social media contacten onderhouden 

Bestaande netwerk aandacht te geven en relaties te onderhouden 

Jongeren stimuleren om contacten aan te gaan 

Activiteiten organiseren voor jong en oud 

Vroegtijdig signaleren 

Helpen met het leren van sociale vaardigheden 

Me se  et dezelfde ho y s sti ulere  o  deze sa e  te o der e e  

De gemeente moet meer geld in jongeren steken 

Het onderwerp eenzaamheid bespreekbaar maken onder jongeren en ouders 
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Dit waren de antwoorden die de deelnemers gaven aan het begin van de workshop. Enkele deelnemers 

wilden dat er nog speciaal aandacht wordt gegeven aan eenzaamheid onder de doelgroep licht 

verstandelijk beperkten.  

 

Workshop C – Eenzaamheid en een laag inkomen (door de Preventiebrigade) 

Alle aanwezigen waren het er over eens dat een (zeer) laag inkomen invloed heeft op eenzaamheid. 

Na een discussie over de mate waarin en hoe gingen de deelnemers in 6 groepen nadenken over 

oplossi ge  zo der ele eri ge . Na 10 minuten erde  de utopis he ideeë  aa  ee  a dere 
groep overgedragen en maakten zij er realistische oplossingen en ideeën van. 

 

Een korte weergave van de opbrengsten: 

Invoeren van de Rotterdam pas 

Meer uitgiftepunten van de voedselbank 

Armoedeval bij werk tegengaan / Werken loont! 

Vakantiekamp  

Eenzaamheid op persoonlijk niveau in kaart brengen bijv. via een wijkconsulent of huisarts en hiervoor 

bijv. koffiebijeenkomsten organiseren 

Ouderen met doelgroepgerichte toepassingen wegwijs maken met sociale media 

Droom en aanbod -> de mogelijkheid bieden aan rijkerepartijen bijvoorbeeld een kaartje extra te kopen 

bij de dierentuin en vrijblijvende ontmoetingen te organiseren 

T-shirts met (l)onely telnr.  

Lonely app 

Cheques om goederen/diensten te ruilen 

Maatjescultuur creëren 

 

We mogen terugkijken op een middag die ons veel inzichten heeft gegeven! 

 

Vervolgtraject 

De input uit de workshops wordt meegenomen bij het opstellen van het Plan van aanpak Elkaar Waard. 

Ook heeft een aantal deelnemers van de mini- conferentie aangegeven dat zij ook in het vervolgtraject 

betrokken willen zijn en blijven.  
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