
P R O V I N C I E F L E V O L A N D 
Mededeling 

Onderwerp 

Uitvoering Amendement Eenzaamheid 

Doel van deze mededeling: 

Provinciale Staten informeren over de uitvoering van het amendement Eenzaam
heid. 

Toezegging/motie/amendement: 

Amendement Eenzaamheid 

Inleiding: 

Op 5 juni heeft u een amendement aangenomen om meer inzet te plegen op de 
bestrijding van eenzaamheid in Flevoland. Naar aanleiding van berichtgeving 
hierover op omroep Flevoland heeft CMO Flevoland (Centrum Maatschappelijke 
OntwikkeUng) een plan van aanpak ingediend. 

Mededeling: 

Om uitvoering te geven aan het amendement eenzaamheid heeft het college 
besloten subsidie te verlenen aan CMO Flevoland voor de uitvoering van hun 
project 'Aanpak Eenzaamheid'. CMO Flevoland zal in de periode 2014 - 2017 extra 
inzetten op een Integrale aanpak van eenzaamheid ondermeer door te werken 
aan een preventieve aanpak, deskundigheidsbevordering voor professionals en 
vrijwilUgers, trainingen voor de doelgroep, materiaalontwikkeUng en meer. Het 
projectplan is als bijlage toegevoegd. 
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Het vervolg 

Op 27 november zal CMO Flevoland in een panoramaronde een presentatie voor u 
verzorgen over hun voortgang en resultaten in 2013 en de plannen voor 2014. 
Ook de plannen voor de uitvoering van het project 'aanpak eenzaamheid' zal een 
onderdeel zijn van deze bUk vooruit. 

Ter inzage in de leeskamer 

n.v.t. 

Verdere informatie 

Het projectplan 'aanpak eenzaamheid' is als bijlage toegevoegd (HB 1539760 
CMO Flevoland - subsidieaanvraag eenzaamheid) 
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Wat is eenzaamheid 
De kortste definitie van eenzaamheid luidt: Eenzaamheid is het subjectief ervaren van een 

onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) bepaalde sociale relaties. 

Iemand kan emotioneel of sociaal eenzaam zijn: 
• Emotionele eenzaamheid 

Als iemand een sterk gemis ervaart: van een intieme relatie, een emotioneel hechte 
band met een partner of vriend(in), dan is er sprake van emotionele eenzaamheid. 

• Sociale eenzaamheid 
Van sociale eenzaamheid is sprake als iemand betekenisvolle relaties met een bredere 
groep mensen zoals kennissen, collega's, buurt:genoten of mensen met dezelfde 
belangstelling mist. Een intieme partnerrelatie kan sociale eenzaamheid niet opheffen. 

(Bron: Van Tilburg en de Jong Gierveld) 

Het onderscheid in sociale en emotionele eenzaamheid en de indeling in de vier categorieën 
zijn niet alleen theoretisch. Zij geven ook aan dat er verschillende aanpakken nodig zijn. Een 
weduwe die haar echtgenoot erg mist, blijft zich eenzaam voeien oo/< a/ komt er iedere dag een 
vrijwii/iger iangs. Het gaat haar om de kwa/iteit van een intieme relatie. 
Interventies moeten dus aansluiten bij achterliggende oorzaken van de ervaren eenzaamheid 
en ze moeten effectief zijn. Dé eenzame bestaat niet; het gaat om passende interventies op 
maat en op het juiste tijdstip! 



Oorzaken van eenzaamheid 
De volgende omstandigheden kunnen invloed hebben op eenzaamheid: 

Omstandigheid Algemeen Voor Flevoland in het 
bijzonder 

Het wel of niet 
hebben van een 
partner 

Mensen zonder een part:ner zijn over het 
algemeen eenzamer zijn dan mensen met 
een partner. Voor mensen met weinig 
andere relaties maakt het ontbreken van 
een partner de kans op sterke 
eenzaamheid drie keer zo groot. 

