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Inhoud mededeling 

 

Het college van Hillegom zet in op het voorkomen en tegengaan van eenzaamheid. In het 

coalitieakkoord is eenzaamheid als belangrijk thema opgenomen. Landelijk loopt het 

actieprogramma ‘Een tegen eenzaamheid’. Hillegom heeft zich hierbij aangesloten. De 

raad heeft voor de aanpak van eenzaamheid incidenteel budget beschikbaar gesteld. Via 
het document ‘Lokale aanpak eenzaamheid Hillegom 2020-2023’ informeren we u over wat 
er tot nu toe is gedaan en wat de verdere plannen zijn. 
 

Veel initiatieven, partijen en aanbod in de gemeente hebben direct of indirect het 

tegengaan van eenzaamheid tot doel. Er gebeurt dus al veel, maar de aanpak van 

eenzaamheid is complex. Er is niet een oplossing voor eenzaamheid.  

 

De gemeente wil de komende jaren een brede beweging op gang brengen met inwoners 

en organisaties en werken aan een duurzame aanpak. Daarvoor is een meerjarenplan 

opgesteld. Dit plan is niet statisch en kan op basis van resultaten en ervaringen worden 

aangepast. Uitgangspunt is te doen wat werkt en wat nodig is. We willen daarbij waar 

mogelijk aansluiten bij wat er al is. 
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Inleiding 
 
Eenzaamheid staat meer dan ooit in de belangstelling.  Actuele ontwikkelingen vergroten het risico 
dat mensen te maken krijgen met eenzaamheid. Denk aan dubbele vergrijzing (meer mensen 
worden oud en mensen worden gemiddeld ouder), afbouw van de verzorgingsstaat (iedereen moet 

zelfredzaam zijn en zo lang mogelijk thuis blijven wonen) en hoge eisen aan de kwaliteit van leven 
(intensief streven naar een gelukkig bestaan met goede sociale relaties). Daarnaast is er steeds 
meer bekend over de negatieve gevolgen van eenzaamheid op individu en samenleving, denk aan 
een kortere levensverwachting, gezondheidsproblemen en maatschappelijke kosten. Het gevoel 
van urgentie om eenzaamheid aan te pakken neemt daarom toe bij overheid en samenleving. 
 
Van de inwoners van Hillegom voelt 41% zich weleens eenzaam, 10% is ernstig eenzaam1. De 

ernstige eenzaamheid is toegenomen tussen 2012 en 2016. Deze percentages zijn gebaseerd op 
onderzoek door RIVM, GGD en CBS en vergelijkbaar met andere gemeenten (zie bijlage).  
 
Zonder ingrijpen zal eenzaamheid verder toenemen. De aanpak van eenzaamheid is complex. Er is 
niet een oplossing voor eenzaamheid. Daarom wil de gemeente de komende jaren een brede 
beweging op gang brengen met inwoners en organisaties en werken aan een duurzame aanpak. 
Het college van Hillegom wil extra inzetten op de aanpak van eenzaamheid. De gemeente wil 

eenzaamheid sneller en beter signaleren door aan te sluiten op bestaande initiatieven en deze 
versterken. Uitgangspunt is eenzaamheid gezamenlijk met inwoners en organisaties aan te pakken. 
De rol van de gemeente is regisserend, in beperkte mate faciliterend, stimulerend en subsidiërend.  
 
Hillegom heeft zich aangesloten bij de landelijke aanpak ‘Een tegen eenzaamheid’ die gericht is op 
ouderen. Ouderen vormen een belangrijke en grote risicogroep. In Hillegom voelt 54% van de 75-

plussers zich weleens eenzaam, 11% is ernstig eenzaam. Omdat eenzaamheid zeker niet alleen 
een probleem is van ouderen, is er ook aandacht voor andere doelgroepen, zoals alleenstaanden,  
nieuwkomers en mensen in armoede. Ook Lisse en Teylingen hebben zich aangesloten bij deze 
landelijke aanpak en waar mogelijk of relevant werken de gemeenten samen. 
 
In dit document volgen nu de doelstelling bij de aanpak van eenzaamheid, een overzicht van wat 
er al is gedaan en het plan voor de komende jaren. In de bijlagen zijn achtergrondinformatie en 

cijfers opgenomen. 
 

Doelstelling 
 

Het doel is het voorkomen en tegengaan van eenzaamheid bij inwoners van alle leeftijden in 
Hillegom. We willen eenzaamheid signaleren, bespreekbaar maken, doorbreken en duurzaam 
aanpakken. De ambitie is dat het aantal mensen dat eenzaam is en hierdoor problemen 
ondervindt, vermindert. 
 
We willen eenzaamheid verminderen door: 
• bewustwording van de impact van eenzaamheid bij inwoners en organisaties en weten wat je 

kunt doen als je er mee te maken hebt; 
• het bespreekbaar te maken (taboe doorbreken); 
• te zorgen voor een goede signaleringsfunctie; 
• het stimuleren van inzet en betrokkenheid van alle partijen en betere samenwerking tussen 

organisaties; 
• al lerende te doen wat werkt; 

• betrokkenheid van inwoners, meer omkijken naar elkaar.  
 

