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Motie Samen tegen eenzaamheid (november 2020)

Motie 1 HBB Samen tegen eenzaamheid  J.F. Struijf
Besluit De raad roept het College op:

·         Om op basis van bestaand onderzoek het thema 
eenzaamheid in Heemstede op te pakken

·         Om in te zetten op een sterk en duurzaak netwerk om 
eenzaamheid te verminderen, voortbouwend op de bestaande 
structuren in de sociale basis en door aan te sluiten als gemeente 
bij het landelijke actieprogramma ‘ Eén tegen eenzaamheid’.

·         Hiervoor een plan van aanpak te maken, toegesneden op de 
Heemsteedse situatie en hiermee gelijk aan de slag te gaan.

·         Hiervoor maximaal 30.000 euro vrij te maken bijvoorbeeld 
uit de corona reserve, gezien het feit eenzaamheid ook een 
gevolg van corona is.

·         Na 6 maanden aan de commissie Middelen/Samenleving te 
rapporteren met bij voorkeur een overzicht van de ingezette 
maatregelen en stand van zaken met tegelijkertijd een 
verantwoording van de kosten.

Actie We denken nu aan drie lijnen:

1.       Platform ontwikkeling: oa streamen van allerlei activiteiten en 
voorstellingen van diverse organisaties uit Heemstede, met een digitale 
ontmoetingsfunctie.

2.       Netwerk ontwikkeling; verder bouwen van netwerk vanuit Plein 1 
gebruikers en trefpunt dementie. Aanmelden bij landelijke campagne 
een tegen eenzaamheid.

3.       Activiteiten: ontmoetingsactiviteiten verder uitbouwen, maar ook 
aangeven wat we allemaal al doen.

De vrijgemaakte financiële middelen zijn deels nodig voor 
ontwikkelingskosten van platform en activiteiten en deels voor (externe) 
capaciteit. Aanpak van deze motie is in lijn met uitkomst corona 
impactanalyse, waarin extra aandacht is voor jongeren, alleenstaanden 
en ouderen.

Planning LTP Q2 2021
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Inleiding

Tijdens de begrotingsraad in november 2020 is bovenstaande motie ‘Samen tegen eenzaamheid’ 
aangenomen. Deze nota is een uitwerking van die motie. We sluiten hiermee aan op de landelijke 
coalitie ‘Een tegen eenzaamheid’. Na het definiëren van wat eenzaamheid precies is, wordt 
ingegaan op de situatie in Heemstede en ten slotte wordt in het plan van aanpak beschreven hoe 
we in gezamenlijkheid in Heemstede met het thema eenzaamheid verder gaan. 

De titel van deze nota is niet voor niets ‘Heemstede laat duizend bloemen bloeien, samen tegen 
eenzaamheid’. Er gebeurt al ontzettend veel in Heemstede, maar door te werken aan versterking 
van het aanbod, betere bewustwording en signalering kunnen we een groter verschil maken voor 
onze inwoners. Daarom is een belangrijk uitgangspunt in de aanpak het betrekken van inwoners 
zelf. Naast het benutten van kennis van ervaringsdeskundigen, is het ook belangrijk voor ons lokale 
netwerk om lerend te ontwikkelen. De aansluiting bij de landelijke aanpak ‘Een tegen eenzaamheid’ 
helpt ons daarbij.

In mei zijn we gestart met de volgende partners: Wij Heemstede, Kennemerhart, Roads, 
Zorgbalans, de Bibliotheek, GGD Kennemerland, MEE de Wering, Sportsupport en Sportservice, het 
loket en het CJG, de klankbordgroep WMO en werkgroep toegankelijkheid.
Met deze kernpartners zijn we gestart als ‘sociale coalitie’, een lokaal netwerk dat we maandelijks 
bijeen brengen, dat we gaan uitbreiden en waarmee we meerdere relevante maatschappelijke 
thema’s gaan bespreken en vervolg geven. We zijn gestart met het thema eenzaamheid, waarbij we 
samen met de betrokkenen dit plan van aanpak gaan uitwerken, waarbij we het netwerk gaan 
uitbreiden met andere partners en met thema’s als GGZ in de wijk en de verbinding welzijn-zorg. 
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1. Aansluiting bij de landelijke coalitie ‘Een tegen eenzaamheid’

De afgelopen jaren zijn 200+ gemeenten aangesloten bij de landelijke coalitie ‘Een tegen 
eenzaamheid’. Ook de gemeente Heemstede sluit daar nu op aan. Er heeft afstemming 
plaatsgevonden met de landelijk ambassadeur, en een adviseur van MoVisie vanuit het landelijk 
programma ‘Een tegen eenzaamheid’.