Er zijn in Lelystad en 
Flevoland meer 
eenoudergezinnen. Negen 
procent van de huishoudens 
in Lelystad en Flevoland is 
een eenoudergezin, het 
landelijke gemiddelde is bijna 
zeven procent. 
(Bron: Toekomstverkenning 
Flevoland) 

Het hebben van 
veel of weinig 
persoonlijke 
relaties 

Wie met veel andere mensen een goed 
contact heeft, loopt minder kans op 
ernstige eenzaamheid. Ouderen hebben 
gemiddeld veertien persoonlijke relaties 
buiten de partner. 
Het gaat dan om kinderen en andere 
familieleden, buren en vrienden. Hoe 
kleiner het netwerk, 
hoe meer kans er is op eenzaamheid. 

Veel familie woont buiten 
Flevoland. Flevoland heeft 
onvoldoende 
vervolgonderwijs waardoor 
jonge mensen naar elders 
verhuizen. 

Wel of niet actief 
zijn 

Wie andere mensen wil ontmoeten, zal 
daarvoor meestal de deur uit moeten 
gaan. Ouderen trekken er graag op uit. 
Dat geeft afleiding, maar zorgt niet direct 
voor vermindering van eenzaamheid. Wat 
helpt, is zelf aan de slag gaan. Mensen 
die vrijwilligerswerk doen zijn over 
het algemeen minder eenzaam. Zij voelen 
zich nuttig, doen anderen er vaak een 
plezier mee en vergroten zo hun kring 
van vrienden en kennissen. 

In Flevoland zijn minder 
vrijwilligers actief dan elders 
in het land. (Bron: Blik op 
Flevoland en 
toekomstverkenning). 

Veel of weinig 
contacten in de 
buurt 

Naarmate mensen ouder worden, zijn ze 
meer aangewezen op hun buurt en de 
contacten die ze daar hebben. Ouderen 
die in buurten wonen met veel allochtone 
buurtgenoten, hebben over het algemeen 
minder contacten in hun buurt en zijn 
daardoor eenzamer. 

In Almere en Flevoland 
wonen veel nieuwe 
Nederianders. 
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Eigen 
verwachtingen 

Wie hoge verwachtingen van een relatie 
heeft, of het nu een partner of een 
familierelatie is, loopt meer kans om 
teleurgesteld te worden. Wie uit een 
hechte familie komt heeft hogere 
vera/achtingen over familiebezoek dan 
wie uit een minder hechte familie komt en 
is dan ook sneller teleurgesteld. 

Wonen in de stad 
of op het 
platteland. 

Op het platteland zijn familierelaties vaak 
steviger dan in de stad. 

De cijfers van de GGD geven 
aan dat de 
eenzaamheidsproblematiek in 
Almere en Lelystad het 
grootst is. 

Gevolgen 
Eenzaamheid lijkt een negatieve invloed te hebben op het immuunsysteem. Dit betekent dat 
het schadelijk zou kunnen zijn voor de algemene gezondheid. (Lisa Jaremka, Ohio State 
University). Wetenschappelijk onderzoek toont keer op keer aan dat gevoelens van 
eenzaamheid zorgen voor een lagere kwaliteit van leven (zie bijvoorbeeld het onderzoek van 
Christina Victor en collega's) en dat eenzaamheid verband houdt met psychische en somatische 
gezondheidsklachten zoals angst, depressie, slaap problemen en hart- en vaatziekten (zie 
bijvoorbeeld West e.a. of Cacioppo e.a.). 

Eenzaamheidsgevoelens kunnen zelfs leiden tot gemiddeld vroeger overlijden (Holwerda et al,; 
2012). 

Risicogroepen 

Risicogroepen Algemeen Flevoland in het bijzonder 
75 plus Onderzoek (van Tilburg) wijst uit dat onder 

alleenstaande 75-pussers eenzaamheid het 
grootst is 

Flevoland heeft naar verhouding 
niet veel 75 plussers. De groep 
wordt echter wel gestaag groter. 

