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Uw kenmerk:   Verzenddatum:   
Ons kenmerk:  17uit18427    
      

Onderwerp:  Beantwoording vragen over eenzaamheid. 

Geachte fractie, 
 
In uw brief van 24 augustus 2017 vraagt u informatie over de problematiek rond eenzaamheid in Oude 
IJsselstreek. U bent geschrokken van een krantenartikel in de Gelderlander waarin staat dat 1 op de 3 
mensen in de gemeente Winterswijk  zich wel eens eenzaam voelt en dat dit zeker ook geldt voor onze 
gemeente. In deze brief geven wij u informatie over de aanpak van eenzaamheid in Oude IJsselstreek.  
 
Voor de duidelijkheid hebben wij de beantwoording direct gekoppeld aan de vragen die u heeft gesteld:  
 
1. Zijn de lopende initiatieven succesvol in het terugdringen van eenzaamheid? 
Het beste middel ter voorkoming van eenzaamheid is een stevig en uitgebreid sociaal netwerk. Binnen onze 
gemeente zijn veel initiatieven te noemen die een relatie hebben met het opbouwen of het uitbreiden van het 
sociaal netwerk en dus met het voorkomen of terugdringen van eenzaamheid. Gezien de toename in het 
aantal activiteiten en het aantal deelnemers kan worden aangenomen dat deze succesvol zijn, concreet 
onderzoek om dat te onderbouwen is er niet. Voorbeelden van initiatieven zijn: 

• Werkgroep eenzaamheid Silvolde.  
Deze werkgroep is ontstaan uit het wijknetwerk Silvolde. Zij hebben met ondersteuning van Sociaal 
Werk Oude IJsselstreek een werkplan opgesteld met activiteiten rond eenzaamheid.  

• Het Huiskamerproject in Gendringen (Azora en gemeente) is gericht op eenzaamheid en sociaal 
isolement.  

• Sociaal Werk Oude IJsselstreek is actief in het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid. Diverse 
activiteiten die in onze gemeente plaatsvinden kunnen rekenen op ondersteuning. Een voorbeeld is 
BUUV, waar mensen een oproep kunnen doen voor gezelschap of ondersteuning.  

• Maatschappelijk Werk (Sensire) ondersteunt inwoners met eenzaamheidsklachten ?en helpt hen hun 
sociale netwerk te vergroten?. 

• Stichting V.O.T. ontvangt subsidie voor respijtzorg om mantelzorgers te ontlasten en hen de kans te 
geven tijd voor zichzelf te hebben en/of voor sociale contacten of deelname aan het verenigingsleven. 

• Stichting V.I.T. hulp bij mantelzorg, doet ook aan netwerk-coaching/-versterking bij mantelzorgers die dat 
nodig hebben en wijzen mantelzorgers er op hoe belangrijk het is om ook tijd voor zichzelf te houden. 

• De Ontmoeting (project Laborijn met gemeente) is deels ook gericht op het voorkomen van isolement.  

• De bibliotheek organiseert activiteiten om laaggeletterdheid te bestrijden en geeft beginnerscursussen 
voor het gebruik van bijvoorbeeld de iPad. Via een tablet kunnen mensen sociale media gebruiken en 
contacten leggen wat kan helpen bij eenzaamheid. 
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• Organisaties als De Zonnebloem en Care Travel organiseren reizen en activiteiten voor mensen met een 
beperking. Met het leggen van contacten en het brengen van gezelligheid, bereiken zij zo ook de 
doelgroep die geconfronteerd wordt met eenzaamheid.   

• Het Seniorenconvent Oude IJsselstreek is met ons in gesprek over thema’s die met het ouder worden te 
maken hebben, zoals eenzaamheid. In samenspraak met het Seniorenconvent organiseren de 
ouderenbonden allerlei activiteiten voor hun leden, maar ook voor alle ouderen in onze gemeente. Denk 
daarbij bijvoorbeeld aan de Dag van de Ouderen.  

• Buurtsportcoaches organiseren wandelgroepen.  

• Het rijke verenigingsleven in onze gemeente zorgt in meer algemene zin voor sociale contacten en 
saamhorigheid. Met onze subsidieregeling willen we het belang aangeven van deze verenigingen als het 
gaat om meedoen en het voorkomen van sociale uitsluiting.  

• Bij Vriendendienst Op Stap van de Stadskamer (voorheen van GGNet) en Humanitas Tandem worden 
vrijwilligers gekoppeld aan iemand met (voorheen) psychische problemen om hen te helpen om een 
sociaal netwerk op te bouwen.  

• Bij projecten rond kunst en cultuur, die vormgegeven worden binnen het Cultuur- en Erfgoedpact 
Achterhoek, is bijzondere aandacht voor ouderen en kunstparticipatie. Zo wordt ook in onze gemeente 
het project Lang leve Kunst (Ouderen beleven kunst met Naobers) uitgevoerd. 

• Bij projecten die in het leven worden geroepen voor mensen met een smalle beurs, richten we ons op 
meedoen en zetten we mensen in op basis van de kwaliteiten die zij hebben. Daarbij houden we met 
respect voor het individu rekening met bestaande beperkingen en kwetsbaarheid. Een initiatief als Mini 
Manna Ulft is een voorbeeld van een initiatief dat door de doelgroep zelf is geïnitieerd en wordt 
vormgegeven.  

 
2. Zijn ze succesvol, wat leveren de initiatieven dan op?  
Positieve effecten van succesvolle initiatieven tegen eenzaamheid is dat deelnemers een positiever 
zelfbeeld krijgen, beter de regie over hun eigen leven kunnen voeren en een actiegerichtere houding hebben 
in het aangaan en onderhouden van vriendschappen.  
 
3. Worden deze initiatieven wel door de gemeente gevolgd? 
Daar waar sprake is van een subsidierelatie zijn wij direct betrokken en worden de activiteiten 
gevolgd/gemonitord. Bij de professionele partners in het netwerk zijn wij opdrachtgever. Bij andere 
initiatieven zijn wij als netwerkpartner betrokken en faciliteren en ondersteunen wij waar nodig.  
Verder leggen wij verbindingen en inspireren we bestaande (wijk)netwerken om ook betrokkenheid te voelen 
en activiteiten te initiëren bij een onderwerp als eenzaamheid. De gebiedsmakelaar is onder andere 
daarvoor een belangrijke schakel.  
 
4. Zijn wij opdrachtgever? 
Soms zijn wij opdrachtgever, soms subsidiëren wij, soms ondersteunen wij op de één of andere manier en 
soms zijn wij er ook niet direct bij betrokken.  
 
5. Wat doet de gemeente zelf om de cijfers te beïnvloeden ? 
Uit de bovenstaande opsomming mag blijken dat wij als gemeente actief zijn om eenzaamheid tegen te gaan 
of te bestrijden. Ons handelen is er vanuit de leidende principes op gericht om er voor te zorgen dat 
iedereen mee kan doen en bijdraagt aan de inclusieve samenleving. Hierbij geldt voorkomen is beter dan 
genezen. Wij willen onze inwoners kansen bieden om mee te doen, taboedoorbrekend te zijn, uit de eigen 
schaduw te stappen en actief te worden naar elkaar toe. Alles voor een inclusieve samenleving.  
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en uw vragen naar voldoening te hebben 
beantwoord. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
Mevrouw M.J.F. Verstappen De heer O.E.T. van Dijk 
secretaris burgemeester 