                                                           
1 Eenzaamheid is gemeten met de eenzaamheidsschaal van Gierveld-de Jong. De eenzaamheidsschaal bestaat 
uit 11 uitspraken over emotionele eenzaamheid (dit gaat over de kwaliteit van contacten)  en sociale 
eenzaamheid (dit gaat over het aantal contacten). Voorafgaand aan de uitspraken staat de vraag: 'Wilt u van 
elk van de volgende uitspraken aangeven in hoeverre die op u, zoals u de laatste tijd bent, van toepassing is?', 
met de toelichting 'U kunt antwoorden met nee, min of meer, ja'. Een uitspraak voor het meten van emotionele 
eenzaamheid is bijvoorbeeld ‘Ik mis een echte goede vriend of vriendin’. Sociale eenzaamheid wordt gemeten 
met onder andere de uitspraak: ‘Wanneer ik daar behoefte aan heb, kan ik altijd bij mijn vrienden terecht’.  
Iemand is sociaal of emotioneel eenzaam als diegene op minstens twee van de bijbehorende items ongunstig 
scoort. Iemand is eenzaam bij minstens drie ongunstige scores op alle items. Iemand is ernstig eenzaam bij 
een ongunstige score op minimaal 9 items. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rivm.nl%2Fmedia%2Feenzaamheid%2Fverantwoording.html%23Gierveld-de-Jong&data=02%7C01%7Ch.doelman%40hltsamen.nl%7Cb052e80cd0ea4a8355fc08d7c044be10%7C3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9%7C0%7C0%7C637189273796457676&sdata=kWVjFYqoJkiE2r9QG3kYee5MxCRzuhiBO74EIGxJARs%3D&reserved=0


 

 

Wat hebben we tot nu toe gedaan? 
 
De bestrijding van eenzaamheid start natuurlijk niet vanaf nul. Veel initiatieven, partijen en aanbod 
in de gemeente hebben direct of indirect het tegengaan van eenzaamheid tot doel. 

 
Er gebeurt al veel door professionele en vrijwilligersorganisaties gericht op verschillende 
risicogroepen. Zij signaleren, verwijzen door, bieden activiteiten of hulp aan. In Hillegom zijn 
diverse ontmoetingsactiviteiten en -plaatsen, zoals Plein28 en de bibliotheek. Er vinden 
welzijnsbezoeken plaats aan inwoners van 75 jaar en ouder en mensen die een partner hebben 
verloren. Er zijn netwerkcoaches en ontmoetingsgroepen. Er zijn workshops waarbij jongeren 
ouderen leren met tablets en social media om te gaan, zodat ze contact kunnen leggen. Er is 

buurtwerk waarin ook wordt gewerkt aan verbinding.  
 
Op 4 oktober 2018 heeft de aftrap lokale aanpak eenzaamheid plaatsgevonden met organisaties en 
inwoners (Kick-off Kom Erbij Hillegom en Lisse). Deze bijeenkomst startte met een inleiding van 
een adviseur van Coalitie Erbij (de voorloper van de aanpak ‘Een tegen eenzaamheid’). Dit was 
tevens de start van een Jaar vol Ontmoeting. Tijdens deze bijeenkomst zijn aan de dialoogtafels al 
veel signalen opgehaald. Sindsdien hebben ongeveer 30 dialoogtafels (in Hillegom en Lisse samen) 

plaatsgevonden om steeds meer mensen bewust te maken, te betrekken en steeds weer aandacht 
te vragen voor dit onderwerp en het ophalen van ideeën. In de campagne Bollenstreek met elkaar 
is ook aandacht besteed aan eenzaamheid. Deze campagne draagt eveneens bij aan 
bewustwording. 
 
We hebben de kennis vergroot door de aansluiting bij de landelijke aanpak, deelname aan een 

bijeenkomst van Zorg en Zekerheid met gemeenten uit de regio en literatuuronderzoek en stappen 
gezet voor een integrale aanpak. Er is een bijeenkomst met beleidsambtenaren georganiseerd 
waarbij is gekeken naar doelen en activiteiten per thema en hoe hierin plaats is voor het 
tegengaan van eenzaamheid, denk aan sport en beweging, onderwijs en gezondheid. 
 
Er is een kerngroep eenzaamheid gevormd (deelnemers: WelzijnsKompas, bibliotheken, het 
Raamwerk, MEE, Stichting Present, Jongerenwerk, Sportfondsen, Sportsupport, Stichting Kreda, 

Stichting Vluchtelingenwerk, Bewust Bollenstreek, ouderenbonden, Paraplu en gemeente). Deze 
groep wil concrete acties ondernemen om eenzaamheid tegen te gaan. WelzijnsKompas is trekker 
van deze kerngroep.  
 

Verder is er in het Jaar vol Ontmoeting een magazine ‘Elkaar zien’ uitgebracht dat is verspreid 
onder maatschappelijke partners. Er zijn vriendschappelijke speeddates georganiseerd, waardoor 
mensen met elkaar in contact kwamen. WelzijnsKompas en Stichting Bewust Bollenstreek 

organiseerden op 12 oktober het Festival der Ontmoeting. 
 