Alle aangesloten gemeenten committeren zich op de volgende 5 pijlers:
1. Bestuurlijk commitment Politiek-bestuurlijk draagvlak, college, div. beleid
2. Creëer een sterk netwerk Bestaande partijen, nieuwe, slimme 

                                                                 verbindingen, betrek bedrijfsleven/lokale
                                                                 ondernemers. Maak iemand kartrekker

3. Betrek mensen, eenzamen zelf en de omgeving, familie, buurtbewoners
                                                                 achter de voordeur en over de drempel

4. Werk aan duurzaam aanpakken wat werkt echt om eenzaamheid te doorbreken?
                                                                 onderscheid verschillende soorten eenzaamheid.
                                                                 baseer je aanpak op feiten en maak afspraken 
                                                                 wie waar verantwoordelijk voor is.

5. Monitoring en evaluatie samen blijven leren in de praktijk
                                                                 op vergelijkbare manier zodat data gebundeld 
                                                                 kan worden.

Met de partners uit de sociale coalitie Heemstede borgen we in 2021 bovenstaande pijlers.

2. Wat is eenzaamheid?

Voor mensen zijn sociale contacten met andere mensen heel erg belangrijk. Naast wonen, eten en 
drinken is je sociale netwerk zelfs het belangrijkst voor een gelukkig bestaan. 
Als er in dat netwerk mensen zijn weggevallen, of als er door allerlei verschillende omstandigheden 
betekenis wordt gemist in die sociale contacten, dan kun je je eenzaam gaan voelen. Dat gemis kan 
heel divers zijn. Het betreft bijvoorbeeld het gemis aan zorg en liefde van iemand die heel dicht bij 
je staat, iemand die jou belangrijk vindt en van je houdt, of gemis aan sociale steun, dat iemand je 
wil helpen als je een keer omhoog zit. Maar ook ergens bij horen, bijvoorbeeld op een 
sportvereniging of bij een zangkoor. Activiteiten en contacten die je het gevoel geven dat je ertoe 
doet. 
Eenzaamheid komt bij iedereen voor, van jong tot oud. Bij ouderen is de kans om eenzaam te 
worden wel veel groter, ouderen verliezen vaker naasten, of kunnen fysiek bepaalde dingen niet 
meer, waardoor het gevoel dat je iets bijdraagt aan de samenleving minder wordt. Daarnaast is het 
voor ouderen lastiger om, wanneer zulke betekenisvolle relaties wegvallen, die weer aan te gaan en 
op te bouwen, terwijl de behoefte aan zulk contact groter is geworden.
Eenzaam zijn is niet hetzelfde als alleen zijn. Een paar goede contacten kunnen al voldoende zijn, 
terwijl een rijk sociaal leven ook niet betekent dat iemand niet eenzaam is, want zonder 
betekenisvol contact kun je je dan alsnog erg eenzaam voelen. Het gaat dus om het gemis aan 
betekenisvolle sociale relaties en vanuit al deze verschillende achtergronden kan dan het gevoel 
van eenzaamheid ontstaan. 
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Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende vormen van eenzaamheid:

