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Samenvatting 

Ouderen blijven langer op zich zelf wonen en dat vergroot de kans op eenzaamheid. Gemeenten 
zijn primair verantwoordelijk voor een aanpak tegen eenzaamheid. Wat kan een gemeente daar te-
gen doen? 
Het kabinet bepleit in het ‘Actieprogramma Eén tegen eenzaamheid’ enkele maatregelen, zoals het 
in 2018 vormen van een lokale coalitie tegen eenzaamheid. De gemeente moet daarin met andere 
organisaties afspraken maken hoe de eenzaamheid aan te pakken. 

Het initiatief van het kabinet is goed, verdient ook zeker uitwerking, maar het is in feite ‘iets meer 
van hetzelfde dat nu al vaak gebeurt’: gezamenlijke activiteiten als koffiedrinken en een uitje naar 
een evenement, en jaarlijks een huisbezoek. Het geeft afleiding, maar het neemt de eenzaamheid 
niet echt weg. 

Verlichting van de eenzaamheid is meer gebaat bij op de persoon gerichte professionele hulp. De 
gemeente zou de beschikbaarheid en toegang tot deze professionele hulp moeten garanderen, 
binnen de grenzen van het taakgebied van de gemeente. 

De gemeente kan echter ook bijdragen aan het wegnemen van enkele van de oorzaken die de 
kans op eenzaamheid vergroten, zoals: 

• Het hebben van (vrijwilligers-)werk zorgt in de meeste gevallen voor contacten en structuur in 
het leven van betrokkene. 

• Het gemakkelijk maken dat mensen met een chronische ziekte of een beperking mee kunnen 
blijven doen in de samenleving. 

• Een effectief gemeentelijk armoedebeleid, zodat financiële belemmeringen contacten met 
naasten niet in de weg staan. 

• Het realiseren van voldoende, betaalbare woonvormen, die uitnodigen tot onderling contact en 
burenhulp tussen de bewoners. 

Gemeenten primair verantwoordelijk 

“Gemeenten zijn op grond van de Wmo 2015 primair verantwoordelijk voor het vormgeven van 
een aanpak tegen eenzaamheid. Gemeenten en Rijk hebben in het Interbestuurlijk programma 
afgesproken dat de strijd tegen eenzaamheid een gezamenlijke opgave is die in deze kabinetspe-
riode opgepakt gaat worden.” Dit staat in het ‘Actieprogramma Eén tegen eenzaamheid’, dat Mi-
nister De Jonge dit voorjaar uitbracht.


Wij weten niet in hoeverre de uitvoering van dit actieprogramma al in de gemeenteraden aan de 
orde is geweest. Misschien gebeurt dat dit najaar, want één van de actiepunten is dat in elke ge-
meente dit jaar een ‘coalitie tegen eenzaamheid’ wordt gevormd. Deze coalitie omvat alle betrok-
kenen, die op een of andere wijze bij kunnen dragen aan het doorbreken van de eenzaamheid.




Kanttekeningen 

Prima dat er nu politiek meer aandacht komt voor een vervelend aspect in het leven waar met het 
toenemen van het aantal ouderen steeds meer mensen structureel mee te maken zullen krijgen. 

Wij willen bij het actieprogramma graag enkele kanttekeningen plaatsen in de hoop dat de raads-
leden er iets aan hebben wanneer dit onderwerp in de raad aan de orde komt.


Helderheid over het begrip eenzaamheid 

Zoals zo vaak met dit soort begrippen is de omschrijving van eenzaamheid lang niet zo eenduidig 
als die op het eerste gezicht lijkt. Had prinses Wilhelmina haar levensverhaal niet beschreven in 
een boek met als titel ‘Eenzaam maar niet alleen’?  
Wil men maatregelen nemen om de eenzaamheid te doorbreken, dan is het raadzaam om eerst 
helder te hebben op welke vorm van eenzaamheid dit slaat. En ten tweede om na te gaan welke 
wensen de mensen om wie het gaat hebben, voordat er een oplossing of maatregel wordt be-
dacht.