Homo's en 
lesbiennes 

Er zijn naar schatting 230.000 mensen in 
Nederland boven de 55 jaar met homo- of 
lesbische gevoelens. (Bron: CBS, 2006) 
Vooral bij de groep oudere lesbische vrouwen 
komt uit onderzoek vaak eenzaamheid voor 
(Bron: factsheet Movisie, 2007) 

In gesprekken met Flevolandse 
zorgaanbieders en zorgvragers en 
in de literatuur kwamen we tegen 
dat er onder homosexuele ouderen 
en ouderen met niet-westerse 
achtergrond Vergeten' groepen zijn 
waar eenzaamheid op de loer ligt. 

Werklozen 7 % van de beroepsbevolking 
(Bron: CBS) 

In maart 2013 had Flevoland met 
8% het hoogste percentage (bron: 
UWV) 

•i .1 
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Mensen met 
een beperking 

Mensen met een beperking wonen vooral 
zelfstandig, maar zijn minder mobiel. Vervoer 
is veel duurder en vooraf aanmelden 
ontmoedigd spontane acties. 
Inkomen op minimum niveau. 
Lastiger om werk te krijgen / zeker nu. Hun 
woning is aangepast maar woning van buren 
/ vrienden niet, waardoor ze misschien niet 
naar binnen kunnen. 
Ook wordt men soms gedwongen tot 
verhuizen omdat de huidige woning niet 
wordt aangepast. Men wordt daardoor uit 
sociale netwerk gehaald/in een isolement 
geplaatst. 

Gemeente NOP zoekt 150 
maatschappelijk betrokken 
werkgevers die zich inzetten voor 
de 1500 inwoners met afstand tot 
de arbeidsmarkt. 

Jongeren Het aantal jongeren met 
eenzaamheidsgevoelens stijgt niet significant 
(20% in 2011). Vaak gaat het om tijdelijke 
eenzaamheid. Opvallende conclusie hierbij 
was ook dat er meer eenzaamheid is onder 
heftige gamers.(van Tilburg) 

In Flevoland geeft ongeveer een 
kwart van de jongeren aan zich wel 
eens eenzaam te voelen. (Bron: 
Toekomstverkenning) 

In publicaties over eenzaamheid lezen wij dat er nog veel meer mensen (ernstig) eenzaam zijn 
dan er met vroegtijdige signalering wordt opgemerkt. Extra alertheid op kennelijke 
risicogroepen is dus op zijn plaats. 

Omvang Eenzaamheid 
Op 20 juni 2013 presenteerde GGD Flevoland de nieuwe cijfers: 

Almere Dronten Lelystad NOP Urk Zeewolde Flevoland NL 
Niet 
eenzaam 

59% 65% 61% 68% 75% 70% 62% 63% 

Matig 
eenzaam 

33% 29% 26% 27% 21% 24% 30% 29% 

Ernstig 
eenzaam 

5% 4% 9% 3% 3% 4% 5% 5% 

Zeer 
ernstig 
eenzaam 

3% 2% 4% 3% X 2% 3% 3% 
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Onderverdeeld in emotionele en sociale eenzaamheid: 
Almere Dronten Lelystad NOP Urk Zeewolde Flevoland P 

Emotioneel 
eenzaam 

31% 25% 29% 23% 16% 20% 28% * 

Sociaal 
eenzaam 

39% 25% 4 1 % 32% 25% 34% 37% * 

In Flevoland is vooral onder de 65-plussers de sociale eenzaamheid hoger dan emotionele 
eenzaamheid. De emotionele eenzaamheid is vooral in de leeftijdsgroepen 80 -i- en 19-24 
jarigen. (GGD Flevoland, 2012) 