Emotionele eenzaamheid (kwaliteit van het contact)
Dit ontstaat bij een sterk gemis aan iemand bij wie je je verhaal kwijt kunt, de afwezigheid van een 
emotioneel hechte band met een partner, familielid of een hartsvriend(in).
Emotionele eenzaamheid treedt op als iemand een hechte, intieme band mist met één of meerdere 
personen. Meestal gaat het om de levenspartner. Er is een emotionele behoefte.
Sociale eenzaamheid (kwantiteit van het contact)
Dit is gekoppeld aan het gemis van betekenisvolle relaties met een bredere groep van mensen om 
je heen, zoals kennissen, collega’s, buurtgenoten, mensen met dezelfde belangstelling, mensen om 
samen een hobby mee uit te voeren.  
Sociale eenzaamheid draait om minder contact hebben met andere mensen dan je wenst. Denk aan 
het missen van vrienden, kennissen of collega’s. Het sociaal netwerk schiet tekort. Er is een sociale 
behoefte.
Existentiële eenzaamheid
Hierbij gaat het meer over zingeving dan over je sociale contacten. Het wordt omschreven als een 
verloren en zwervend gevoel, geen eigen plek of rol in het leven kennen, een gevoel van 
zinloosheid, het niet kunnen delen van je levensvragen.

Eenzaamheid komt dus voor bij alle verschillende leeftijden, en bij alle verschillende lagen van de 
bevolking. Het onderscheid in verschillende soorten eenzaamheid is niet alleen theoretisch. Het 
zorgt ook voor een verschillende aanpak. Hoewel het een complex thema betreft is er inmiddels 
veel bekend over wat er werkt bij het tegengaan van eenzaamheid. Daarover gaat het volgende 
hoofdstuk.

2.1 Wat werkt bij eenzaamheid?

Eenzaamheid is zo divers, dat oplossingen verschillen naar gelang de behoefte. Er is altijd sprake 
van maatwerk, maar wat wel generiek is, is het gevoel van gemis en wat dat precies voor iemand 
betekent. Van daaruit kijken we welke mogelijkheden die persoon heeft om daar zelf verbetering in 
aan te brengen en waarbij er ondersteuning nodig is.
Eenzaamheid oplossen voor een ander, dat kan namelijk niet. Het begint bij persoonlijke reflectie, 
bij jezelf, wat zijn je sociale behoeften, wat is het gemis daaraan? Welke rol speel je daar zelf in en 
welke stappen kun je zetten? Natuurlijk gaat het vervolgens ook om de vraag welke mensen je 
daarbij nodig hebt.
Voor eigenlijk iedereen is het belangrijk om sociale vaardigheden te ontwikkelen en die in te zetten 
om dingen bespreekbaar maken, om een taboe te doorbreken. Van professionele hulpverleners 
vragen we daarin natuurlijk nog iets meer, maar het begint bijvoorbeeld al bij je buurvrouw, je 
sportmaatje, of klaverjaspartner.
Het signaleren en bespreken is erg belangrijk en een eerste stap naar ondersteuning bij het 
verminderen van eenzaamheid.
Op dit moment, als gevolg van de Corona pandemie komen er ontzettend veel signalen vanuit alle 
lagen van de bevolking, en alle leeftijden, dat mensen zich eenzaam voelen. Het feit dat er nu veel 
meer over gesproken wordt is een kans om het thema eenzaamheid blijvend uit de taboesfeer te 
trekken.
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Met onze partners gaan we verder in gesprek over hoe we dit maatwerk verder vorm willen geven, 
vanuit het bestaande aanbod. Welke sociale problematiek speelt er, wat zijn daarvan de oorzaken? 
Welke behoeften, interesses en mogelijkheden hebben onze inwoners?
We zien veel meerwaarde in een actieve bijdrage vanuit de doelgroep ‘eenzamen’ bij het 
ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten. Uitgangspunten daarbij zijn het werken vanuit een 
gelijkwaardige en open houding, van mens tot mens (luisteren, echt gezien worden), doorbreken 
van negatieve denkpatronen en het verbeteren van sociale vaardigheden in een groep. Dit sluit 
goed aan bij het werken volgens de Nieuwe Route, speerpunt in het beleidsplan Sociaal Domein.