Het begrip eenzaamheid wordt hier gebruikt voor zowel een als onplezierig of ontoelaatbaar erva-
ren tekort aan gerealiseerde contacten, als het feit dat bepaalde relaties een zekere mate van in-
timiteit, zoals gewenst, niet bereiken.  
Eenzaamheid wordt vaak een probleem als betrokkene zelf niet (meer) in staat is zich daaraan te 
ontworstelen.


Actieplan VWS richt zich vooral op sociale eenzaamheid 
 
Het actieplan maakt onderscheid tussen:

• sociale eenzaamheid (onvoldoende contacten met anderen)

• existentiële eenzaamheid (ontbreken van zingeving - “doe ik er nog wel toe?”)

• emotionele eenzaamheid (ontbreken van hechte, intieme en betekenisvolle banden met ande-

ren)


Het actieplan richt zich primair op het doorbreken van de sociale eenzaamheid. Het ‘laaghangend 
fruit’. Met actiepunten als:

• gezamenlijke aanpak van organisaties, die versnippering en vluchtigheid van de inzet tegengaan 

door middel van het vormen van lokale coalities tegen de eenzaamheid;

• jaarlijks huisbezoek aan iedere 75-plusser;

• opzetten van meldpunten of signaleringsnetwerken; 

• mogelijkheden voor gepaste doorverwijzing. 


Actieplan is sympathiek, maar aan de magere kant 

Op zich is de inhoud van het actieplan sympathiek, maar niet echt baanbrekend, volgens de 
Werkgroep Ouderenbeleid. Veel van dit soort activiteiten gebeurt al door de gemeente en tal van 
organisaties. Misschien kan er een tandje bij, maar het is de vraag of dit actieprogramma tot een 
grote afname van eenzaamheid leidt.


Vele deskundigen zijn ingenomen met de aandacht voor eenzaamheid, maar vinden de aanpak 
ook wat mager. Zoals prof. Van Tilburg in Trouw: “Er wordt vaak gezegd: als we meer belangstel-
ling hebben voor de medemens, dan is er geen eenzaamheid. Zo werkt het niet. Eenzaamheid 
gaat niet over oppervlakkige contacten zoals koffie drinken of een bloemetje brengen. Een oplos-
sing tegen eenzaamheid moet gebaseerd zijn op zeven manieren van aanpak waaronder persoon-
lijk contact, het terugdringen van negatieve gedachten en praktische hulp. Daarvoor is een pro-
fessionele opzet en uitvoering nodig.” 


SCP-rapport over eenzaamheid 

Twee maanden na het uitkomen van het actieprogramma publiceert het SCP het rapport ‘Kwets-
baar en eenzaam?’ Dit is een studie naar de achtergronden van eenzaamheid bij verschillende 
kwetsbare groepen. 




Het SCP brengt enkele nuances aan in het beeld dat het actieprogramma schetst:

• Eenzaamheid is anders dan alleen zijn; eenzaamheid is een vervelend gevoel. Alleen zijn kan af 

en toe ook prettig zijn.

• Eenzaamheid komt bij alle leeftijdsgroepen voor en ieder mens maakt wel perioden mee waarin 

hij/zij zich eenzaam voelt. Onderzoek wijst wel uit dat de kans op eenzaamheid bij ouderen toe-
neemt met het stijgen van de leeftijd.


• Een aanname in beleid is vaak dat de bestrijding van eenzaamheid een weg is om de ervaren 
kwaliteit van leven van mensen te verhogen. Deze aanname blijkt niet geheel te kloppen.  
Sociaal-culturele activiteiten op het raakvlak van sociale activiteiten en mentale ontwikkeling, en 
betekenisgeving zoals kunstbeoefening en sporten zouden via verschillende wegen bij kunnen 
dragen aan zowel geluksbevordering als eenzaamheidsbestrijding. 