Flevolandse knelpunten 
CMO Flevoland heeft het eerste kwartaal van 2013 met organisaties en met zorgconsumenten 
gesproken om maatschappelijke knelpunten boven tafel te krijgen. Binnen het thema 
eenzaamheid kwamen de volgende knelpunten naar voren: 

1. Mensen die slecht voor zichzelf kunnen opkomen, zullen anoniem blijven als ze door 
hun gedrag geen hinder veroorzaken voor anderen (en daarmee ook bemoeizorg of 
contact afdwingen). Binnen deze groep hebben mensen met een beperking door 
verschillende oorzaken meer kans op eenzaamheid dan vitale mensen. 

2. Er zijn mensen die geen netwerk hebben, geen mantelzorger om zich heen hebben en 
het moeilijk vinden dit toe te geven. En er zijn ook mantelzorgers die eenzaam zijn, 
bijvoorbeeld doordat zij aan huis gekluisterd zijn en/of doordat de relatie met de 
verzorgde verslechtert. 

En nog twee knelpunten waarvan ook het gevolg een grotere kans op eenzaamheid is: 
3. Zorginstellingen maken nog te weinig gebruik van 'ervaringsdeskundigen'. Een afgeleide 

daarvan is dat veel mensen met een zorgverleden geen zinvolle invulling aan hun 
bestaan kunnen geven. 

4. Door de geringe kansen op de arbeidsmarkt hebben veel mensen met een beperking te 
maken met een laag inkomen of een uitkering. 

(Zie: http://www.cmo-flevoland.nl/images/insite/publicaties/Eenzaamheid.pdf) 

Zorgkosten 

Behalve de ongewenste situatie voor de betrokkene, is er het kostenaspect. Zoals bij gevolgen 
vermeld, leidt eenzaamheid - het gevoel van niet 'erbij' horen - vaak tot gezondheidsproblemen 
en daarmee tot een groter beroep op de zorg, dus tot hogere zorgkosten. 

Naar ons weten is het nooit exact onderzocht hoe hoog de kosten van eenzaamheid voor de 
samenleving zijn. 
CMO Flevoland zou graag weten hoe de kosten zijn voor de zes gemeenten in Flevoland. 

cDOCX 
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Wanneer gemeenten in kaart: hebben welke prijs zij letteriijk voor eenzaamheid betalen, kunnen 
zij een betere beleidsafweging maken of en welke interventies zij inzetten. Een gemeente 
profiteert: ervan indien 'potentiële eenzamen" getraind worden om te gaan met hun 
eenzaamheid en bijvoorbeeld zich als vrijwilliger melden. (Via Masterclass Business Case 
Eenzaamheid). 

Oplossingen - interventies 

Soms moeten we accepteren - of leren accepteren - dat niet alle eenzaamheid op te lossen is. 
Er zijn eenzame personen die niet gemotiveerd zijn om in contact te komen met anderen. 
Sommigen willen dit wel graag maar zien zelf geen mogelijkheden om dat tot stand te brengen, 
durven het niet, willen gevraagd worden. Veel hangt af van de sociale competenties waarover 
iemand beschikt en die nodig zijn om in sociale verbanden te kunnen participeren. 
Deze competenties hebben weer invloed op de strategieën die ze hanteren bij het omgaan met 
hun situatie. Er zijn acht overlevingsstrategieën getypeerd; 

Ook het bovenstaande geeft aan dat er verschillende interventies nodig zijn. Belangrijk is ook, 
(prof. van Tilburg), dat de interventies op het juiste tijdstip komen. Hij geeft aan dat interventie 
wenselijk en niet wenselijk kan zijn. 