In de Coronatijd zijn signalen en initiatieven geïnventariseerd. Organisaties hebben contact 
onderhouden met mensen waarbij zij eenzaamheid vermoeden en signaleren. Dit gebeurde vooral 
telefonisch en via beeldbellen, door het bezorgen van attenties en post en verrassingsmomenten 
met de tuktuk of de Babbelbus. Er is een ontwikkeling zichtbaar dat mensen extra omzien naar 

elkaar en aandacht hebben voor hun buren. 

 

Wat gaan we doen? 
 
Aanpak programma Een tegen eenzaamheid 
Meedoen aan de landelijke aanpak houdt in dat we uitgaan van de vijf pijlers van Een tegen 
eenzaamheid 
1. Bestuurlijk commitment 

2. Creëer een sterk netwerk 
3. Betrek mensen, eenzamen zelf 
4. Werk aan duurzaam aanpakken 
5. Monitoring en evaluatie 
 
Samenwerking rond eenzaamheid gaat over zes samenhangende onderdelen: 
1. Zorgen voor bewustwording en agendering bij mensen en organisaties 

2. Zorgen dat eenzame mensen herkend en gevonden worden 
3. Zorgen voor ondersteuning en activering van eenzame mensen 
4. Zorgen voor voldoende kwaliteit en deskundigheid van alle betrokkenen 



 

5. Zorgen voor goede samenwerking tussen alle partijen 

6. Zorgen voor makkelijk en snel kunnen vinden van informatie over eenzaamheid en mogelijke 

interventies 
 
We maken bij de aanpak gebruik van de informatie en middelen die zijn ontwikkeld en beschikbaar 
worden gesteld door het landelijk actieprogramma. Daarnaast maken we gebruik van een VWS-
adviseur van het actieprogramma voor ondersteuning.  
 

Uitwerking op hoofdlijnen 
 
1. Zorgen voor bewustwording en agendering bij mensen en organisaties 
We organiseren een communicatiecampagne gericht op bewustwording van eenzaamheid bij 
inwoners van alle leeftijden. De campagne informeert inwoners over de waarde van ontmoeting, 
impact van langdurige eenzaamheid, het belang van tijdige actie of hulpvraag en het aandacht 

geven aan iemand in de buurt. We willen regelmatig aandacht geven aan het thema via 
communicatiemiddelen van de gemeente, bijvoorbeeld via een aparte pagina op de website met 
verwijzing naar Een tegen Eenzaamheid. Om eenzaamheid echt op de kaart te houden en te 
werken aan een duurzame aanpak is langdurige aandacht nodig.  
 

In bestaande overlegvormen vragen we aandacht voor dit thema, denk aan overleggen van 
professionals en managers zorg en welzijn en vrijwilligersorganisaties. Ook bij projecten en 

ontwikkelen en actualiseren van beleid is aandacht voor eenzaamheid, bijvoorbeeld bij de 
omgevingsvisie (aandacht voor ontmoeting, sociale cohesie), armoedebeleid, integrale toegang en 
Healthy Hillegom. 
 
We willen huidige acties voortzetten en doorontwikkelen. Het Jaar vol ontmoeting, dat eindigde 
eind 2019, heeft veel mooie resultaten opgeleverd. Vanuit de dialoogtafels zijn ideeën naar voren 
gekomen. Aan de dialoogtafels was in een aantal gevallen het gesprek op dat moment vooral 

waardevol voor deelnemers, het kunnen delen van ervaringen van eenzaamheid. Echte ontmoeting 
en spreken van hart tot hart is belangrijk voor het tegengaan van eenzaamheid. We gaan in 
beperktere mate door met dialoogtafels en besteden jaarlijks aandacht aan de Week van de 
Ontmoeting (onze positief geformuleerde naam voor de Week tegen de eenzaamheid). We hebben 
aandacht voor wat er allemaal al is aan ontmoetingsmogelijkheden en geven hier bekendheid aan. 
 

Door Corona zijn meer mensen zich bewust van het belang van ontmoeting en omzien naar elkaar. 
Deze tijd heeft ons de kracht van de samenleving en initiatief van inwoners laten zien. We volgen 

hoe en of deze aandacht blijvend kan zijn. 
 
2. Zorgen dat eenzame mensen herkend en gevonden worden 
We hebben aandacht voor signalering. Het signaalpunt eenzaamheid en de doorontwikkeling 
huisbezoeken van 75+ zijn twee prioriteiten in het landelijk Actieprogramma eenzaamheid. In 

Hillegom en Lisse vervullen de loketten/sociale teams en de welzijnsorganisatie de 
signaleringsfunctie. Hoe loopt dat en voldoet dit? Wat is nog nodig?  
 
Vanuit inventarisatie van de bestaande situatie moet duidelijk worden: wat doen we al rond 
signalering? Wie (kunnen) signaleren? Hoe loopt dat (successen en verbeterpunten)? Is opvolging 
van signalen goed geregeld? Waar is behoefte aan in training? Wat is er beschikbaar aan 
trainingsaanbod/-mogelijkheden? We maken bij de aanpak voor zover mogelijk de combinatie met 

de ontwikkelingen in de Integrale Toegang. 
 