Met deze kennis over eenzaamheid en wat werkt gaan we in het volgende hoofdstuk in op de 
specifieke situatie in Heemstede.
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2.2 Eenzaamheid in Heemstede

Hoe gaat het met eenzaamheid in Heemstede?
Er zijn verschillende bronnen met cijfers over eenzaamheid. Die zijn niet altijd goed vergelijkbaar, 
omdat de definitie of onderzoeksopzet kan verschillen. Daarom gebruiken we de percentages die 
we ook in programma 6 van de begroting gebruiken, afkomstig van de GGD, gezondheidsmonitor 
volwassenen (en ouderen), CBS en RIVM (2016).
In Heemstede voelde 39% van de volwassen bevolking zich eenzaam (landelijk 43,9%), dit 
percentage neemt toe als de leeftijd stijgt (55% voor de doelgroep 65+). 
Recente onderzoeken naar de gevolgen van Corona laten een stijging zien, waarbij er ook 
toenemende zorgen zijn over jongeren/jongvolwassenen. 

We hebben in Heemstede een goed voorzieningenaanbod voor onze (kwetsbare) inwoners. We 
streven een inclusieve samenleving na waarin iedereen naar behoefte kan meedoen, zoveel 
mogelijk op eigen kracht of met ondersteuning uit het eigen netwerk. Indien nodig kunnen 
inwoners die dit niet redden rekenen op ondersteuning. We werken met onze partners aan een 
sterke sociale basisstructuur, die bijdraagt aan preventie, vroegsignalering en het zo zelfstandig 
mogelijk participeren in samenleving. Er is een divers aanbod van sportmogelijkheden, culturele 
voorzieningen en mogelijkheden in de buitenruimte om te kunnen recreëren. 

Vanuit de speerpunten uit het beleidsplan sociaal domein 2020-2023 zetten we in op het verder 
versterken hiervan, de sociale basis en het informele netwerk, een gezonde omgeving en de 
toeleiding en ondersteuning naar hulp voor inwoners van Heemstede die dat nodig hebben. Dit 
plan van aanpak bouwt op deze speerpunten door, waarbij eenzaamheid als integraal thema wordt 
benut om samen met inwoners/ervaringsdeskundigen en uitvoerende partners te werken aan het 
verminderen van gevoelens van eenzaamheid. Hoe we dat gaan doen wordt in het volgende 
hoofdstuk concreter uitgewerkt in een plan van aanpak.

Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1-1-2020 per leeftijdscategorie. 
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3. Plan van aanpak Samen tegen eenzaamheid

Bij de startbijeenkomst van de sociale coalitie waren zoals gezegd Wij Heemstede, Kennemerhart, 
Roads, Zorgbalans, de Bibliotheek, GGD Kennemerland, MEE de Wering, Sportsupport en 
Sportservice, het loket en het CJG, en leden van de klankbordgroep WMO en werkgroep 
toegankelijkheid aanwezig. 

We hebben met elkaar gesproken over eenzaamheid, de problematiek en 
gevolgen van eenzaamheid. Wat eenzaamheid is, dat het bij jong en oud 
voor kan komen, ongeacht de sociale klasse. We hebben vastgesteld dat 
het proces van eenzaamheid vaan een neerwaartse spiraal is. Wanneer 
iemand een negatieve ervaring heeft van eenzaamheid bestaat de kans 
dat diegene zich terugtrekt, wat negatieve gedachten en interpretaties 
vergroot. Daarmee daalt het gevoel van eigenwaarde of het 
zelfvertrouwen, wat weer verder terugtrekken tot gevolg heeft. Dit 
vergroot het risico op mentale en fysieke gezondheidsklachten en het 
risico op ongezond gedrag, wat weer tot verder terugtrekken leidt. 

De gevolgen van eenzaamheid betreffen sociale problematiek, 
gezondheidsproblematiek zoals hart- en vaatziekten, depressie, verlaagd 
immuunsysteem, Alzheimer en meer kans op overgewicht. Eenzamen 
hebben meer zorgvragen en doen een groter beroep op de huisarts. Ook 
zijn er meer kosten voor de gemeente door het beroep op welzijn en 
WMO (bron: MoVisie, actieprogramma Een tegen Eenzaamheid).

Iedereen onderschreef het belang deze neerwaartse spiraal te 
doorbreken, de maatschappelijke trend waar eenzaamheid een steeds 
groter probleem wordt te doorbreken.

