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Geachte wethouder, deze brief.

Met deze brief wil ik graag uw aandacht vragen voor eenzaamheid onder ouderen.
In de zomermaanden voelen veel ouderen - 1 op de 6 volgens onderzoek van

________________

KBO-PCOB — zich extra eenzaam. Ze zijn vaker alleen en
het activiteitenaanbod is kleiner. Om die reden start ik op

lopdeG 22juli een campagne tegen zomereenzaamheid. We
pud:ren moedigen ouderen aan zelf tot actie over te gaan door

tijdens de elkaar op te zoeken en bijvoorbeeld met elkaar iets te

vakantieperiode. ondernemen. En we sporen vakantiegangers aan contact
te houden: “Laat wat van je horen”.

r Dit doen we met een spotje op televisie, billboards bij
Schiphol en bij grensovergangen, banners op social media
en er komt een toolkit waar uw communicatieafdeling
gebruik van kan maken voor lokale campagne uitingen.

Iedereen kan iets doen tegen eenzaamheid. U kunt de landelijke campagne
benutten om uw eigen boodschap in de lokale en regionale pers onder de
aandacht te brengen. Ook uw lokale activiteiten tijdens de Week tegen
Eenzaamheid kunnen dan alvast aangekondigd worden. U zou er ook voor kunnen
kiezen deze zomer extra aanbod voor ouderen in te richten. Ik ken al vele mooie
voorbeelden:

• De Zomerschool senioren Heusden (www.zomerschoolsenioren.nl)
• Het zomerplein in Hillegom (www.olein28.nl)
• De zomeruitjes van het Ouderenfonds

(www.ouderenfonds. ni/activiteiten/uitjes)
• Zomermaatjes in Purmerend georganiseerd door Kunstgenoten in bewe

ging

U kunt ook leden uit de nationale coalitie tegen eenzaamheid benaderen die
wellicht iets samen met u willen ondernemen. Denk aan de Jeu de Boules bond,
Partou kinderopvang, Oranje Fonds, Humanitas, Present, musea zoals
Rijksmuseum, VanGogh, Gemeentemuseum, supermarkten zoals AH, Jumbo en
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Spar, banken zoals Rabobank en Regiobank, etc. Kijk OP Directoraat Generaal

www.eentecieneenzaamheid.nh/nationale-coalitie om de huidige deelnemers te Langdurige Zorg
Directie Maatschappelijke

vinden. ondersteuning

Week tegen Eenzaamheid 1 t/m 8 oktober Kenmerk

Van 1 tot en met 8 oktober is de 10e Week tegen Eenzaamheid. In die week wordt 1556231-193332-DMO

aandacht gevraagd en gegeven voor het probleem van
. eenzaamheid. Lokaal en landelijk komen zoveel mogelijk

partijen in actie en zeggen: kom erbij! Op 1 oktober is het
Openingscongres van deze week vanaf 15.30 uur in de
Ridderzaal in Den Haag. Een save-the-date hiervoor heeft u
via de VNG reeds ontvangen en de uitnodiging volgt.
De Week tegen Eenzaamheid is een week vol activiteiten
waar mensen elkaar ontmoeten en nieuwe contacten kunnen
leggen. Iedereen kan een activiteit organiseren. Vanuit het
programmateam Eén tegen eenzaamheid stellen we

promotiemateriaal beschikbaar om dit te faciliteren. Deze materialen
kunnen tot eind augustus worden besteld en zullen medio september
worden verzonden. Denk daarbij aan placemats met gespreksstarters,
ansichtkaarten om iemand uit te nodigen voor een activiteit/kopje
koffie en signaleringskaarten. Deze materialen zijn gratis te bestellen
op: httDs: //www.aanmelder.nh/bestelformulierkomerbij

Wilt u alle mensen die zich binnen uw gemeente inzetten om eenzaamheid bij te
bestrijden deze week ook extra in het zonnetje zetten? Zij zijn ook welkom op het
slotcongres van 8 oktober. Meer informatie hierover volgt.