We willen een signaalkaart eenzaamheid maken en deze delen via de gemeentelijke website en 
websites van lokale partners. Fysieke exemplaren willen we achterlaten bij en delen via 
ondernemers en organisaties. 
 

Tijdens de Coronacrisis moeten organisaties meer moeite doen om contact te houden met cliënten. 
We onderzoeken welke vormen hiervan houdbaar zijn in de komende periode. Denk aan inzet van 
digitale hulpmiddelen. 
 
3. Zorgen voor ondersteuning en activering van eenzame mensen 
De gemeente wil zich breed richten op alle inwoners die te maken hebben met eenzaamheid. 
Ondanks dit is het belangrijk ook keuzes te maken en focus te kiezen, bijvoorbeeld door focus op 

een wijk waar eenzaamheid meer voorkomt. De ervaringen die daarbij worden opgedaan kunnen 
worden ingezet in een volgende wijk die wordt aangepakt. 
 



 

We willen het huidige aanbod goed analyseren en doorontwikkelen waar nodig: wat gebeurt er al? 

Wat is bereik en wat zijn de resultaten? Wat gaat goed, wat kan beter? Wie bereiken we nu niet? 

Indien nodig willen we het aanbod van preventieve interventies uitbreiden. Via subsidieafspraken 
kan inzet op tegengaan van eenzaamheid worden gestimuleerd en vastgelegd. 
 
We willen op basis van de opgedane ervaringen in 2019 met een kleine groep partnerorganisaties 
verder werken aan het tegengaan van eenzaamheid bij de doelgroepen ouderen, 
alleenstaanden/eenoudergezinnen en nieuwkomers. Door het betrekken van meer organisaties van 

verschillende doelgroepen kunnen meer groepen worden bereikt en betrokken. 
 
We willen een aantal huidige activiteiten voortzetten en doorontwikkelen (bijvoorbeeld welzijn op 
recept, activiteiten gericht op ontmoeten, 75+ huisbezoeken). Door Corona zijn nieuwe initiatieven 
ontstaan. Welke kunnen daarvan worden voortgezet in de komende tijd? 
 

We willen goede ideeën en initiatieven rond ontmoeting stimuleren en organiseren daarom ‘Het 
beste idee van Hillegom’. 
 
Met het netwerk willen we leren van wat werkt en op basis daarvan gerichte keuzes voor het 
vervolg maken. 

 
4. Zorgen voor voldoende kwaliteit en deskundigheid van alle betrokkenen 

We willen de kennis rondom signaleren en doorverwijzen vergroten. We denken aan uitwisseling 
van ervaringen en kennis, workshops ‘Herkennen en doorverwijzen’, gespreksvaardigheden voor 
organisaties en verenigingen. Zie ook onder punt 2 en 3. 
Het volgen van resultaten van interventies en het uitgangspunt ‘doen wat werkt’ draagt hier ook 
aan bij. 
 
5. Zorgen voor goede samenwerking tussen alle partijen 

De gemeente streeft naar een integrale aanpak. Eenzaamheid is op verschillende beleidsterreinen 
een thema, denk aan (positieve) gezondheid, Wmo, onderwijs, sport, cultuur, jeugd, wonen. 
Ambtenaren van verschillende afdelingen kunnen signaleren of verbindingen maken, denk aan de 
wijkregisseurs, medewerkers van de buitendienst, accountmanagers bedrijven. 
 
Coalitievorming is een van de prioriteiten in het Actieprogramma Een tegen eenzaamheid. Er is een 

kerngroep eenzaamheid actief die als gezamenlijk doel heeft de eenzaamheid in Hillegom en Lisse 
terug te dringen. Vanaf 2020 zetten we in op een kleinere kerngroep en een groter aantal 

schilpartners. Waar mogelijk zetten we bestaande netwerken in, zoals dat van Healthy Hillegom. 
Streven is het verbinden van meer partijen. Denk aan (meer) zorgorganisaties, ondernemers, 
bedrijfsleven en culturele organisaties. We informeren partners over eenzaamheid, vragen wat ze 
al doen en of ze meedoen aan de aanpak tegen eenzaamheid. We streven naar gedeeld 
eigenaarschap op dit meerjarige plan van aanpak. Dit kan worden bestendigd tijdens een 

(jaarlijkse) bijeenkomst. In het najaar van 2020 organiseren we een bijeenkomst waarbij we 
partners vragen een ‘Ik doe mee-verklaring’ te tekenen. 
 
6. Zorgen voor makkelijk en snel kunnen vinden van informatie over eenzaamheid en 
mogelijke interventies 
We willen de informatie over eenzaamheid en ontmoeting meer vindbaar maken voor inwoners en 
professionals. Wat is er al, wat zou nog meer/beter kunnen? Denk aan regelmatige informatie via 

communicatiekanalen van de gemeente, lokale netwerkpartners, een aparte pagina op websites 
van de gemeente met verwijzing naar Een tegen eenzaamheid. Ook door aan te sluiten bij 
bestaande netwerken en bijeenkomsten wordt informatie gedeeld. 
We maken een jaarlijkse factsheet over wat er is gebeurd op het gebied van eenzaamheid en 
ontmoeting om te informeren en inspireren. 
De communicatiecampagne en verspreiding van een signaalkaart dragen bij aan het vinden van 

informatie. 
 