De volgende uitgangspunten zijn gezamenlijk onderschreven: 
1. Commitment Een gezamenlijk gedeelde visie op eenzaamheid als complex thema 

dat om maatwerk vraagt.
2. Sociale coalitie Een sterke lokale coalitie, begonnen met genoemde partijen. 

Elkaar en elkaars aanbod kennen.
Op zoek gaan naar nieuwe slimme verbindingen;
partners in de sociale basis (cultuur, sport, welzijn, onderwijs) en zorg,
maar ook het bedrijfsleven en lokale ondernemers, de rotary en
bijvoorbeeld woningbouwcorporaties.
Verbinding met het te ontwikkelen digitaal platform is kansrijk.

3. Duurzame aanpak Wat werkt echt? Het betrekken van mensen, eenzamen zelf. 
Het belang van ervaringsdeskundigheid. Gedragen planvorming.

4. Versterken aanbod Door het vergroten van bewustwording, professionalisering.
Versterken van signalering. Aandacht voor communicatie.

5. Monitoring Doelen stellen.
en evaluatie Samen blijven leren in de praktijk.

Aansluiten bij de landelijke coalitie ‘Een tegen eenzaamheid’.
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3.1. Gemeente Heemstede laat duizend bloemen bloeien

Heemstede heeft een mooie geschiedenis van bollenvelden en 
kwekerijen. Vele Heemstedenaren kennen de pluktuin bij Geerlings. 
Misschien minder bekend is dat zij ook de kweker zijn van een aantal 
prachtige Dahlia’s, zoals deze: de Glory of Heemstede.

Met de sociale coalitie hebben we de Dahlia, als Heemsteedse 
metafoor voor hoe we willen gaan samenwerken, omarmd. We zijn 
begonnen vanuit de kern als eerste kring en kijken welke partners we 
als volgende kring bloemblaadjes bij ons netwerk kunnen betrekken. 
We stellen onszelf de vragen: Wat heeft de Dahlia nodig om tot bloei te komen? Om te blijven 
bloeien? Hoe maken we er een mooi boeket van?

Deze bloem metafoor bracht gelijk ook associaties met zich mee met methoden als de wrap around 
care in de jeugdhulp van Hermanns en het behoeftenmodel van Kitwood dat veel gebruikt wordt in 
de persoonsgerichte dementiezorg. Dit sluit mooi aan bij het zijn van een dementievriendelijke 
gemeente, wat Heemstede ook is. Beide modellen hebben veel inhoudelijke kenmerken in hun 
aanpak die ook goed werken bij het tegengaan van eenzaamheid. 

Bij de wrap around care worden er 5 vragen gesteld:

1. Wat wilt u veranderen?
2. Wat moet er veranderen?
3. Hoe gaat u dat doen?
4. Hoe kan ik u helpen?
5. Wie hebben we nog meer 

nodig?

In het model van Kitwood worden de behoeften en verlangens (van mensen 
met dementie) heel duidelijk in categorieën onderverdeeld en beschreven.

1. Comfort (troost en bemoediging) : De behoefte aan warmte, tederheid en troost van 
anderen. Vooral wanneer iemand zich alleen, onveilig of angstig voelt.

2. Identiteit: De behoefte om te weten wie je bent en een goed gevoel te hebben over jezelf. 
En kunnen doen wat je altijd deed (een gevoel van continuïteit met het verleden).

3. Gehechtheid: De behoefte om je veilig en geborgen te voelen bij andere mensen. Het gaat 
erom veilige en vertrouwde relaties te hebben.

4. Bezig zijn (iets om handen hebben): De behoefte om onderdeel uit te maken van het leven 
en je nuttig te kunnen voelen.

