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“Eenzaamheid is 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 wensen.”                                

Prof. De Jong Gierveld
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1. Inleiding

In het coalitieakkoord ‘Weert koerst op verbinding 2018-2022’ is opgenomen dat we in deze 
periode aandacht hebben voor het voorkomen van eenzaamheid. Eenzaamheid is een 
maatschappelijk vraagstuk dat ook binnen de gemeente Weert speelt en aandacht vraagt. Via de 
Gezondheidsatlas (gezondheidsmonitor) van de GGD Limburg-Noord is er in 2016 inzichtelijk 
gemaakt bij hoeveel procent van de Weertenaren eenzaamheid voorkomt. 

Grofweg kwam het er op neer dat 47% van de Weertenaren tussen de 19 jaar en 75 jaar zich 
eenzaam voelde, en 58% van de inwoners van 75 jaar en ouder. Deze cijfers zijn hoger dan het 
landelijke gemiddelde, respectievelijk 44% en 55%. Eind 2020 heeft de GGD weer een dergelijk 
onderzoek uitgevoerd waarvan de cijfers in het tweede kwartaal van 2021 beschikbaar komen. Wij 
verwachten dat de eenzaamheid is toegenomen ten opzichte van 2016. Deze verwachting is er met 
name vanwege de Coronacrisis. En waarschijnlijk ook door de verder toegenomen vergrijzing.

Deze notitie is er niet omdat we nog niets doen tegen eenzaamheid. Integendeel, het ‘bestrijden en 
voorkomen van eenzaamheid’ is al jaren een onderdeel van het sociaal domein en waar onder 
andere het welzijnswerk voor wordt ingezet. Zo is in de uitvoeringsovereenkomst met de gemeente 
Weert en Punt Welzijn het bestrijden en voorkomen van eenzaamheid onderdeel geworden van hun 
reguliere diensten.

Er worden daarnaast door de gemeente Weert vele initiatieven gesubsidieerd die direct en indirect 
bijdragen aan het bestrijden en voorkomen van eenzaamheid. Te denken valt hierbij aan diverse 
eetpunten in de wijk, het Zelfregiecentrum, Open Inlopen, huiskamers voor ouderen van de 
Stichting Dagopvang Weert, seniorenverenigingen, enzovoorts. 

Het doel van deze notitie is om een aanpak te ontwikkelen die eenzaamheid in de gemeente Weert 
signaleert, bespreekbaar maakt en duurzaam doorbreekt. Dit is uitwerkt in een ‘doelenboom’ op de 
volgende pagina. In deze notitie leest u hoe deze doelenboom tot stand is gekomen.

Deze notitie is met behulp van diverse partijen tot stand gekomen, waaronder Movisie. Door het 
Ministerie van VWS is er een adviseur vanuit het ‘Actieprogramma Eén tegen Eenzaamheid’ aan de 
gemeente Weert toegewezen. De kennis en methoden die zich in de praktijk hebben bewezen 
staan zowel in de toolkit van dit actieprogramma alsook in de databank en dossiers van Movisie 
verzameld. Hiervan is bij het opstellen van deze notitie dankbaar gebruik gemaakt.

Op de volgende pagina is de doelenboom weergegeven. Via deze doelenboom kan in één oogopslag 
worden gezien wat wij in de komende jaren willen bereiken en hoe we dat gaan doen. Inhoudelijk 
wordt dit nader toegelicht in hoofdstuk 3.  
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2. Aanpak eenzaamheid regio Midden-Limburg West  

Netwerk Gezond Samen Leven
In juni 2017 zijn zeven partnerorganisaties1 uit de regio Midden-Limburg West2 gestart met het in 
beeld brengen van de gezondheidssituatie van de inwoners in de regio. Op basis daarvan is een 
gezamenlijke ambitie gedefinieerd:

 dat inwoners zoveel mogelijk zelf- en samenredzaam zijn in het behouden en bevorderen 
van hun gezondheid;

 dat wanneer nodig, er kwalitatief hoogwaardige zorg en ondersteuning beschikbaar is tegen 
zo laag mogelijke kosten;

 zo werken we aan een duurzaam ingericht zorg- en welzijnssysteem;
 zodat inwoners zo lang mogelijk veilig thuis kunnen wonen;
 zelf als het kan, ondersteund waar nodig.

