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Geachte wethouder,  

Iedereen kan te maken krijgen met eenzaamheid. Het gevoel van ‘erbij horen’ en 
‘ertoe doen’ is voor ieder mens een basisbehoefte. Veel mensen voelen zich een-
zaam. Bijna de helft van alle Nederlanders voelt zich eenzaam en één op de tien 
mensen voelt zich erg eenzaam. Eenzaamheid is niet alleen een naar gevoel, het 
leidt ook tot gezondheidsrisico’s en minder meedoen in de samenleving. Daarom 
stuur ik u deze brief om het verschil te maken voor de vele mensen in Nederland 
die zich eenzaam voelen, ook binnen uw gemeente.  
 
Aanbod vervolgaanpak Eén tegen eenzaamheid 2022-2025 
Graag wil ik samen met u, mijn collega-bestuurders, uitvoering geven aan de op-
gaven van eenzaamheid. Onlangs is een belangrijke stap gezet. Het Gezond en 
Actief Leven Akkoord (GALA) is getekend door de VNG, Zorgverzekeraars Neder-
land en het ministerie van VWS. Hierin is onder andere de afspraak gemaakt dat 
Rijk en gemeenten zich gezamenlijk committeren aan de aanpak van eenzaam-
heid.  
 
Om te zorgen dat we samen aan de slag kúnnen en doorpakken, stel ik vanuit de 
vervolgaanpak van het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid 2022 – 2025 een 
aanbod beschikbaar dat bestaat uit geld, gratis advies op maat en de Week tegen 
Eenzaamheid. Hieronder licht ik toe wat het aanbod inhoudt.  
 
1. Geld voor de aanpak van eenzaamheid via de SPUK  
Tot en met 2025 stel ik geld beschikbaar aan uw gemeente om uw aanpak een-
zaamheid te versterken of wanneer u deze niet heeft, op te zetten. Dit doe ik via 
de brede Specifieke Uitkering voor Gemeenten (SPUK), met ook financiële midde-
len op andere onderwerpen op het gebied van preventie en de versterking van de 
sociale basis. Met de SPUK kunnen we de afspraken die in het GALA zijn gemaakt 
realiseren. U kunt een beroep doen op de SPUK om te werken aan één of meer 
van de vijf pijlers van de aanpak eenzaamheid van het actieprogramma Eén tegen 
eenzaamheid. Bijvoorbeeld om een coalitie tegen eenzaamheid te vormen, een lo-
kale kartrekker aan te stellen die de coalitie coördineert, een effectieve interventie 
te implementeren of op te schalen, een signaalpunt in te richten, of de aanpak 
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gedegen te monitoren. In de bijlage vindt u concrete instrumenten en mogelijkhe-
den die Eén tegen eenzaamheid biedt.  
U kunt op twee momenten een aanvraag voor de SPUK indienen: 
1. Van 6 februari tot en met 31 maart 2023 voor het jaar 2023. Voor deze aan-

vraag hoeft geen plan van aanpak te worden opgesteld.  
2. Van 1 september tot en met 31 oktober 2023. U stelt een plan van aanpak op 

om middelen aan te vragen voor de jaren 2024 en 2025.  
 
Meer informatie vindt u op de website van de VNG en in de regeling. Vragen kunt 
u stellen via info@bredespuk.nl. Ook is er een apart ondersteuningsbudget be-
schikbaar voor ondersteuning bij het doen van de aanvraag of het opstellen van 
het plan van aanpak. Het ondersteuningsbudget kunt u tot 1 juli 2023 aanvragen 
door dit aanvraagformulier in te vullen. 
 