Financiën 
Er is in de programmabegroting € 100.000 gereserveerd voor de aanpak eenzaamheid. Dit budget 
wordt gespreid over 2020-2023 uitgegeven aan: 
 
 Communicatiecampagne 

 Inspiratiebijeenkomsten voor alle lokale partijen 
 Training/train de trainer en themabijeenkomsten 



 

 Initiatieven van inwoners en organisaties die bijdragen aan het voorkomen en tegengaan van 

eenzaamheid. In de bijlage is een checklist opgenomen voor toekenning van budget voor een 

initiatief. In de subsidiebeschikkingen voor 2021 nemen we bij de organisaties waarbij dit past 
een uitnodiging op initiatieven te ontplooien gericht op ontmoeting. 

 
Inzet van het budget is flexibel omdat we streven naar doen wat werkt en keuzes maken in het 
proces. 
 

Het plan wordt uitgevoerd in samenwerking met gemeente Lisse, die ook middelen beschikbaar 
heeft en kosten kunnen worden gedeeld. 
 
 

Samengevat 
 
De gemeente wil recht doen aan wat er al is en dat versterken en verder brengen. Inzet in 2020-
2021: 
• We informeren en betrekken inwoners en organisaties via een communicatiecampagne over 

eenzaamheid en ontmoeting, over wat er is en wat zij kunnen doen. We roepen op om mee te 
doen aan de lokale aanpak. 

• We brengen verder in beeld welk aanbod er al is, hoe dat bijdraagt aan het tegengaan van 
eenzaamheid en waaraan behoefte is via partnerorganisaties. We hebben aandacht voor de 
houdbaarheid van initiatieven die in Coronatijd zijn ontstaan. 

• We organiseren rond de Week van de ontmoeting een inspiratiebijeenkomst voor alle lokale 
partners (of enkele kleinere bijeenkomsten als Coronamaatregelen dit vragen), waarbij 
deelnemers een ‘ik doe mee-verklaring’ ondertekenen. 

• We breiden het netwerk uit van organisaties die betrokken zijn. We betrekken ondernemers. 
Hierbij sluiten we zoveel mogelijk aan bij wat er al is aan overlegvormen en initiatieven. 

• We werken aan een route voor signalering en melding van eenzaamheid. We maken een 
signaalkaart die we kunnen delen. 

• We bezoeken 75-plussers en nabestaanden en nemen op basis van resultaten actie.  
• We nodigen organisaties en inwoners uit om initiatieven op te zetten en organiseren daarom 

‘Het beste idee van Hillegom’. 

• We informeren en trainen vrijwilligers en professionals over eenzaamheid. 
• We willen leren van wat werkt en volgen wat resultaten van acties en interventies zijn. 
• We maken een jaarlijkse factsheet over wat er is gebeurd op het gebied van eenzaamheid en 

ontmoeting om te informeren en inspireren. 

 
De inzet voor 2022 en verder is: 
• Blijvende aandacht voor het thema eenzaamheid en ontmoeting via communicatie, websites, 

gericht op het agenderen, bewust worden en normaliseren van eenzaamheid en de 
beschikbaarheid van interventies om hieraan iets te doen. 

• Een effectief netwerk dat samen keuzes maakt en initiatieven uitvoert, om eenzaamheid te 
voorkomen en tegen te gaan. Een brede beweging van organisaties en inwoners die zich 
inzetten voor het voorkomen en tegengaan van eenzaamheid en het stimuleren van 
ontmoeting. We denken aan betrokkenheid van alle relevante domeinen: zelforganisaties, 

ondernemers, integratie, schuld en armoede, zorg en welzijn, sport en bewegen, kunst en 
cultuur, geloofsgemeenschappen, onderwijs, ruimte en wonen, vermogensfondsen en de 
overheid. 

• Trainingsaanbod of inspirerende themabijeenkomsten voor meer en nieuwe betrokkenen en het 
actueel houden van kennis, houding en gedrag. 

• Het waar nodig verbeteren, vernieuwen, op- of afschalen van aanbod, aansluitend bij de 
behoefte van mensen die eenzaam zijn of dreigen te worden: blijven doen wat werkt. 

• Het houden van overzicht en het bepalen van de manieren van monitoren en meten van de 

voortgang en resultaten en het voortdurend bijstellen van de aanpak. De Monitor Sociaal 
Domein kan hierbij helpen. 

 
  



 

Bijlage 1: Achtergrondinformatie bij thema eenzaamheid 
 

Eenzaamheid: definities, oorzaken en gevolgen 
 
Wat is eenzaamheid? 
Eenzaamheid is je niet verbonden voelen. Je ervaart een gemis aan een hechte, emotionele band 
met anderen. Of je hebt minder contact met andere mensen dan je wenst.  