Samen gaan we van de Week tegen Eenzaamheid 2019 opnieuw een succes ma
ken!

Activiteiten najaar 2019
Ook na de Week tegen Eenzaamheid gaan we actief verder om eenzaamheid aan
te pakken en wel met de volgende activiteiten:

Avondvullend televisieprogramma — 16 oktober
Op 16 oktober zal Omroep MAX met een avondvullend televisieprogramma
aandacht vragen voor eenzaamheid onder ouderen. Tijdens die avond zal een
belpanel de oproep van ondernemers, organisaties, inwoners die naar aanleiding
van dit programma in actie willen komen opvangen. Het belpanel legt de link met
de organisaties en activiteiten die er op lokaal niveau al zijn. We willen u
voorbereiden dat u na 16 oktober een nog grotere inzet kan verwachten op
eenzaamheid. Ook vragen we u om het loket of organisatie, waar mensen die zich
eenzaam voelen terecht kunnen in uw gemeente, voor te bereiden op extra
meldingen naar aanleiding van dit televisieprogramma. De landelijke Luisterlijn zal
eenzame mensen te woord staan tijdens de avond, maar voor verdere hulp
verwijzen naar uw lokale meldpunt of Organisatie.

Bijeenkomst voor lokale coalities tegen eenzaamheid- 30 oktober
Op 30 oktober organiseren wij in Tilburg het 2 HOEDAN? symposium voor het
inspireren en bij elkaar brengen van lokale initiatieven en voorbeelden van lokaal
beleid tegen eenzaamheid. Met humor, muziek, theater en verdieping worden
beleidsmakers, professionals, ondernemers en vrijwilligers hier toegerust en
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geactiveerd. Zie https://lnkd.in/eYQbFjs voor een verslag van de ie HOEDAN?
bijeenkomst in Leeuwarden.

Verdiepingsbijeenkomst over ‘zingeving’ — 20 november
Het gevoel ‘Er niet meer toe doen’ en ‘eenzaamheid’ gaan vaak samen. Zingeving,
(‘Er toe doen’) is een onderwerp dat speelt bij ouderen thuis en in het
verpleeghuis en ook bij alle organisaties die daarom heen staan. Bij Iife-events
zoals pensioen, overlijden, ziekte, verhuizing, speelt dit vraagstuk extra op. Op 20
november organiseren we een verdiepende bijeenkomst voor de leden van de
Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid en het Pact voor de Ouderenzorg om te
verkennen wat we hier nog meer in kunnen betekenen. Meer informatie hierover
volgt nog.

Directoraat Generaal
Langdurige Zorg
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Aangesloten gemeenten juli 2019
In mijn vorige wethoudersbrief van april 2019, nodigde ik
u uit voor de wethoudersbijeenkomst van 22 mei 2019. Ik
kijk terug op een geslaagde wethoudersbijeenkomst,
waarbij vele goede voorbeelden aan bod zijn gekomen en
uw actiebereidheid veel indruk op mij heeft gemaakt.
Ondertussen is de beweging van aangesloten gemeenten
bij het Actieprogramma gegroeid: 120 gemeenten zijn nu
onderdeel van Eén tegen Eenzaamheid. Hiervan krijgen
100 gemeenten ondersteuning van een adviseur. Meld u bij
Iokaleaanpakeenzaamheid@minvws.nl om mee te doen!
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Tot slot
Iedereen kan iets doen tegen eenzaamheid en samen doorbreken we de trend van
eenzaamheid onder ouderen. Laten we ook in de - voor ouderen rustige - zomer
doorpakken. Veel succes met de voorbereidingen van uw activiteiten in de Week
tegen Eenzaamheid.
Ik wens u een prettige zomer toe, met waardevol contact met de mensen om u
heen.

Hoogachtend,

Hugo

Directoraat Generaal
Langdurige Zorg
Directie Maatschappelijke
Ondersteuning
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