Om deze ambitie te realiseren zijn ook twee partijen uit de 
domeinen Wonen en Welzijn aangesloten3. Zo is het netwerk 
“Gezond Samen Leven” (verder GSL) ontstaan, een 
samenwerkingsverband dat in eerste instantie voor de duur van 5 
jaar is aangegaan4.  

Het doel van het netwerk GSL is om de gezondheidsbeleving van 
inwoners van de regio Midden-Limburg West structureel te 
verbeteren én vorm te geven aan een duurzaam zorgstelsel voor 
de toekomst. Hierbij is het gedachtegoed van ‘Positieve 
Gezondheid’ leidend. 

Het netwerk initieert programma’s voor diverse doelgroepen. De 
toenemende vergrijzing in de regio Midden-Limburg-West is de 

aanleiding om als eerste een programma op te starten met het doel: bevorderen dat ouderen 
Langer Veilig Thuis kunnen wonen. Zodoende heeft het netwerk GSL de doelgroep (toekomstige) 
ouderen5 tot prioriteit benoemd.

De negen partners hebben de conclusie getrokken dat  drie thema’s vragen om gezamenlijke actie: 
(in)formele zorg en ondersteuning, eenzaamheid en multi-problematiek. Om concreet vorm te 
geven aan het thema ‘eenzaamheid’ is door het netwerk GSL aansluiting gezocht bij het landelijk 
actieprogramma “Eén tegen eenzaamheid”, dat minister Hugo de Jonge (minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport) in maart 2018 aan de Kamer heeft aangeboden.

Vijf pijlers tegen eenzaamheid
Het landelijke actieprogramma Eén tegen eenzaamheid heeft als doel om eenzaamheid eerder te 
signaleren en de trend van eenzaamheid onder ouderen te doorbreken. Er zijn vijf pijlers benoemd 
voor een duurzame  aanpak van eenzaamheid:

1. Politiek-bestuurlijk draagvlak: zowel het college van burgemeester en wethouders als 
de beleidsmedewerkers van verschillende gebieden zijn betrokken bij de aanpak van 
eenzaamheid.

2. Een sterk netwerk: we brengen in beeld welke partijen in onze gemeente al werken aan 
vermindering van eenzaamheid, we zorgen voor verbinding van die partijen met elkaar en 
voor nieuwe verbindingen. Daar betrekken we ook het bedrijfsleven bij. 

3. Eenzame mensen en hun omgeving (familie, buurtbewoners) betrekken: we willen 
achter de voordeur komen en bereiken dat mensen over de drempel stappen en weer 
contact zoeken met anderen. 

1 Land van Horne, Meditta, SJG, Vincent van Gogh (VvG), gemeente Weert, Burgerkracht Limburg en CZ.  
2 De gemeenten Leudal, Nederweert en Weert,
3 Wonen Limburg en Punt Welzijn.
4 Deelnemers van het netwerk GSL delen een gezamenlijke ambitie en geven aan bereid te zijn over de grenzen 
van hun eigen organisatie te kunnen en willen acteren. Ze hebben ook de ‘plicht’ op zich genomen om 
‘sectorgenoten’ te informeren over ontwikkelingen en ambities binnen het netwerk, ondanks eventuele 
concurrentiebelangen. 
5 Als we spreken van ouderen wordt in dit document bedoeld, 65 jaar en ouder.

Figuur 1: logo Netwerk GSL
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4. Een duurzame aanpak: we kijken naar wat echt werkt om eenzaamheid te doorbreken 
en we kiezen voor een duurzame, meerjarige aanpak. We maken onderscheid tussen 
verschillende soorten eenzaamheid en baseren de aanpak op feiten. We spreken af wie 
waarvoor verantwoordelijk is.

5. Evaluatie: eenzaamheid aanpakken is blijven leren in de praktijk. Door effecten na te 
gaan en de aanpak te evalueren blijven we samen leren en brengen we de aanpak verder.