De gangbare definitie van eenzaamheid: Het subjectief ervaren van een onplezierig of 
ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) bepaalde sociale relaties (Van Tilburg, De Jong Gierveld, 
2007).  
Eenzaamheid is iets anders dan sociaal isolement. De definitie van sociaal isolement is: Het 
ontbreken van ondersteunende relaties in het persoonlijke leven. Het gaat dan om persoonlijke 
relaties met familie, vrienden en bekenden waar mensen in geval van nood op terug kunnen vallen 

(Machielse, 2006). Sociaal isolement is objectief vast te stellen, iemand hoeft zich hier niet 
eenzaam bij te voelen.  
Eenzaamheid is een persoonlijke ervaring. Het kan een probleem zijn of worden als het sterk en 
langdurig is. 
 

Soorten eenzaamheid 
• Sociale eenzaamheid: aantal relaties 

• Emotionele eenzaamheid: kwaliteit van relaties 
• Existentiële eenzaamheid: gevoel van zinloosheid 
• Matige/ernstige eenzaamheid; duur en persistentie (situationeel of structureel) 

 
Oorzaken 

• Individueel: o.a. weinig zelfvertrouwen, sociale angst, onrealistische verwachtingen ten 
aanzien van sociale relaties, beperking, stoornis 

• Ingrijpende veranderingen in het sociale netwerk, bijv. na life-events (echtscheiding, 
verlies partner, familie, vrienden, verhuizing, werkloos raken) 

• Inrichting van de maatschappij, o.a. individualisering 
• Moeilijke leefomstandigheden, o.a. armoede 

 
Gevolgen 

• Vaak een gevoel van ongeluk met een negatief wereld- en zelfbeeld; minder meedoen in de 
samenleving 

• Bedreigt kwaliteit van leven en grotere kans op verslaving, ontsporing en 
gezondheidsproblemen 

• Gemiddeld een kortere levensverwachting 
• Hogere maatschappelijke kosten 

 

Risicogroepen en herkenning 
 
Risicogroepen 
• Ouderen 75+ 

• Mensen met een chronische ziekte en/of beperking 
• Mensen met een migratie-achtergrond 
• Alleenstaanden (waaronder gescheiden mensen, weduwen/weduwnaars, alleenstaande ouders) 
• Mantelzorgers 
• Laaggeletterden 
• Mensen in armoede 
• Jongeren 

• Nieuwkomers 

 
Herkennen van eenzaamheid 
Taboe 
Lichamelijke signalen 
Psychische signalen 
Sociale signalen 

Omgevingssignalen 
 
 

 



 

Ondersteuning bij eenzaamheid 

 
Manieren van ondersteuning (Bron: Movisie Verbetertool Eenzaamheid) 
Ondersteuning bieden bij eenzaamheid is maatwerk. Het beste is om eenzaamheid te voorkomen, 
door te zorgen voor een goed sociaal netwerk.  Movisie (verbetertool eenzaamheid) onderscheidt 

zeven vormen van ondersteuning: 
• Bieden van praktische ondersteuning (bijvoorbeeld: helpen met administratie, bieden van 

vervoer en ontlasten mantelzorger) 
• Helpen verbeteren van sociale vaardigheden (bijvoorbeeld: meer initiatief bij het contact 

opnemen met anderen, taalles) 
• Bieden van ontmoetingsmogelijkheden (bijvoorbeeld: organiseren van een wandelclub, concert, 

etentje of kaartavond) 

• Faciliteren van persoonlijk en betekenisvol contact (bijvoorbeeld: maatjes- of mentorproject, 
bezoekdienst) 

• Helpen vinden van een sociaal gewaardeerde rol (bijvoorbeeld: vrijwilligerswerk en arbeid) 
• Helpen vinden van bezigheden of afleiding (bijvoorbeeld: tuinieren, wandelen, schilderen of een 

cursus volgen) 
• Ontwikkelen van realistische verwachtingen over sociale situaties (bijvoorbeeld: helpen 

doorbreken van negatieve gedachten en verwachtingen) 

 
Doen wat werkt 
https://www.movisie.nl/publicatie/wat-werkt-aanpak-eenzaamheid 
 
 

 
 
 

  

Wie zijn de eenzame 
inwoners in de gemeente? 
Op welke groepen wil de 
gemeente / coalitie zich in 
eerste instantie richten? 

In welke mate is iemand 
vereenzaamd? Van licht naar 
zwaar(der). 
 
Wat is de opgave? 

Typen eenzaamheid 
Welk type eenzaamheid wordt 
ervaren? 

Op welke 
invloedsferen/factoren kun 
je je richten (zie 
regenboogmodel 
Amsterdam)  

Focus voor ondersteuning? 
Op welke subdoelen kun je 
je richten volgens de best 
beschikbare kennis 

Wat zijn de best passende 
interventies en vormen van  
ondersteuning 

Risicogroepen: 

 Ouderen 75+ 

 Mensen met een 
chronische 
aandoening en 
gehandicapten 

 Mensen met een 
migratie-achtergrond 

 Alleenstaanden 

 Mantelzorgers 

 Laaggeletterden 

 Mensen in armoede 
ook 

 Jongeren 

 Nieuwkomers 

 Expats 

 Alleenstaande ouders 
 
Beschikbare informatie op 
wijk- en buurtniveau: 

 Cijfers RIVM 

 Andere 
monitorgegevens 
(GGD, etc.) 

