
 
Samenvatting projectnota 

van Eenzaam naar Samen Eén 
 
N.a.v. onderzoeksresultaten van de GGD Gelre - IJssel (2010) als mede van Moventem in 2016, 
blijkt dat ook in de gemeente Oude IJsselstreek sprake van eenzaamheidsproblematiek is. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korte analyse van de resultaten van het onderzoek naar eenzaamheid in de gemeente Oude 
IJsselstreek (bron Moventem 2016): 
 

1. Vooral bij de buren  
Maar liefst 63% komt in meer of mindere mate eenzaamheid tegen (12% regelmatig en 51% af en 
toe). Bij familie, vrienden en de buren. En vooral bij de buren (44%). En 76% wil de buren helpen.  
 
2. Behoefte aan professionele hulp  
Bijna de helft (48%) is het eens tot zeer eens dat professionals een rol moeten hebben bij het 
tegen gaan van eenzaamheid. Opvallend is dat een derde deel neutraal aangeeft (35%)  
 
3.   Grote bereidheid om te helpen  
Er is grote bereidheid (bijna 80%) om eenzame mensen te helpen. 21% niet. Maar, daarvan geeft 
63% aan te weinig tijd te hebben.  
 
4. Een derde zelf eenzaam, bijna 1 op de 10 sterk eenzaam  
Meer dan een derde (36%) van de respondenten is matig tot zeer eenzaam op basis van 
stellingen waarin het woord ‘eenzaamheid’ niet genoemd wordt. Daarvan is bijna 1 op de 10 (8%) 
sterk eenzaam. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met de landelijke cijfers (eenzaamheidsmonitor 
Coalitie Erbij, eenzaamheid.nl) 

 



5.   Tegenstrijdigheden in beantwoording  
Als je het rechtstreeks vraagt, zegt 76% zich niet eenzaam te voelen. Hierin zit een discrepantie. 
En 51% denkt weinig tot geen risico te lopen om eenzaam te worden in de toekomst. Maar liefst 
28% geeft neutraal aan.  
 
6. Bijna tweederde wil actie, ruim een derde wil zelf iets doen  

63% vindt dat ze iets kunnen doen aan eenzaamheid in de gemeente oude IJsselstreek, 28% 
neutraal. 37% wil zelf iets doen aan eenzaamheid in de gemeente (landelijk is dat 30%), 47% 
neutraal  

 
Conclusie: 
 
Opvallend is de grote groep die aangeeft zich eenzaam te voelen. Eenzaamheid is dus echt een 
issue in de gemeente Oude IJsselstreek. Overigens, wijken deze cijfers niet af van de landelijke 
gemiddelden. Maar, waarschijnlijk is deze groep in werkelijkheid groter. Dat maken wij op uit de 
discrepanties in de beantwoording. Als we het rechtstreeks vragen zijn er minder respondenten 
eenzaam, dan wanneer we indirecte vragen stellen zonder het begrip eenzaamheid te gebruiken. 
En er is een relatief grote groep die meerdere vragen met ‘neutraal’ heeft beantwoord. Dat kan 
betekenen dat men het gewoon niet weet. Maar, omdat het hier om een relatief grote groep gaat, 
veronderstellen wij dat deze optie ook is gekozen om andere redenen. Omdat men niet eenzaam 
wil zijn of daarmee geassocieerd wil worden (taboesfeer).  

 

In de nota Ouderenbeleid van de gemeente Oude IJsselstreek wordt eenzaamheid genoemd als 
belangrijk aandachtspunt. Het is de bedoeling dat het model in Silvolde als pilot wordt ontwikkeld 
en wordt ingevoerd en tevens in de andere kernen van Oude IJsselstreek zal kunnen worden 
gebruikt. 

 

Doelstelling van het project. 
 
Door middel van samenwerking en coördinatie mensen te bereiken die ernstig eenzaam zijn en in 
de regel niet (meer) aan de samenleving en/of reguliere activiteiten deelnemen. Het is gericht op 
samenwerking van tal van maatschappelijke- en zorgorganisaties binnen het wijknetwerk van 
Silvolde zoals: Azora Woonzorgcentrum en verpleeghuis De Schuylenburgh; Azora Thuiszorg De 
Schuylenburgh; Nationale Vereniging Zonnebloem afdeling Silvolde; Rode Kruis Oude 
IJsselstreek; Mauritius GeloofsgemeenschapSilvolde; Prot. Gemeente Silvolde; Helpgewoon 
(sociaal werk) en Sensire. Deze organisaties leveren leden voor de projectgroep waarna andere 
wijknetwerkpartners uit Silvolde geïnformeerd worden over en uitgedaagd worden mee te doen 
aan de ‘bestrijding van eenzaamheid”, om zo vanuit deze samenwerking te komen tot een 
gezamenlijk beleid, teneinde doelgericht en slagvaardig het probleem eenzaamheid aan te pakken 
en zo mogelijk in de toekomst te voorkomen. 
 
Om kort te gaan: 
 

 Versterken  van sociale competenties d.w.z. het zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en 
probleemoplossend vermogen bij eenzamen 

 Samenwerking van organisaties die de kerngroep vormen om  een signaleringsnetwerk te 
bewerkstelligen voor het inrichten van een meldpunt met als doel het tegengaan van 
eenzaamheid. 