In het voorjaar van 2021 wordt de agenda ‘Eén tegen eenzaamheid 2021-2024 - regio Midden-
Limburg West’ door het netwerk GSL vastgesteld. Hierin zijn 
de volgende regionale speerpunten benoemd:

1. Bewustwording(scampagne): 
De landelijke campagne Eén tegen Eenzaamheid zal 
jaarrond als beeldmerk gebruikt worden met de Week tegen 
Eenzaamheid in oktober als focuspunt.

2. Deskundigheidsbevordering: 
Denk hierbij aan het onderzoeken van trainingsaanbod voor 
zowel professionals als vrijwilligers, zodat zij (nog beter) 
weten hoe zij op een kwalitatief goede manier aan de slag 
kunnen gaan met diverse vormen van eenzaamheid

3. Uitwisselen van praktijkvoorbeelden en kennis:
Door activiteiten en interventies die ondersteunen bij het 
doorbreken en verminderen van eenzaamheid, regionaal 
met elkaar te delen kunnen we van elkaar leren en hoeven 
we niet het wiel opnieuw uit te vinden.

4. Verkenning van een signaalpunt: 
Vanuit het landelijke actieprogramma wordt ondersteuning geboden om een ‘signaalpunt 
eenzaamheid’ (voorheen: ‘MeldIsolement’) in te richten waar mensen terecht kunnen met 
vermoedens van eenzaamheid bij anderen of bij eigen gevoelens van eenzaamheid. Er zal verkend 
worden of dit voor de regio een passend instrument is. 

De vier regionale speerpunten zullen lokaal, in de gemeente Weert, effect hebben. Voor een nadere 
beschrijving en uitwerking van deze speerpunten verwijzen we naar de notitie ‘Eén tegen 
eenzaamheid 2021-2024 regio Midden-Limburg West’. Deze notitie maakt deel uit van de Aanpak 
Eenzaamheid Weert.

Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de lokale situatie hebben de partners van het netwerk GSL 
en de drie gemeenten ervoor gekozen om, naast de bovenstaande regionale speerpunten, een 
lokale aanpak uit te werken die goed kan aansluiten bij de mogelijkheden en behoeften ter plaatse.

Figuur 2: wethouder P. Sterk 
(gemeente Weert) ondertekent de 
vijf pijlers tegen eenzaamheid.



Pagina 7 van 10

3. Speerpunten gemeente Weert

De gemeente Weert wil actief een aanpak ontwikkelen die eenzaamheid signaleert, bespreekbaar 
maakt en duurzaam doorbreekt (zie ook bijlage 2, Werkzame elementen bij 
eenzaamheidsinterventies6). Naast de speerpunten die zijn benoemd in de regionale agenda, heeft 
de gemeente Weert vijf lokale speerpunten geformuleerd:

1. Sterk netwerk door middel van een lokale coalitie
2. ‘Achter de voordeur komen’; mogelijk eenzame inwoners actief benaderen
3. Een duurzame sociale kaart 
4. Ruimte bieden aan burgerinitiatieven
5. Betrekken van diverse doelgroepen en zorgen voor een passend aanbod

• Onderscheid tussen preventie, lichte eenzaamheid en sterke eenzaamheid
• Onderscheid tussen verschillende doelgroepen 

1. Sterk netwerk door middel van een lokale coalitie
Het doel van een lokale coalitie is het breder kunnen signaleren van eenzaamheid, het beter leren 
kennen van elkaars aanbod en beter kunnen doorverwijzen. Een coalitie tegen eenzaamheid 
bestaat bij voorkeur uit publieke en private partijen. Zo wordt de maatschappelijke uitdaging om 
eenzaamheid aan te pakken breed gedragen. Hieruit kunnen ook nieuwe ideeën tussen 
verschillende partijen ontstaan. 