5. Erbij horen: De behoefte om onderdeel uit te maken van een groep, van een sociale 
omgeving en je welkom te voelen.

De kern van het model betreft liefde: de behoefte aan liefdevolle aandacht en respect.
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3.2 Goede voorbeelden
Met de partners en de deelnemers vanuit de klankbordgroep WMO en werkgroep toegankelijkheid 
hebben we de volgende inventarisatie gedaan van goede voorbeelden die we dit jaar verder met 
elkaar willen gaan oppakken en uitwerken:

Er gebeurt al ontzettend veel in Heemstede. Er is een rijk aanbod op het gebied van sport, cultuur 
en andere vrijetijdsbesteding. Er zijn veel ontmoetingsplaatsen in Heemstede en partners zoeken 
elkaar steeds meer op. Het belang om elkaar en elkaars aanbod te kennen werd door de sociale 
coalitie benadrukt. Als goede voorbeelden werden genoemd: 

 de samenwerking van diverse organisaties op Plein 1. 
 Burgerinitiatieven die door de gemeente worden gestimuleerd. 
 Het programma Young leaders dat nu is gestart en zich specifiek op jongeren tussen de 14 

en 26 jaar richt. Zij krijgen nu ook specifiek de kans om projecten te organiseren voor hun 
buurt, waarbij ze worden gefaciliteerd met begeleiding, workshops en budget om het door 
hen gewenste resultaat te behalen. 

 Begin dit jaar is WIJ Heemstede het project ‘Achter de Voordeur’ gestart met als doel in 
contact te komen met mogelijk eenzame ouderen (65+) achter hun voordeur, die niet of 
onvoldoende in beeld zijn bij WIJ Heemstede of samenwerkingspartners. Er worden ook 
trainingen georganiseerd voor vrijwilligers en voor professionals, gericht op het signaleren 
en bespreekbaar maken van eenzaamheid bij ouderen. Bij de kick-off van ‘achter de 
voordeur’ is een prachtige lezing georganiseerd met prof. Anja Machielse, wat de 
bewustwording rondom eenzaamheid vergroot. De lezing trok 80 deelnemers en is via 
youtube terug te kijken. 

 Wat ook als goed voorbeeld wordt gezien is het ouderenuurtje bij Van Maanen, en twee 
keer per week Tummers.

 De ouderensport bij verschillende verenigingen. 
 Roads is met ikziejewel een initiatief gestart om mantelzorgers (GGZ) actief te betrekken.
 De bibliotheek hoopt de verhalentafels weer te kunnen starten. 
 Een klein, maar niet minder mooi voorbeeld is een inwoonster van Heemstede die op eigen 

initiatief met een thermoskan koffie langs de buren is gegaan om een gesprek aan te gaan. 
Deze mooie kleine initiatieven kunnen een wereld van verschil maken. 

 Ten slotte wordt in navolging van de bijeenkomst met de culturele partners op 29 april jl.  
het culturele platform als een goede ontwikkeling door de partners onderschreven en zien 
zij meerwaarde in een verbreding van het platform op termijn.

3.3 Aandachtspunten
Naast de goede voorbeelden zijn we met elkaar ook ingegaan op aandachtspunten voor de aanpak.

Positief herformuleren
Door verschillende partners werd het belang van positief herformuleren benadrukt. Het gaat om 
het tegengaan van eenzaamheid, maar vooral om activiteiten, ontmoeting, om luisteren en iemand 
echt zien. Daarom is ook gekozen voor de ‘sociale coalitie’ als naam voor het netwerk.

Samenwerken
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We hebben vastgesteld dat er al veel aanbod is in Heemstede, maar de wens is ook geuit om elkaar 
beter te leren kennen, en elkaars aanbod te kennen. Met elkaar gaan we de sociale coalitie verder 
ontwikkelen. Met welke partners is het goed om te verbinden, hoe kunnen we hen laten 
aansluiten?

Doelgroep 
Het is belangrijk om een gedeeld beeld te krijgen van de doelgroep en in hoeverre die wordt 
bereikt. Daarbij vinden we het belangrijk om te kijken waar er verbinding kan worden gemaakt. 
Tussen bestaand aanbod, maar bijvoorbeeld ook tussen jong en oud. We willen de kracht van sport 
en cultuur benutten, omdat het kan helpen een sociaal netwerk op te bouwen. We stellen onszelf 
de vraag hoe we krachten kunnen bundelen, hoe kunnen we optimaal gebruik maken van de 
accommodaties? Het is vooral kansrijk als we verschillende doelgroepen kunnen verbinden op 
gedeelde interesses.