Niet wenselijk, want: 
1. Mensen kunnen het zelf doen. Als de situatie ernstig maar niet uitzichtloos is, 

ondernemen sommige mensen zelf actie. 
2. Niet alle oorzaken van eenzaamheid zijn belangrijk én veranderbaar. Oorzaak kan 

tijdelijk (bijv. even in andere omgeving) of onomkeerbaar zijn (bijv. missen van dé 
partner) 

3. Timing interventie sluit niet altijd aan bij fase. Oplossing van sommige problemen heeft 
tijd nodig; ingrijpen kan dit niet versnellen. 

4. Eenzaamheid is niet constant. Interventie kan negatieve situatie en onoplosbaarheid als 
gevolg hebben. 

Wel wenselijk, want: 
1. Eenzaamheid is een probleem 
2. Sociale relaties zijn voor mensen belangrijk 
3. Het is niet alleen een individueel probleem 
4. Er zijn interventies die bewezen helpen. 

Welke interventies zijn wél succesvol? 
• 'Esc@pe' (Internettoegang voor ernstig bedgebonden zieken 
• 'Goed gezelschap in een groot huis' (woonzorgcentrum) Gespreksgroepen: intensief 

met thema's als persoonlijke levensloop, wereldproblematiek, ouder worden, kinderen, 
koffie drinken: geheugenspelletjes, reminiscentie,gedichten, vragen, actualiteiten 

• Vriendschapscursussen, Vergroten van sociale vaardigheden en competenties 

(Uit: lezing prof. Th. van Tilburg, 14 mei 2013, provinciehuis Flevoland.) 
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Dit zijn slechts enkele bewezen effectieve sociale interventies bij eenzaamheid. 

Een interessante toevoeging is nog dat uit onderzoek van de Vrije Universiteit blijkt dat van de 
verschillende vormen van sociale part:icipatie (culturele, recreatieve en maatschappelijke) het 
juist maatschappelijk part:icipatie is (belangeloze inzet voor anderen in georganiseerd verband) 
die gevoelens van eenzaamheid kan verminderen (Broese van Groenou, 2007). 

Onderstaande is een deel uit de inventarisatie van CMO Flevoland, zomer 2013, onder 70 
plussers (onderdeel van opdracht 2013) en geeft, door de doelgroep zelf aangedragen 
oplossingen weer. 

Onderwerp Uitleg Oplossing 
{aangedragen door 
doelgroep) 

Mobiliteit 
Met mijn scootmobiel is de tweede 
verdieping van de bibliotheek een 
probleem, voor het gehandicaptentoilet 
moet ik een sleutel halen wat erg iang 
duurt, het Servicepunt Z heeft geen 
automatische deuren. Ik droom van 
openbaar vervoer dat echt participeren voor 
mensen met een beperking mogelijk maakt. 
De regiotaxi is onbetrouwbaar wat tijd 
betreft. Een en ander heeft tot gevolg dat 
mensen met een beperking dan maar thuis 
blijven, de kans op vereenzaming is groot. 

Een bruikbare 
gebouwde omgeving 
en (openbaar) vervoer 
om ook werkelijk 
zelfstandig mobiel te 
kunnen zijn. 

Sociale eenzaamheid Het komt voor dat ik twee dagen niemand 
spreek, dan voel je je wel eens eenzaam. 
Maar als je daar een drama van maakt heb 
ik mijzelf ermee. Ik eis niet het onderste uit 
de kan. Ik moet voor mijzelf zorgen, ik 
maak er wat van, veel puzzelen en 
cryptogrammen, iedere dag lees ik de krant 
en ik kijk tv. 

Netwerk en activiteiten 

Emotionele 
eenzaamheid 

Ik ben ongetrouwd, familie heeft ander 
leven omdat ze kinderen en kleinkinderen 
hebben. Zij hebben hun eigen zaken waar 
ik buiten staan. 

Deze geïnterviewde had 
als oplossing: niet 
zeuren want daar 
houden ze niet van. 