De huidige leden7 van het netwerk GSL die deelnemen aan de actielijn Eenzaamheid, vormen de 
lokale kerngroep van de coalitie Eén tegen Eenzaamheid Weert, aangevuld met het Algemeen 
Maatschappelijk Werk Midden-Limburg (AMW-ML) en de Senioren Koepel Weert (SKW). Hiermee 
wordt een stevige groep met een groot netwerk en een duidelijke link met het thema geformeerd. 
Daarnaast zal er om deze kerngroep een ‘flexibele schil’ van andere partijen worden geformeerd, 
bijvoorbeeld ondernemers uit de gemeente Weert, het zelfregiecentrum, lokale 
(sport)verenigingen, kerken, moskeeën, bewonersorganisaties, enzovoorts. Deze brede coalitie is 
dynamisch; een groeimodel waar partijen zich doorlopend aan kunnen verbinden. 

De brede coalitie zal de drijvende kracht worden achter de aanpak tegen eenzaamheid in de 
gemeente Weert. In deze brede coalitie zitten allerlei partijen die bijvoorbeeld een signalerende rol 
hebben, maar hierin is het ook mogelijk dat bepaalde partijen zich concentreren op een bepaalde 
(risico)doelgroep8. De lokale kerngroep Eén tegen Eenzaamheid speelt hierbij een faciliterende en, 
zo nodig een initiërende rol. 

Actie: De 5 subdoelen uitwerken tot een concreet plan met acties en        
actieverantwoordelijken. Er zal gebruik worden gemaakt van de bestaande 
structuren (bv. WeertKAN, de Participatieraad, Weerter Minimagroep en het 
Ouderpanel) om het thema onder de aandacht te brengen. 

Kartrekkers: Gemeente Weert en Punt Welzijn

2. ‘Achter de voordeur komen’
Een grote uitdaging is het krijgen van contact met mensen die gevoelens van eenzaamheid ervaren 
en dit niet kenbaar maken. Een beproefde en effectieve werkwijze is om ‘achter de voordeur te 
komen’ (zie de handreiking Huisbezoeken 75+ van de gemeente Rotterdam). Dit subdoel willen we 
graag als thema oppakken binnen de  pilot ‘Samen tegen Eenzaamheid’ van KBO Limburg. 
Voorheen waren de standaard huisbezoeken aan 75+-ers redelijk succesvol. De laatste jaren zien 
we hier een flinke terugloop van gebruikmaking van het aanbod. In de pilot gaat de KBO Limburg 
en de Senioren Koepel Weert, in nauwe samenwerking met de gemeente Weert en Punt Welzijn, 
een passend aanbod creëren. Binnen deze pilot formeren zij een werkgroep bestaande uit leden 
van de ouderverenigingen om de lokale kennis en kunde te gebruiken en het eindproduct lokaal te 
borgen. De ontwikkelfase is gestart in het najaar van 2020 en men koerst op een uitvoering vanaf 
juli 2021.

6 Cattan et al., 2005; Findlay, 2003, Gardiner et al., 2018
7Stichting Land van Horne, Meditta, Vincent van Gogh, gemeente Weert, Burgerkracht Limburg, Wonen 
Limburg, Punt Welzijn. De leden CZ en SJG sluiten in deze coalitie niet aan. 
8Toetreding vindt plaats door het ondertekenen van de vijf pijlers tegen eenzaamheid. 



Pagina 8 van 10

Naast deze pilot, waarbij de doelgroep bestaat uit senioren, wil de lokale coalitie oog houden voor 
het in contact komen met andere doelgroepen. Zo wordt er ook een pilot voor jongeren opgestart 
(‘Join Us’). 

Acties:
• Volgen van en aansluiten op de pilot van KBO Limburg
• Volgen van en aansluiten op de pilot Join Us.

Kartrekkers: Meditta, Land van Horne, in samenwerking met Senioren Koepel Weert 
(SKW) en KBO Limburg.  

3. Een duurzame sociale kaart 
Op 16 april 2020 heeft de gemeente Weert van het ministerie van VWS de status 
koplopergemeente Onafhankelijke Cliëntondersteuning (OCO) vierde tranche gekregen. In dat 
kader heeft de gemeente Weert een beroep gedaan op de daarvoor beschikbare middelen van het 
ministerie van VWS. Hiervoor heeft de gemeente Weert een projectplan ingediend met in totaal 
drie deelprojecten. Deelproject 1 is voor deze notitie relevant.  