2. Advies op maat: continuering ondersteuningsaanbod  
Afgelopen programmaperiode heeft het landelijke actieprogramma Eén tegen een-
zaamheid adviseurs beschikbaar gesteld, die gemeenten helpen om een aanpak 
eenzaamheid op te zetten of de impact daarvan te vergroten. Ik ben verheugd om 
te melden dat tussen 2019 en 2022 bijna 250 gemeenten gebruik hebben ge-
maakt van dit ondersteuningsaanbod. Uit de externe beleidsevaluaties van Exper-
tise Bureau HHM (2019 - 2021) blijkt dat gemeenten de adviseurs van grote toe-
gevoegde waarde vinden om een gedegen aanpak eenzaamheid van de grond te 
krijgen. Wegens succes continueer ik dit aanbod de komende jaren, zodat nog 
meer gemeenten er gebruik van kunnen maken. Voor iedere gemeente die deel-
neemt aan Eén tegen eenzaamheid, zijn 64 adviesuren beschikbaar. Bovendien 
kunnen de adviseurs uw gemeente helpen om de financiële middelen uit de SPUK 
doeltreffend in te zetten om eenzaamheid te verminderen. Ook gemeenten die al 
aangesloten zijn, kunnen hun adviseur inzetten voor hulp en advies bij de SPUK. 
 
Als uw gemeente nog niet is aangesloten, nodig ik u bij deze van harte uit. Naast 
het ondersteuningsaanbod kan uw gemeente ook gebruikmaken van een netwerk 
om kennis te delen en op te doen. U kunt hiervoor met het programmateam van 
Eén tegen eenzaamheid contact opnemen via eenzaamheid@minvws.nl.  
 
3. De Week tegen Eenzaamheid  
Van 28 september tot en met 4 oktober 2023 vindt de Week tegen Eenzaamheid 
plaats. Of uw gemeente nu net begonnen is of al langer aan deze opgave werkt, 
dit is hét moment om de inspanningen van uw gemeenten te laten zien en te leren 
van anderen. Zorg dat uw gemeente erbij is en maak ook gebruik van de aan-
dacht die er door de landelijke campagne en in de media is voor het thema een-
zaamheid tijdens de Week tegen Eenzaamheid. Er komt een campagnetoolkit be-
schikbaar waar uw gemeente desgewenst gebruik van kan maken. Bij interesse is 
een beleidsmedewerker van harte welkom bij de online masterclass op dinsdag 18 
april a.s. om alles te horen over de mogelijkheden van de Week tegen Eenzaam-
heid (aanmelden via eenzaamheid@minvws.nl). En tot slot voor in uw agenda wil 
ik alvast benoemen dat op woensdag 27 september 2023 het jaarlijkse ope-
ningsevent van de Week tegen Eenzaamheid plaatsvindt. U ontvangt daar later dit 
jaar een uitnodiging voor.   
 
Laten we samen doorpakken  
Ik geloof dat de sleutel tot een oplossing van eenzaamheid ligt in samenwerking. 
We komen uit een moeilijke periode waarin de coronapandemie ons meer dan ooit 
isoleerde van elkaar. En nu corona minder een rol speelt, komen daar andere 

https://vng.nl/rubrieken/onderwerpen/gezond-en-actief-leven
https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2023-4245.html
mailto:info@bredespuk.nl
https://vng.nl/aanvraag-ondersteuningsbudget-voor-plan-van-aanpak-gezond-en-actief-leven
mailto:eenzaamheid@minvws.nl
mailto:eenzaamheid@minvws.nl
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isoleerde van elkaar. En nu corona minder een rol speelt, komen daar andere 
uitdagingen voor in de plaats. De toenemende inflatie en hoge energierekening 
leiden tot financiële zorgen en zelfs armoede. Het zorgt ervoor dat mensen het 
moeilijk hebben, zich terugtrekken en afhaken. Daarom trek ik graag samen met 
als collega-bestuurders op om eenzaamheid het hoofd te bieden. Ik hoop dat u 
mijn aanbod ter harte neemt en zich ook committeert om door te pakken. Zodat 
we kunnen toewerken naar een samenleving waar mensen er voor elkaar zijn en 
zich weer verbonden voelen. 

Ik wens u veel succes met uw lokale aanpak van eenzaamheid. 

Hoogachtend, 
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Bijlage. Instrumenten die uw aanpak eenzaamheid versterken 
Er bestaan kansrijke manieren om eenzaamheid tegen te gaan. Deze licht Eén te-
gen eenzaamheid graag uit, omdat u hiermee uw aanpak eenzaamheid kan ver-
sterken.  
 
