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Voorgesteld besluit

1. Het bestaande ondersteuningsaanbod eenzaamheid te intensiveren, te
verbeteren, uit te breiden en te vernieuwen;
2. de hiervoor beschikbaar gestelde middelen in de decembercirculaire 2018 en de
resterende middelen van de decentralisatie-uitkering "Gezond in de Stad"
hiervoor in de huidige coalitieperiode 2019-2022 in te zetten;
3. hiermee de motie '#Je bent niet alleen’ (181113/T9) op de begroting 2019 als
afgehandeld te beschouwen.
Samenvatting

Eén van de speerpunten van ons Wmo-beleid is het voorkomen van eenzaamheid.
Samen met maatschappelijke partners bieden wij een omvangrijk
ondersteuningsaanbod, gericht op het voorkomen, doorbreken en duurzaam
aanpakken van eenzaamheid. Eenzaamheid komt onder alle leeftijden voor, maar
ouderen zijn de belangrijkste risicogroep. We zetten de huidige activiteiten voort en
daarnaast zetten we extra in op intensivering, verbetering en vernieuwing. We
ontwikkelen een netwerk van inwoners, partijen en ondernemers in de stad om
samen de schouders eronder te zetten en de trend te keren.
Wij willen daarmee tevens recht doen aan de motie #Je bent niet alleen, ingediend
tijdens het debat over de begroting 2019. In deze motie vraagt u onder andere om
initiatieven ter bestrijding van eenzaamheid begin 2019 aan u voor te leggen en deze
initiatieven zo mogelijk te koppelen aan de acties rond The Passion.
Inleiding

Eenzaamheid komt onder alle leeftijden voor, maar onder ouderen komt het relatief
meer voor. Als mensen ouder worden, krijgen ze steeds meer te maken met verlies:
zoals het wegvallen van de partner, het kwijtraken van het netwerk van vrienden,
familie en kennissen, het verlies van mobiliteit, het verlies van gezondheid.
Daarnaast speelt de veranderende samenleving een rol. Onze samenleving is gericht
op zelfontplooiing en succesvol zijn. Ontmoeting en omzien naar elkaar past niet
altijd in dat drukke leven.
Ook op rijksniveau wordt erkend dat de toenemende eenzaamheid in onze
samenleving (meer) aandacht verdient. In maart 2018 heeft minister De Jonge van
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het actieprogramma
'Eén tegen eenzaamheid' gelanceerd. Het programma schetst een aanpak om
eenzaamheid onder ouderen eerder te signaleren, te doorbreken en tegen te gaan.
De landelijke aanpak past goed bij onze lokale inzet.
Doelstelling

Het verminderen van eenzaamheid in onze stad. Eenzaamheid heeft ernstige
lichamelijke, psychische en financiële gevolgen. Het verhoogt zelfs de kans op
vroegtijdig overlijden. Ook veroorzaakt eenzaamheid depressie, suïcide, dementie,
zelfverwaarlozing, hartproblemen en schulden. Daarnaast voltrekt eenzaamheid zich
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vaak in een negatieve spiraal: iemand die zich eenzaam voelt, trekt zich terug, wordt
vervolgens nog eenzamer en trekt zich nog meer terug.
Met dit raadsvoorstel leggen wij aan u voor op welke wijze wij de (extra)
Rijksmiddelen willen inzetten.
Argumenten

We hebben op basis van onze doelen een bestedingsplan opgesteld. Dit plan werken
we uit waarbij het totaal van maatregelen binnen het budget valt.
Onze inzet op voorkoming van eenzaamheid willen we uitbreiden, omdat de cijfers
laten zien dat er nog een schepje bovenop moet.
Van alle Dordtenaren vanaf 19 jaar voelt 37% zich matig eenzaam en 11% sterk
eenzaam. Er is geen verschil tussen mannen en vrouwen. Vanaf 75 jaar en ouder is
er een significante stijging in het percentage eenzame mensen ten opzichte van de
jongere leeftijdsgroepen te zien (Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen,
DG8ü 2016).
We leggen in het plan ouderen en eenzaamheid de verbinding met het mantelzorg-,
cultuur en sportbeleid. Daarnaast leggen we verbinding met (thuis)zorgorganisaties.
We sluiten ons aan bij het landelijke actieprogramma en zetten in op intensivering en
verbetering van onze aanpak.
De uitgangspunten van onze aanpak zijn:
• We ontwikkelen een netwerk van inwoners, partijen en ondernemers in de stad om
samen de schouders er onder te zetten.
• We gaan in gesprek met eenzame inwoners, familie en buurtbewoners om te horen
wat er nodig is om eenzaamheid te keren.
• We monitoren en evalueren. We willen in de praktijk leren van onze ervaringen en
deze delen. We monitoren en we evalueren met partijen regelmatig onze inzet.
Waar gaan we de extra middelen op inzetten?