 
Persona’s gebruiken en/of 
maken: Zie voorbeelden 
Amsterdam en Den Haag 
 
Kan ook onderdeel zijn van 
aanpak: Samenspraak 
doelgroep, inzet 
ervaringsdeskundigen, 
portretten en verhalen in 
beeld brengen 

Af en toe gevoelens van 
eenzaamheid (bijv. door life-
events). Hoort bij ieders 
leven. 
 Opgave: Preventie van 

vereenzaming. 

Sociale eenzaamheid – hierbij 
gaat het vooral om het 
ontbreken van contacten met 
mensen waarmee iemand 
bepaalde gemeenschappelijke 
kenmerken deelt, zoals 
vrienden, kennissen of 
collega’s. 
 
Emotionele eenzaamheid - dit 
treedt op als iemand een 
hechte, intieme band mist met 
één andere persoon, meestal 
de levenspartner. 
 
Existentiële eenzaamheid en 
zingevingsvragen - gevoel van 
zinloosheid. 
 
Sociaal isolement - dit is geen 
gevoel, maar het feitelijk 
ontbreken van betekenisvolle, 
ondersteunende relaties  
 
Contactarm is een begrip dat 
soms voorkomt - daarbij gaat 
het om mensen die weinig 
contacten hebben (vaak maar 
een of twee), maar zich 
desondanks niet eenzaam 
voelen omdat de aanwezige 
contacten toereikend zijn en 
voldoen aan de behoeften. Wel 
is daarmee hun sociaal netwerk 
kwetsbaar. 

Individuele kenmerken: 
Zoals het hebben van een 
fysieke of psychische 
beperking. Denk ook aan 
beperkte sociale 
vaardigheden, verlegenheid 
en weinig zelfvertrouwen. 
 
Individueel gedrag:  
Welke keuzes maakt iemand 
in zijn leven, bijvoorbeeld 
met betrekking tot 
gezondheid en sociale 
relaties? 
 
Sociale omgeving:  
Invloed van het sociale 
netwerk van o.a. buren, 
vrienden en familie. 
 
Specifieke 
sociaaleconomische en 
culturele omgevingsfactoren:  
In welke situatie bevindt 
iemand zich als het gaat om 
bijvoorbeeld werk, opleiding 
en wonen. 
 
Algemene maatschappelijke 
Omgevingsfactoren: Zoals het 
taboe op eenzaamheid, 
veranderingen in wetgeving 
(o.a. invoering Wmo en 
andere decentralisaties) en 
de economische conjunctuur. 
 

Vergroten gevoel thuis te zijn 
in je wijk en/of de stad. 
 
Vergroten gevoel van grip te 
hebben op het eigen leven. 
 
Vergroten zelfvertrouwen. 
 
 

7 manieren van ondersteuning 
(bron Movisie) 
1. Bieden van praktische 

ondersteuning (bijvoorbeeld: 
helpen met administratie, 
bieden van vervoer en 
ontlasten mantelzorger) 

2. Helpen verbeteren van sociale 
vaardigheden (bijvoorbeeld: 
meer initiatief bij het contact 
opnemen met anderen, 
taalles) 

3. Bieden van 
ontmoetingsmogelijkheden 
(bijvoorbeeld: organiseren van 
een wandelclub, concert, 
etentje of kaartavond) 

4. Faciliteren van persoonlijk en 
betekenisvol contact 
(bijvoorbeeld: maatjes- of 
mentorproject, bezoekdienst) 

5. Helpen vinden van een sociaal 
gewaardeerde rol 
(bijvoorbeeld: vrijwilligerswerk 
en arbeid) 

6. Helpen vinden van bezigheden 
of afleiding (bijvoorbeeld: 
tuinieren, wandelen, 
schilderen of een cursus 
volgen) 

7. Ontwikkelen van realistische 
verwachtingen over sociale 
situaties (bijvoorbeeld: helpen 
doorbreken van negatieve 
gedachten en verwachtingen) 

Lichte vereenzaming. 
 Opgave: Verdere 

vereenzaming 
voorkomen en 
ondersteuning bieden. 
 

Sociale eenzaamheid: 
a) Vergroten gevoel 
voldoende contacten te 
hebben (netwerk). 
b) Vergroten gevoel erbij te 
horen. 
 
Emotionele eenzaamheid: 
c) Vergroten gevoel van 
intimiteit.  
d) Vergroten gevoel dat het 
leven betekenisvol is. 
 
 

Matige vereenzaming. 
 Opgave: Afglijden 

voorkomen, 
ondersteuning bieden 
en leren omgaan 
met eenzaamheid. 

Ernstige vereenzaming en 
sociaal isolement. 
 Opgave: Afglijden 

voorkomen, stabiliseren 
situatie en achtervang 
bieden. 

Vergroten gevoel dat situatie 
stabiel is. 
Vergroten gevoel op iemand 
terug te kunnen vallen in 
geval van nood. 