 Zorgen voor een actuele sociale kaart voor een overzichtelijk, gevarieerd aanbod aan 
activiteiten; begeleiding individueel of in groepsverband. 

 Aanbieden van scholing aan vrijwilligers. 
 
 
 



Doelgroep. 
 
De doelgroep omvat  inwoners van Silvolde binnen de gemeente Oude IJsselstreek  met een al 
dan niet herkende eenzaamheid en/of dreigende eenzaamheidsproblemen. Doelgroep is in eerste 
instantie met name de 55 plussers. Later volgen andere doelgroepen! 
 
Werkwijze, aanpak 
 
Door instellingen en organisaties is aangegeven dat er een steunpunt zou moeten komen en een 
signaleringsnetwerk zijnde wijknetwerk Silvolde, om de eenzame ouderen in beeld te brengen en 
om dan deze ouderen te begeleiden (indien gewenst) naar een passend aanbod. 

 

In het onderstaande worden drie stappen onderscheiden in het herkennen en helpen van deze 
doelgroep. 
 
Stap 1:  In beeld brengen, 
Stap 2:  Verzamelen en melden 
Stap 3:  Verwijzen en bespreken en evalueren  

 

Er zijn vier groepen die eenzaamheid kunnen signaleren. Dat zijn: 
 

 De eenzame zelf 

 Familie of buren of betrokkenen  

 Maatschappelijke- en zorgorganisaties 

 Huisartsen 

 Vrijwilligers(organisaties) 
 

Criteria die gehanteerd kunnen worden als leidraad voor bepalen van mate van eenzaamheid zijn 
bijvoorbeeld:  
 
Aantal contacten per week door: 
 

 familie,  

 buren, kennissen,vrienden 

 zorgaanbieders 

 deelname aan activiteiten  
 
Criteria bij bepalen van de mate van eenzaamheid: 
 

 Mate van gevoel van tevredenheid  

 thuisgevoel  

 ‘op je gemak gevoel’ bij bepaalde relaties of contacten. 

 

Op het moment dat een mantelzorger, professional of vrijwilliger iemand signaleert met 

eenzaamheidsproblemen, kan dit gemeld worden bij het centrale steunpunt. De desbetreffende 

oudere dient hiervoor toestemming te geven. 

 
  



Voorlopig wordt Helpgewoon toegerust om als steunpunt te fungeren. 

 

 

 
Het steunpunt krijgt vorm door: 
    
 

 Duidelijkheid over 
bereikbaarheid 

 Ontwikkeling van een 
meldingsprotocol, 
rekeninghoudend met de wet- en 
regelgeving, o.a. privacy.  

 Procesbeschrijving en 
verslaglegging 

 Evaluatieafspraken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om een goed overzicht te krijgen kunnen ouderen met eenzaamheidsproblematiek dus gemeld 
worden bij het steunpunt, van waaruit dan het vervolgtraject zo nodig geïnitieerd en  
gecoördineerd kan worden. Het steunpunt kan één van de volgende acties ondernemen: 
 

 Een telefonisch advies aan de melder geven. Melder kan voor de oudere snel een 
oplossing hebben gevonden als de vraag eenvoudig is.  

 Steunpunt geeft telefonisch consult aan melder en/of oudere. 

 Steunpunt maakt afspraak met oudere en/of melder voor een huisbezoek. 
 
Wanneer een melding anoniem is of er geen toestemming gegeven wordt voor het delen van 
persoonsgegevens, zal het steunpunt een advies aan de melder geven. 

 
Vanuit het steunpunt kan een verwijzing plaatsvinden naar activiteiten of een hulpverlenende 
instantie. Als blijkt dat er niet direct een passend hulpaanbod is, kan het steunpunt de complexe 
problematiek bespreken in het nog te formeren “signaleringsoverleg”.  
Deze bestaat uit de leden van de projectgroep en leden van het wijknetwerk Silvolde. Dit is een 
fijnmazig sociaal netwerk waarin organisaties elkaar aanvullen om overbodige overlap te 
voorkomen. Zij zijn een juiste aanvulling op elkaar, om zo de gemelde persoon te begeleiden naar 
een passend aanbod.  
Het signaleringsoverleg vindt eenmaal per 6 maanden plaats. Naast complexe situaties worden 
alle meldingen met acties, alsmede de evaluaties van de afgelopen periode besproken. Ook dient 
de onderlinge samenwerking op inhoud en proces geëvalueerd te worden. 
 
  



 

Verwijzen, bespreken en evalueren 

 

 

 

 
                                                     Mevrouw B = eenzaam 
 
 
 
 
                                           signaleren                 door: eenzame zelf, mantelzorger,   
            buren, wijknetwerkpartners Silvolde                                                                                                                                                                                    
                                                                         huisarts, maatschappelijke- of 
                                                                                     zorgorganisaties, vrijwilligers 
 
 
 
 
                                                             steunpunt        registratie en                           
                                                                                     inventarisatie 
 
 
 
 
 
 
 
 telefonisch advies                         telefonisch consult                    huisbezoek aan 
     aan melder                                                                                        mevr. B 
 
  
 
  
                                            
 
 
                                                        actie voor mevr. B. 

Bij complexiteit van de problematiek wel (indien gewenst) starten van activiteiten 
en inschakelen Kern(signalering)groep 

 
 
 
 
 
 
                                                      De evaluatie van de actie  
door steunpunt als eerst verantwoordelijke met eenzame en verder betrokken partijen 

 