Intensiveren en verbeteren van het bestaande
Signaleren en bespreekbaar maken
• Verbeteren van de signalering eenzaamheid 75+ers door huisbezoek.
Samen met betrokken partijen zoals Stichting MEE, Rode Kruis, Wij Crabbehof,
Spectrum, Parkhuis en huisartsenpraktijken evalueren we de huidige aanpak,
voeren we verbeteringen door en intensiveren we huisbezoeken. Doel: meer
eenzame mensen in beeld, het juiste gesprek voeren, juiste en snelle
doorverwijzing, passende steun.
• Versterken signaleren en gepaste doorverwijzing.
De huidige trainingen 'signaleren' voor vrijwilligers gaan we samen met
Stichting MEE en Spectrum/Parkhuis onder de loep nemen en verbeteren waar dat
nodig is. We willen bereiken dat algemene voorzieningen beter benut worden door
kwetsbare groepen. Dat bereiken we door het inzicht en de kennis bij getrainde
vrijwilligers over signalen van eenzaamheid en toenemende kwetsbaarheid te
vergroten. We stimuleren organisaties aan te sluiten bij het trainingsaanbod en de
richtlijnen die het Rijk ontwikkelt voor professionals.
Doorbreken en duurzaam aanpakken
• Preventie en veel belovende aanpakken.
Door het project 'Vitaal ouder worden in Rijnmond en de Drechtsteden, sociaal en
fysiek’ krijgen we meer zicht op onze huidige interventies. Op de mate waarin zij
aansluiten bij talenten, passies, vaardigheden, eigen kracht en eigen regie en of
daarmee eenzaamheid vermindert of voorkomen wordt. Nieuwe inzichten kunnen
leiden tot nieuwe aanpakken of verbeteren van huidige aanpakken.
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Eenzaamheid voorkomen door samen eten, activeren en vitaal blijven.
Door samen te eten of gezamenlijk te koken voelen mensen zich beter. Er ontstaan
sociale contacten en er worden gezamenlijke activiteiten ondernomen. Resto van
Harte doet dat op hartverwarmende wijze. We stimuleren de ontwikkeling van
nieuwe maatschappelijke initiatieven in wijken waar nog geen aanbod is. Hier
leggen we de verbinding met het bevorderen van een gezonde leefstijl van
ouderen en het verminderen van gezondheidsproblemenachterstanden.

Aansluiten op The Passion
• Voor en na The Passion willen we extra aandacht vragen voor
ondersteuningsmogelijkheden op het gebied van eenzaamheid. Ook organisaties
die zich inzetten voor eenzame ouderen brengen we onder de aandacht. In de
twee glossy’s die rond de kerst en in april voor The Passion verschijnen, wordt
aandacht besteed aan eenzaamheid.
Maatschappelijke organisaties vragen we om eenzame inwoners op te zoeken en
mee te vragen naar The Passion. Kerken doen daar aan mee. We bespreken met
partijen die gezamenlijk maaltijden organiseren zoals Resto van Harte hoe er ook
na The Passion aandacht blijft voor eenzaamheid. Zie hiervoor de bijlage
powerpoint projectvoorstel #jebentnietalleen.
Nieuwe werkzaamheden uitwerken en uitvoeren
Doorbreken en duurzaam aanpakken
• Versterken samenwerking in de eerste lijn.
De steun en zorg van verschillende zorgprofessionals rond de oudere willen we
verbeteren. Het doel is elkaar en eikaars werkzaamheden beter te leren kennen
en de afstemming te verbeteren waardoor de ondersteuning aan de inwoner beter
wordt. We starten met drie huisartsenpraktijken en welzijn- en
(gezondheid)zorgorganisaties. Hier leggen we de verbinding met het bevorderen
van een gezonde leefstijl van ouderen en het verminderen van gezondheidsachterstanden (GIDS).
• Wonen en ontmoeten.
Eenzaamheid wordt ook voorkomen door de omgeving daar op in te richten. We
gaan met maatschappelijke organisaties en woningbouwcorporaties bespreken wat
nodig is om bewoners elkaar in hun eigen woonomgeving, dicht bij huis te laten
ontmoeten. We sluiten aan bij de initiatieven rond het Sterrenburgpark.
Kanttekeningen en risico's

Samen met maatschappelijke partners in de stad werken we de plannen uit.
Partijen zijn in beeld en onderschrijven het belang van de verbeteringen en nieuwe
initiatieven.
Kosten en dekking

Het Rijk stelt via de decembercirculaire 2018 voor eenzaamheidsbestrijding naar
verwachting € 250.000,- aan Dordrecht beschikbaar. In de huidige
coalitieperiode 2019-2022 worden deze Rijksmiddelen ingezet om de hiervoor
beschreven intensiveringen en nieuwe werkzaamheden tegen eenzaamheid uit te
voeren.
Daarnaast wordt het stimuleringsprogramma GIDS van het Rijk voortgezet in de
jaren 2019 t/m 2021. In Dordrecht hebben we een jaarlijks bedrag van € 62.562,van deze middelen nog niet ingezet. Deze middelen zetten we in ter dekking van
voornoemde maatregelen voor het bevorderen van een gezonde leefstijl en het
verminderen van gezondheidsproblemen van eenzame ouderen.
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Duurzaamheid

De aandacht voor de eenzaamheid willen we duurzaam in ons huidige beleid
verankeren.
Communicatie en indusiefbeleid

Er vindt uitgebreide communicatie plaats over de huidige, de nieuwe werkzaamheden
en de intensiveringen eenzaamheid. We sluiten aan bij de communicatie over de
The Passion. Het plan ouderen en eenzaamheid sluit aan bij het indusiefbeleid.
Tijdspad, vervolg en evaluatie

Wij informeren u in 2020 over de stand van zaken.
Bijlagen

- ontwerp besluit;
- lokale aanpak ouderen en eenzaamheid 2018 - 2022;
- powerpoint projectvoorstel #jebentnietalleen;

A.W/KoIff
urgemeester
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