Deelproject 1 richt zich vooral op de lokale structuur en hoe wij de beschikbare algemene 
voorzieningen in onze gemeente zo goed mogelijk te positioneren. Dit zal het ‘kennisproduct’ 
worden dat de gemeente naar aanleiding van het koploperschap zal opleveren. Zoals eerder 
beschreven zijn er in de gemeente Weert tal van organisaties en initiatieven die zich direct en 
indirect bezighouden met het thema eenzaamheid. Het is en blijft een uitdaging om dit aanbod 
breed bekend te maken. De opdracht om hier een passend product bij te ontwikkelen is weggezet 
bij Stadslab0495. Dit proces moet leiden tot een sociale kaart die wel duurzaam vindbaar is en 
actueel blijft en aansluit bij de behoefte van professionals, inwoners en vrijwilligers. 

Actie: Totdat de sociale kaart er daadwerkelijk is (naar verwachting in oktober 
2021) worden de algemene voorzieningen die (in)direct bijdragen aan de 
bestrijding van eenzaamheid nauwkeurig bijgehouden. Zie bijlage 2.

Kartrekkers: Gemeente Weert, Punt Welzijn en Stadslab0495

4. Ruimte bieden aan burgerinitiatieven
Een van de voorwaarden om het thema eenzaamheid goed te laten landen in de Weerter 
samenleving is de inwoners sensitief te maken voor het onderwerp. Bewustwording is een eerste 
stap naar actie. Zowel bestaande verenigingen en burgernetwerken als nieuwe initiatieven zullen 
worden gestimuleerd om eenzaamheid als actiepunt binnen de uitvoering op te pakken. Er zal 
bekendheid worden gegeven aan de mogelijkheden voor burgerinitiatieven. Zo zal de kerngroep 
duidelijk maken op welke wijze een burgerinitiatief inhoudelijke ondersteuning kan krijgen bij het 
vormgeven of uitvoeren van het idee. Het Fonds Burgerinitiatieven (Gemeente Weert), 
Leefbaarheidsfonds (WonenLimburg) en Samenfonds 0495 (Punt Welzijn) kunnen hierbij een 
stimulerende rol spelen.

Actie: Het thema eenzaamheid via verschillende kanalen bij inwoners en 
verenigingen onder de aandacht brengen en wijzen hen op de 
ondersteuningsmogelijkheden om een initiatief te starten.

Kartrekker: Burgerkracht Limburg en Punt Welzijn

5. Aandacht voor en betrekken van diverse doelgroepen en zorgen voor een passend 
aanbod

De kerngroep is een vertegenwoordiging van verschillende partners die zich bezighouden met 
uiteenlopende doelgroepen. De cijfers laten zien dat gevoelens van eenzaamheid onder ouderen 
het grootst is. Dit kunnen specifieke risicogroepen zijn binnen de groep van ouderen, bijvoorbeeld 
ouderen die in armoede leven, migrantenouderen, of ouderen die ziek zijn en/of een beperking 
hebben, enzovoorts. Door deelname van de Senioren Koepel Weert in de kerngroep sluit een 
belangrijke belangenbehartiger en kennisdrager aan.

Maar ook andere risicogroepen moeten in beeld worden gebracht en liefst betrokken worden bij de 
aanpak. Denk aan jongeren, mensen met een beperking, mensen die leven in armoede, mensen 
die met een ‘life-event’ te maken hebben gehad, zoals verlies van een partner of ontslag, 
enzovoorts. 
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Acties: 
• Praktijkvoorbeelden verzamelen van manieren om in contact te komen met 

andere doelgroepen. 
• Leden van verschillende doelgroepen actief betrekken bij het uitwerken van 

concrete acties.

Kartrekker: Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg

Evaluatie en Monitoring
Er is bewust voor gekozen om geen tijdsplanning in deze notitie op te nemen, omdat we de lokale 
coalitie de ruimte willen geven om gezamenlijk een planning te maken. 
De kerngroep zal minimaal één keer per jaar samenkomen. Aan alle speerpunten zijn kartrekkers 
verbonden die ook lid zijn van de kerngroep. Over de resultaten zal tussentijds gerapporteerd 
worden. 