Signalen van eenzaamheid in beeld via een meldpunt: Een sleutelelement van een 
succesvolle aanpak eenzaamheid is het inrichten van een signaleringssysteem 
waarin meldingen en de opvolging van meldingen van eenzaamheid zijn georgani-
seerd. Dat is relevant, omdat ondernemers, maatschappelijke organisaties en in-
stellingen zo hun belangrijke signaleringsrol kunnen vervullen en signalen van 
eenzaamheid eerder zichtbaar worden. Ook zijn gemeenten vanaf 2024 wettelijk 
verplicht om een deugdelijk meldpunt in te richten. Zo is er ook een goedwerkend 
Signaalpunt tegen eenzaamheid, waar ook partijen als PostNL graag gebruik van 
maken.  
 
Landelijke bedrijven betrekken bij uw aanpak eenzaamheid: Bedrijven kunnen een 
bijdrage leveren aan het verminderen van gevoelens van eenzaamheid in uw ge-
meente. Ze spelen in het dagelijks leven van mensen een rol. Ik stimuleer samen-
werkingen tussen landelijke bedrijven uit de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid 
en lokale coalities. Bedrijven als de RegioBank en de Jumbo stimuleren hun lokale 
filialen om zich aan te sluiten bij de aanpak eenzaamheid in uw gemeente. Kijk op 
de website van Eén tegen eenzaamheid om te zien welke bedrijven deelnemen 
aan deze beweging en verken de mogelijkheden om samen te werken.  
 
Sporten en bewegen tegen eenzaamheid: Sporten en bewegen verbindt mensen. 
Het zorgt voor contact. Het vermindert gevoelens van eenzaamheid of het zorgt 
dat deze niet ontstaan. Diverse organisaties uit de Nationale Coalitie tegen Een-
zaamheid bieden mooie initiatieven aan om sport en bewegen in te zetten tegen 
eenzaamheid. Denk aan GoldenSports, Oldstars, Wij Buurtsportcoaches en Gezond 
Natuur Wandelen. Zij kunnen ook in uw gemeente een rol van betekenis spelen.  
 
De benchmark voor het monitoren en evalueren van uw aanpak: Met de jaarlijkse 
benchmark monitoren Eén tegen eenzaamheid en gemeenten de lokale aanpak 
van eenzaamheid. Na het invullen van het benchmarkonderzoek ontvangt uw ge-
meente een eigen eenzaamheidsmonitor. De benchmark brengt uw inzet tegen 
eenzaamheid overzichtelijk in kaart, aangevuld met eenzaamheidscijfers op wijk-
niveau. In de monitor kunt u uw gegevens vergelijken met het stedelijke, provin-
ciale en landelijke beeld. De monitor geeft een basis om, desgewenst samen met 
een Eén tegen eenzaamheid-adviseur, het toekomstige eenzaamheidsbeleid ver-
der uit te stippelen. Uitvoering is in handen van het bureau Significant. De vragen-
lijst staat hier. Geen inloggegevens? Mail Significant. U vindt de landelijke rappor-
tages van de afgelopen jaren hier. 
 
Wilt u ook gebruikmaken van één van deze mooie manieren om uw aanpak een-
zaamheid te versterken? Neem dan contact op met Eén tegen eenzaamheid via 
bestrijdeneenzaamheid@minvws.nl. Indien u al aangesloten bent bij Eén tegen 
eenzaamheid en gebruik maakt van het ondersteuningsaanbod, dan kunt u ook 
contact opnemen met uw Eén tegen eenzaamheid-adviseur.  
 

https://www.eentegeneenzaamheid.nl/toolkit/signaleren/
https://www.eentegeneenzaamheid.nl/nationale-coalitie-tegen-eenzaamheid/
https://www.benchmarkeentegeneenzaamheid.nl/
https://www.eentegeneenzaamheid.nl/lokale-aanpak/vragenlijst-jaarlijkse-benchmark-staat-open/eentegeneenzaamheid@significant.nl
https://www.eentegeneenzaamheid.nl/toolkit/lokaal-beleid/
file://datadfs.frd.shsdir.nl/orgData/VWS/DMO/DMO/SVP/Eenzaamheid/Nota's%20en%20wethoudersbrieven/2023-01-24%20Wethoudersbrief/bestrijdeneenzaamheid@minvws.nl