• Deze studie signaleert een relatief groot beschermend effect tegen eenzaamheid van verhuizing 
naar een verzorgings- of verpleeghuis wanneer mensen met ernstige gezondheidsproblemen te 
maken krijgen. Na opname in een verzorgings- of verpleeghuis vermindert het risico op een-
zaamheid. 


Meer op het individu gerichte hulp wenselijk 

De kans op en de mate van eenzaamheid en de oorzaken van eenzaamheid verschillen van mens 
tot mens.  
Veelgenoemde oorzaken zijn (een combinatie van):

• Het verlies van een levenspartner

• Het verlies van werk

• Het inkrimpen van de kring van familie en vrienden

• Een individualistischer ingestelde samenleving 

• Afnemende mogelijkheden tot meedoen en contact door chronische ziekte of lichamelijke, psy-

chische of verstandelijke beperkingen

• Afnemende mogelijkheden tot meedoen en contact door armoede

• Zich niet (meer) thuis of op zijn plaats voelen in eigen kring of in de samenleving.


Om eenzaamheid te helpen verlichten is daarom een meer op het individu gerichte hulp gewenst.


Dit geldt zeker ook voor de groep ouderen van niet-Nederlandse komaf. “Het hoge percentage 
eenzaamheid onder migrantenouderen, met name onder ouderen van Turkse of Marokkaanse 
herkomst, heeft vooral te maken met lage sociaaleconomische status en met chronische gezond-
heidsproblemen. Ook spelen cultuurspecifieke achtergronden een rol.” Dat concludeert het Ken-
nisplatform Integratie & Samenleving Verwey-Jonker Instituut in haar verkenning ‘Eenzaamheid 
onder ouderen van Turkse of Marokkaanse komaf’ (mei, 2016). 


Wat kan een gemeente meer doen tegen eenzaamheid dan wat in het actieplan van het ka-
binet beschreven staat? 

1. De beschikbaarheid en toegang tot professionele hulp garanderen, binnen de grenzen van het 
taakgebied van de gemeente.


2. Bijdragen aan het wegnemen van enkele van de onderliggende oorzaken. Zoals:

• Het hebben van (vrijwilligers-)werk zorgt in de meeste gevallen voor contacten en structuur 

in het leven van betrokkene. Dit onderstreept het belang van het hebben van werk of het 
verrichten van vrijwilligerswerk.


• Het gemakkelijk maken dat mensen met een beperking mee kunnen blijven doen in de sa-
menleving en dat mensen op bezoek kunnen gaan bij familie en goede vrienden.


• Een effectief gemeentelijk armoedebeleid, zodat financiële belemmeringen contacten met 
naasten niet in de weg staan.


• Het realiseren van voldoende, betaalbare woonvormen, die uitnodigen tot onderling contact 
en burenhulp tussen de bewoners.


Bijlage: Dossier ‘Wat werkt bij de aanpak van eenzaamheid’ van Movisie, blz. 5 t/m 8.




Lees meer in: 


Actieplan Eén voor eenzaamheid, van VWS maart 2018: 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/docu-
menten/publicaties/2018/03/20/actieprogramma-een-tegen-eenzaamheid


Kwetsbaar en eenzaam?, van SCP mei 2018

https://www.scp.nl/dsresource?objectid=6c1eb66e-6641-49be-b398-193881204fee&type=org  

Artikel ‘Onderzoek naar eenzaamheid onder ouderen van Turkse of Marokkaanse komaf’ 

https://www.samentegeneenzaamheid.nl/nieuws/onderzoek-naar-eenzaamheid-onder-ouderen-
van-turkse-marokkaanse-komaf


Artikel ‘Eenzame ouderen zijn niet geholpen met alleen een kopje koffie en een bloemetje’ in 
Trouw 22 maart 2018


Dossier ‘Wat werkt bij de aanpak van eenzaamheid’ van Movisie:

http://www.willieoldengarm.nl/site/wp-content/uploads/Wat-werkt-bij-eenzaamheid-
MOV-10927840-1.2.pdf 


Website Eenzaamheid Informatie Centrum: 

https://www.eenzaamheid.info/over 
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