C^i 
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Taboe Eenzaamheid is een taboe, pas na een poos 
durf je er over te vertellen. We hadden een 
eigen bedrijf, waren dag en nacht bij 
elkaar. Ons gezin was voldoende, geen 
kennissenkring opgebouwd, geen netwerk, 
geen familie. Dan val je in een enorm gat 
als je er alleen voor komt te staan. Een 
ongelooflijk moeilijke tijd. 

Een vriendelijk woord, 
een gesprek met de 
huisarts of een briefje 
van de gemeente na het 
overlijden van mijn man, 
zou mij reuze geholpen 
hebben. 

Eigen initiatief Er zijn zoveel activiteiten in het 
verzorgingshuis maar het grootste deel van 
de bewoners komt hun kamer niet uit. Dit is 
een apathische generatie die niet geleerd 
heeft actief in het sociale leven te staan. 

Deze geïnterviewde (ook 
verpleeghuisbewoner) 
ging ér zelf op af en 
probeerde andere 
bewoners te activeren. 

Dit cioet CMO Flevoland 
Sinds enkele jaren heeft CMO Flevoland aandacht voor het thema Eenzaamheid, met als 
resultaat: 

Vrijwilligers en ouderenadviseurs getraind in signaleren en communiceren; 
Film gemaakt over actieve ouderen (preventie); 
Special uitgegeven over Eenzaamheid; 
Als CMOnet lid van Coalitie Erbij 
Deelname Week tegen de Eenzaamheid 
Terugkerend thema op diverse overleggen 
Training Organiseren kun je leren ontwikkeld, waar vitale ouderen iets organiseren voor 
kwetsbare ouderen. Deze training is in Lelystad, Zeewolde en 2 x in Almere gegeven. 

Actueel: 
Vijf adviseurs hebben een training gevolgd om zich de Integrale aanpak Eenzaamheid 
eigen te maken, acquisitie te plegen en te weten welke ondersteuning en in welke 
omvang geboden kan worden aan een gemeente. 
Project Huis als service waarbij digitale middelen ingezet worden om de kans op 
eenzaamheid te verkleinen. 
Kenniscentrum waar het gaat over eenzaamheid (Factsheets over eenzaamheid op onze 
site.) 
Contacten met bedrijven en organisaties die producten of diensten hebben waardoor 
eenzaamheid teruggedrongen wordt ( zoals Vraag elkaar, stichting OOPOEH, Open je 
hart:) 
Zorginnovatie heeft niet alleen onze aandacht, wij zijn ook intensief betrokken bij de 
ontwikkeling van producten (o.a via de provinciale zorginnovatieprijs). 
Begeleiden prijswinnaar innovatieprijs, FlevoConnact. Het is gericht op het leggen van 
contacten, fysiek en digitaal. 
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Met Welzijn Lelystad een afspraak gemaakt om met gebruik van FlevoConnact 
mantelzorgers met elkaar in contact te brengen en hen te trainen. Doel hiervan is 
minder eenzaamheid onder de mantelzorgers. 
Wij volgen de digitale ontwikkelingen in de zorg. Digitale zorg als aanvulling op fysieke 
zorg zoals koffietijd online en de zilver online-app. 
Ontwikkelen van een project 'Buurt: in beeldbank'. Dit is een soort buurtmonitor waarbij 
onder meer in beeld is hoeveel eenzame mensen er in een wijk wonen. 
Ontwikkelen van een project "Vitalitymiles'. Hier komen tips en handvaten uit ingezet 
kunnen worden voor de 'civil society'. 
Gestart met een project (naam nog onbekend) waarin we mensen in hun eigen kracht 
willen zetten om een sneeuwbaleffect teweeg te brengen waarbij het doel is 
eenzaamheid te verminderen. Voor dit project hebben we sinds de werksessie van 10 
september verschillende samenwerkingspartners. 