Ervaringsdeskundigheid
Iedereen onderschreef het belang van de doelgroep zelf betrekken. Niet alleen bij de planvorming, 
maar vooral ook in de uitvoering. Het is goed dat de gemeente bewonersinitiatieven faciliteert als 
die bijdragen aan het tegengaan van eenzaamheid.

Bewustwording vergroten
We willen het maatschappelijk debat voeren over belangrijke integrale thema’s zoals eenzaamheid, 
zodat het uit de taboesfeer komt. Tevens draagt dit bij aan betere signalering van eenzaamheid.
We kijken daarom ook naar professionalisering, naar de inzet van communicatiemiddelen.

Digitalisering
Zeker het afgelopen jaar als gevolg van de Corona maatregelen is er steeds meer gedigitaliseerd. 
Het is belangrijk dat onze inwoners digitaal vaardig zijn, of dat ze erbij geholpen kunnen worden. 
Digitale toepassingen kunnen ook helpen eenzaamheid tegen te gaan, denk aan whatsapp groepen, 
social media, het cultureel platform en activiteiten ook digitaal mogelijk maken voor diegene die 
fysiek niet kunnen of willen komen. We gaan kijken of er voldoende scholingsaanbod is.

Lerend ontwikkelen
De partners staan open om te leren van goede ervaringen in het land. In samenwerking met de 
landelijke coalitie ‘Een tegen eenzaamheid’ gaan we daarvoor inspiratiesessies organiseren. 
Daarnaast willen we met elkaar het netwerk lerend gaan ontwikkelen. Hoe kijken we naar ons 
bestaande aanbod? Waar liggen kansen voor verbetering? Welke doelen stellen we met elkaar vast 
en hoe gaan we evalueren. We gaan dat vanuit de uitgangspunten met de sociale coalitie 
oppakken. Dit doen we door maandelijkse bijeenkomsten te organiseren, waarbij we genoemde 
aandachtspunten verder gaan uitwerken. Met elkaar willen we die 1000 bloemen laten bloeien.

PLANNING/UITVOERING
We zijn na voorbereiding met de adviseur van de landelijke coalitie ‘Een tegen eenzaamheid’ met 
de lokale partners gestart in mei. Afgesproken is om deze sociale coalitie maandelijks bijeen te 
brengen. Met elkaar gaan we genoemde punten in het plan van aanpak verder uitdiepen en gaan 
we de sociale coalitie verbreden, met andere partners en op termijn ook andere integrale thema’s.
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Hierbij zijn genoemde uitgangspunten leidend. Ook dragen we gezamenlijk zorg voor goede 
aansluiting op lokale ontwikkelingen zoals het lokaal preventieakkoord, sportakkoord, 
bewonersparticipatie en op het gebied van cultuur en onderwijs.



Heemstede laat duizend bloemen bloeien. Samen tegen eenzaamheid. 14

4. Financiën

Voor het uitwerken van de motie ‘Samen tegen eenzaamheid’ is het voorstel gedaan € 30.000 te 
onttrekken uit de reserve Corona crisis 2021, waarin de rijksmiddelen voor eenzaamheid uit de 
maartbrief 2021 (zie Voorjaarsnota) van het Rijk zijn gestort. Voor 2022-2025 is in de corona 
begroting eveneens € 30.000 per jaar opgenomen, dit wordt in een separaat voorstel in juni aan de 
gemeenteraad voorgelegd. 

De vrijgemaakte financiële middelen zijn deels nodig, voor het versterken van activiteiten voor 
diverse doelgroepen en deels voor (externe) capaciteit. Aanpak van deze motie is in lijn met de 
uitkomst van de corona impactanalyse, waarin extra aandacht is voor jongeren, alleenstaanden en 
ouderen. Om hier blijvend aandacht voor te houden komende jaren en met de partners samen 
verder te bouwen aan een duurzame samenwerkingsrelatie en netwerk is er ook meerjarige 
financiering nodig.

Daarnaast wordt bij bestaande subsidierelaties gekeken hoe het tegengaan van eenzaamheid 
onderdeel van de resultaatafspraken kan worden. Aanvullende investeringen voor 
communicatiemiddelen of scholingskosten kunnen worden gedekt vanuit bestaande budgetten in 
het sociaal domein. 


