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Motie eenzaamheid - huidige stand van zaken

Geachte leden van de gemeenteraad,

op 9 november 2018 nam u de motie lctieprogramma eenzaamheid, aan. ln deze
motie riep u het college op om:
- inspiratie op te doen uit het actieprogramma 'Eén tegen eenzaamheid, en ín

overweging te nemen onderdelen hiervan lokaalvorm te geven;
- de prestat¡e-¡ndicator'vermindering eenzaamheid' op te nemen in de

begroting 2020 uitgaande van de cijfers van waarstaatjegemeente.nl.

Hoewel de motie op 30 januari 20i.9 door het college is beantwoord, heeft u
aangegeven de motie niet van de agenda te willen halen, om zo de aandacht
rondom dit onderwerp níet te laten verslappen. omdat wij merken dat het
onderwerp u als raad aan het hart gaat, gaan wij in deze brief graag verder in op de
aanpak van eenzaamheid in Leiderdorp. Met deze brief vragen wij u tevens de motie
van de agenda te halen.

Terugblik collegereactie
Op 30 janua ri 2Ot9 beantwoordde het college de motie en gaf hierin aan dat zij het
actieprogramma 'Eén tegen eenzaamheid'tot zich had genomen en de urgentie
rondom eenzaamheid onderschreef. Daarnaast werd beschreven dat enkele
handvatten uit het actieplan al werden uitgevoerd (welzijnsbezoeken bij 75-plussers
en Welzijn op recept).

ln haar reactie raadde het college af om de prestatie-indicator 'verminderíng van
eenzaamheíd' op te nemen in de begroting 2020. De reden hiervoor was dat de
eenzaamheidscijfers afkomstig zijn uit de Gezondheidsmonitor van de GGD, welke
maar één keer per vier jaar wordt gepubliceerd.

Huidige stand van zaken
sinds begin 2019 is in Leiderdorp veel gebeurd om eenzaamheid aan te pakken.
lncluzio Leiderdorp is hierin onze uitvoerende partij die een groot aantal van
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initiatieven heeft opgezet om het sociale netwerk van inwoners te versterken en

gevoelens van eenzaamheid aan te pakken. De aanpak van eenzaamheid is een

belangrijk aandachtspunt voor lncluzio en alle medewerkers zijn opmerkzaam op

signalen van eenzaamheid bij telefonisch contact, contact aan de balie of bij

huisbezoeken.

ln de aanpak van eenzaamheid richt lncluzio Leiderdorp zich op:

- life events waarb'rj vaak gevoelens van eenzaamheid opspelen, zoals een

scheiding of het overlijden van een partner;

- het ondersteunen van bewonersinitiatieven die ontmoetingen en onderling

contact bevorderen;
- het versterken van contacten met andere professionals met het oog op

doorverwijzingen naa r welzijnsactivíteiten bij signa len va n eenzaa m heid'

Focus op life events
Bepaalde levensgebeurtenissen zijn zo ingrijpend dat hier sterke gevoelens van

eenzaamheid bij komen kijken. Door zich te richten op deze gebeurtenissen

probeert lncluzio Leiderdorp op tijd aan te haken en ernstige vereenzaming te

voorkomen. lncluzio richt zich hiermee niet slechts op één doelgroep, maar richt

zich op inwoners in alle levensfasen.

Een voorbeeld van deze aanpak is de inzet rondom scheidingen. Als er sprake is van

een scheiding waar kinderen bij betrokken zijn, wordt lncluzio regelmatig betrokken

door het JGT. De jongerencoaches hebben verschillende activ¡teiten ontwikkeld,

zoals een eetgroep en meidenmiddagen, waar deze jongeren kunnen aanhaken.

Afgelopen jaar constateerde lncluzio daarnaast dat er veel eenzaamheid speelde

onder een groep volwassen inwoners die individuele begeleiding kreeg van sociaal

werkers. Hieruit is met hulp van de buurtcoach een bewonersinitiatief ontstaan: een

eetgroep voor alleengaanden. ln deze groep zitten onder meer een aantal mannen

die net zijn gescheiden.

Een ander voorbeeld is de focus op ouderen. Onder ouderen is eenzaamheid

regelmatig een actueel onderwerp door o.a. het wegvallen van het sociale netwerk.