Preventieve aanpak 
1. Integrale aanpak voor gemeenten om eenzaamheid tegen te gaan. Dit houdt in dat zij 

(de gemeenten) een strategie bepalen en de regie houden zodat er vanuit een 
gedragen visie een netwerk wordt opgebouwd tussen de formele en informele 
organisaties zoals woningcorporaties, zorginstellingen (intramuraal, extramuraal, 
gehandicaptenzorg, ouderenzorg), welzijnsinstellingen, vrijwilligersorganisaties, 
ouderenbonden en plaatselijk belang. In alle gemeenten is met het veld een actieplan 
opgesteld om te komen tot een sluitende keten van (vroeg)signalering van 
eenzaamheid, doorverwijzen en inzet van effectieve methodieken. Ook is er een plan 
voor scholing van professionals, vrijwilligers en een apart: scholingsaanbod voor mensen 
om wie het gaat. 

2. Werksessie met mensen die eenzaam zijn of dreigen te raken, (volgens concept van 
Werksessie Verbeter Welzijn, vernieuw de zorg van 10 september). Het knelpunt, 
tegelijkertijd de uitdaging hierbij is dat deze mensen heel moeilijk te vinden zijn en/of 
bereid daartoe zijn. 

3. Ondersteunen van nieuwe initiatieven in Flevoland die een preventieve werking hebben 
zoals : 

^ Vraag Elkaar in Flevoland. (Methode waarbij jongeren leren het netwerk van 
hun opa en oma in kaart te brengen.) 

^ Open je hart:, stichting OOPOEH 

Deskundigheidsbevordering professionals en vrijwilligers 
4. Deskundigheidsbevordering aanbieden voor professionals en vrijwilligers rondom 

interventies betreffende oudere migranten. (Aanbeveling uit: 'Praktijken voor de aanpak 
van eenzaamheid bij oudere migranten' Venwey Jonker Instituut, 2009) 

5. Deskundigheidsbevordering organiseren voor professionals en vrijwilligers rondom het 
signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid. 
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6. Deskundigheidsbevordering organiseren voor professionals en vrijwilligers over 
claimgedrag, (indien er behoefte naar is) 

7. Monitoren van effect bij mensen die een training gevolgd hebben. 

Trainingen voor de doelgroep 
8. Aanbieden in Flevoland van vriendschapscursussen, (bewezen interventie) 
9. Aanbieden in Flevoland van de training Organiseren kun je leren ( waar vitale ouderen 

iets organiseren voor kwetsbare ouderen, succesvol gewest in Zeewolde) 
10. Aanbieden in Flevoland van trainingen en/of workshops Eigen Kracht. 

Materiaalontwikkeling 
11. Eenzaamheidswijzer op diverse sites. Naar Belgisch voorbeeld waar je in stappen zelf 

kunt ontdekken 'hoe eenzaam je bent' en welke tips er voor jou geschikt zijn. 
12. Signaleringskaart: Eenzaamheid, gericht op Flevoland. (Naar voorbeeld van Friesland, In 

deze kaart staan ' route-aanwijzingen' wat mensen zelf kunnen doen om het probleem 
aan te pakken, {punt 11 en 12 kunnen elkaar overlappen of versterken, voortschrijdend 
inzicht zou uit kunnen wijzen dat een van beide wellicht overbodig is). 

13. Ontwikkelen van een toolbox of interventiekoffer. 

Overige activiteiten 
14. PR en communicatie over dit thema. Goede voorbeelden onder de aandacht brengen, 

meedoen in de Week tegen de Eenzaamheid. 
15. Coördinatie van alle activiteiten. Zorgen dat bovenstaande punten niet op zichzelf staan 

maar elkaar versterken. Dit betekent bijvoorbeeld het thema nog meer op politieke en 
maatschappelijke agenda's te krijgen, bij relevante organisaties het bewustzijn van de 
noodzaak tot preventie eenzaamheid bevorderen en alert blijven op (nieuwe) 
ontwikkelingen. Maar vooral betekent het ook in gesprek blijven met mensen die 
eenzaam zijn of dreigen te raken. Bij alle interventies willen wij de mensen om wie het 
gaat erbij betrekken! 

16. Verankeren bovenstaande activiteiten in de eerstelijn. 
17. Tussenpresentatie over de voortgang van de activiteiten uit dit plan en actuele 

informatie over dit thema. Bijeenkomst voor (midden)management en bestuurders, 
(waarschijnlijk pas in 2015) 

18. Inzetten digitale mogelijkheden zoals koffietijd online, fitness online (i.s.m met 
bestaande projecten). 

19. Organiseren van een masterclass voor ambtenaren of bestuurders: Business Case 
Eenzaamheid. Wij kennen de mensen die deze masterclass kunnen aanbieden. Wij 
willen dit stimuleren, faciliteren en monitoren, (kostendekkend bij voldoende 
belangstelling) 

Doelstelling 
> In Flevoland zijn professionals en vrijwilligers getraind om eenzaamheid vroegtijdig te 

signaleren en te bestrijden. 
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> Mensen die het risico lopen eenzaam te worden, hebben geleerd zelf in beweging te 
komen om dit te voorkomen, bijvoorbeeld door een netwerk te ontwikkelen. 

> Gemeenten in Flevoland zien de noodzaak van integrale aanpak. 
> Er wordt gebruik gemaakt van digitale mogelijkheden om eenzaamheid te verlichten. 

Kortom: Flevoland heeft in 2017 minder last van eenzaamheid.  

Uiteindelijke resultaat 

^ In Flevoland geven minder mensen aan dat ze zich matig of zwaar eenzaam voelen. 
(Indicator: GGD- enquête) 

Samenvatting: 
Wij onderschrijven het probleem Eenzaamheid in Flevoland, juichen het toe dat de provincie 
hier aandacht aan wil besteden. Eenzaamheid is niet te bestrijden door het aanbieden van 
allerlei losse activiteiten. Wij pleiten ervoor invulling te geven aan preventie (door handvatten 
aanbieden als vriendschapscursussen, leren je netwerk op te bouwen etc.) aan te sluiten bij wat 
er al is, professionals en vrijwilligers bij te scholen en kennis te delen. Door een integrale 
aanpak met samenwerking als sleutel tot succes, kunnen we het risico op eenzaamheid 
aanpakken. Dit alles overeenkomstig de Kantelingsgedachte: zoveel mogelijk uitgaan van de 
eigen kracht van burgers! 

Meeriarenvoorstel, belangriikste punten: 
2014: 

• Inzetten op Eigen Kracht van zowel doelgroep als van professionals en vrijwilligers, 
• Ontwikkelen van materiaal. 
• Werksessie voor doelgroep (naar voorbeeld van 10 september) 
• Business Case voor bestuurders. 

2015: 

2016: 

2017 

Integrale aanpak door minimaal 2 gemeenten. (Het streven is al in 2014 maar 
voorgesprekken hierover hebben nog geen positief resultaat opgeleverd. Gemeenten 
moeten hiervoor nl. betalen. Indien we het ontwikkelen van middelen etc. van deze 
provinciale projectgelden doen, dan nog moeten wij per gemeente circa € 20.000,00 in 
rekening brengen voor ontwikkelen van strategisch plan, in kaart: brengen wat er is, bij 
elkaar brengen van alle relevante part:ijen, instellen stuurgroep, etc. Misschien is de tijd 
nu nog niet rijp, we blijven er aan werken.) 

Werksessie voor bestuurders en management. Voorbereid in 2014 door mensen uit de 

doelgroep zelf. 

Integrale Aanpak in andere gemeenten 

Doorontwikkelen van website of app of ander materiaal 

Welke gemeente blijft nog achter? 
Evalueren en Implementeren. Deze projectsubsidie houdt nu op. Alle opgedane 

expertise implementeren in het maatschappelijk middenveld, vooral ook eerstelijn. 
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