Daarom onwangen 75-plussers een uitnodiging voor een welzijnsgesprek en start

lncluzio met weduwe- en weduwnaarbezoeken die worden afgelegd door getrainde

inwoners die zelf een partner hebben verloren. Eenzaamheid is bij beide bezoeken

een onderwerp van aandacht en doorverwijzingen naar uiteenlopende
welzijnsactiviteiten komen hier regelmatig uit voor. Oudere inwoners hebben tevens

aangegeven dat het verlies aan mobiliteit hen eenzaam(er) maakt, omdat dit het

meedoen aan het sociale verkeer lastiger maakt. Dit is de reden waarom lncluzio nu

de inzet van Anwb Automaatje voorbereid en besloten heeft Stichting Fietsmaatje

(financieel) te steunen.

O nde rste u ne n von bew one rsi nitiatieve n

Regelmatig ondersteunt lncluzio (financieel of organiserend) bewonersinitiatieven
die gericht zijn op ontmoetingen. Het doel hiervan is initiatieven een zetje te geven

met als doel dat deze initiatieven op eigen benen komen te staan. Voorbeelden
hiervan zijn de Ruilwinkel en de Vitality Club. Daarnaast worden er ook regelmatige

kleine initíatieven in buurten opgezet, omdat er een behoefte wordt geconstateerd

door sociaal werkers. Zo werden afgelopen jaar vlak voor kerst, inwoners
uitgenodigd voor een soepmaaltijd in een buurt waar lncluzio eenzaamheid onder
inwoners signaleerde. Gevolg was onder andere dat een inwoner zonder sociaal
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netwerk werd uitgenodigd voor het kerstdiner bij haar buren. Deze buren wilden
haar ook graag helpen bij het leren van de Nederlandse taal.

Daarnaast richt lncluzio zich op vrijwilligerswerk; niet alleen omdat zij met de hulp
van vrijwilligers meer initiatieven kan ontplooien voor (eenzame) inwoners, maar
ook omdat vrijwilligerswerk voor inwoners een manier is om in contact te komen
met andere inwoners en hun sociale netwerk vergroot. Het aantal vrijwilligers is in

2019 met 75% gestegen. Door de nieuwe website:
www.VriiwilligerswerkLeiderdorp.nl zet lncluzio aankomend jaar in op nog meer
matches tussen vrijwilligersvraag- en aa nbod.

Ve rste rke n n etwe rk p rofe ssi o n o I s

Tenslotte zet lncluzio in op het versterken van de contacten met andere
professionals. Zo wijzen de praktijkondersteuners van de huisarts (POH'ers)

regelmatig ouderen door naar de seniorencoaches van lncluzio voor
dagbestedingsgroepen. Wat ook geldt voor het doorsturen van jongeren met

eenzaamheidsklachten door het jeugd- en gezinsteam (JGT).

Focus voor het komende jaar
lncluzio Leiderdorp wil de eerder genoemde activiteiten het komende jaar verder
versterken en uitbreiden en heeft zich voor 2020 aanvullend een aantal doelen
gesteld met betrekking tot eenzaamheid. Zo wil lncluzio haar aandacht verder
richten op het signaleren van (ernstig) eenzame mensen. lncluzio wil hier deze

zomer een bijeenkomst voor organiseren tijdens welke alle lokale organisaties
worden uitgenodigd die te maken hebben met mensen die eenzaam en moeilijk te
bereiken zijn. Hierbij valt b'rjvoorbeeld te denken aan zorgorganisaties,
supermarkten en pastorale medewerkers.

Belang eenzaamheid
Als college delen wij met u het belang van het bestrijden van eenzaamheid en dit
hebben expliciet in ons coalitieakkoord opgenomen. ln deze brief hopen wij te
hebben aangetoond hoe de aanpak van eenzaamheid is verweven in de werkwijze
van lncluzio Leiderdorp en hoe op dit thema maatwerk wordt geleverd. Tevens

verschijnt eind december 2O2O de Gezondheidsmonitor van de GGD en hierin hopen

we de eerste effecten van de aanpak te kunnen terugzien. Wij zullen u uiteraard
schriftelijk op de hoogte stellen van de uitkomsten.

WÍj verzoeken u bij dezen de motie van de agenda te halen.

Hoogachtend,
namens het college,

H. Romeijn
Secretaris

L.M. Driessen-iansen
burgemeester
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