 

https://www.movisie.nl/publicatie/wat-werkt-aanpak-eenzaamheid


 

Bijlage 2: Eenzaamheid in kaart Hillegom, kengetallen Hillegom 
 
De sociale eenzaamheid in Hillegom voor volwassenen is gelijk gebleven tussen  
2012 en 2016 (34%). Bij ouderen is deze afgenomen, was erg hoog (53% in 2012). 
De emotionele eenzaamheid is toegenomen tussen 2012 en 2016, zowel bij volwassenen als 

ouderen. 
De ernstige eenzaamheid in 2016 is hoger dan in 2012. 
Van jongeren t/m 18 jaar zijn op dit moment geen cijfers over eenzaamheid 
Bron tabel 1: RIVM (combinatie van gegevens GGD, CBS, RIVM) 
Bron tabel 2: GGD 
Bron tabel 3: GGD 
 

Tabel 1 
Gegevens 2016 

Hillegom 
19 jaar en ouder 

Nederland 
19 jaar en ouder 

Hillegom 
75+ 

Nederland 
75+ 

Eenzaam 41 44 54 55 
Ernstig eenzaam 10 10 11 12 

Sociaal eenzaam 41 44 50 50 

Emotioneel eenzaam 29 32 40 42 
 
 
 

Tabel 2 
Gegevens 2016 

Hillegom 
19 jaar en ouder 

Nederland 
19 jaar en ouder 

Hillegom 
65+ 

Nederland 
65+ 

Sociaal eenzaam 38 43 48 48 

Emotioneel eenzaam 28 31 30 32 

Ernstig eenzaam 9 10 10 9 

Aan suicide gedacht 5 
   

 
 
 

Tabel 3 
Vergelijking 2012-2016 

Hillegom 2012 
19-64 jaar 

Hillegom 2012 
65+ 

Hillegom 2016 
19-64 

Hillegom 2016 
65+ 

Sociaal eenzaam 34 53 34 48 

Emotioneel eenzaam 24 26 28 30 

Ernstig eenzaam 7 7 8 10 

Aan suicide gedacht 5,8 1,6 
  

 

 
  



 

Buurten met de hoogste eenzaamheid onder inwoners van 19 jaar en ouder zijn: Patrimonium, 

Meer en Dorp, Brouwerlaan en Olympiakwartier. In deze buurten vinden we ook de hoogste 

percentages ernstig eenzamen, respectievelijk. 12, 13, 13 en 12%.  Dit zijn buurten met een hoog 

percentage eenpersoonshuishoudens, mensen die moeite hebben met rondkomen en een niet goed 

ervaren gezondheid. In Olympiakwartier woont een hoog percentage inwoners met een beperking. 

Buurten met hoge eenzaamheid (19 jaar en  ouder) Belangrijkste buurtkenmerken 
Patrimonium 48% 32% moeite met rondkomen 

27% met niet-goed ervaren gezondheid 
Meer en Dorp 46% 36% eenpersoons huishoudens 

22% moeite met rondkomen 
26% met niet-goed ervaren gezondheid 

Brouwerlaan 46% 43% eenpersoons huishoudens 
22% moeite met rondkomen 
21% met een beperking 
28% met niet-goed ervaren gezondheid 

Olympiakwartier 46% 27% 75 jaar en ouder 
50% eenpersoons huishoudens 
28% met een beperking 
35% met niet-goed ervaren gezondheid 

 

Buurten met de hoogste eenzaamheid onder 75+ in Hillegom zijn: Brouwerlaan, Leidsestraat en 

Olympiakwartier. In deze buurten vinden we ook de hoogste percentages ernstig eenzamen 

(respectievelijk 14, 12, 13 en 15%). Het zijn buurten met veel eenpersoonshuishoudens en 

mensen die moeite hebben met rondkomen en/of een niet-goed ervaren gezondheid hebben. In 

Olympiakwartier wonen relatief veel mensen van 75 jaar en ouder. 

Buurten met hoge eenzaamheid (75 plussers) Belangrijkste buurtkenmerken 
Meer en Dorp 55% 36% eenpersoons huishoudens 

22% moeite met rondkomen 
26% met niet-goed ervaren gezondheid 

Brouwerlaan 58% 43% eenpersoons huishoudens 
22% moeite met rondkomen 
21% met een beperking 
28% met niet-goed ervaren gezondheid 

Leidsestraat 58% 33% eenpersoons huishoudens 
21% met niet-goed ervaren gezondheid 

Olympiakwartier 59% 27% 75 jaar en ouder 
50% eenpersoons huishoudens 
28% met een beperking 
35% met niet-goed ervaren gezondheid 

  



 

Eenzaamheid in kaart Hillegom (1) 

Eenzaamheid 19 jaar en ouder 2016 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

Eenzaamheid in kaart Hillegom (2) 

Eenzaamheid 75-plussers 2016 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

Bijlage 3: Checklist voor toekenning budget initiatieven 

In het coalitieakkoord ‘Samen meer bereiken’ van Hillegom is eenzaamheid als belangrijk thema 

opgenomen. Hierin staat: 

• We hebben de ambitie om gevoelens van eenzaamheid tegen te gaan.  

• Ter bestrijding van eenzaamheid stellen wij een budget beschikbaar in de vorm van een 

subsidie voor initiatieven ter bestrijding van eenzaamheid. We gaan hierover met partners in 

gesprek en stimuleren daarnaast burgers tot initiatieven ‘in de wijk'.  

• In de wijken is er ruimte voor ontmoeting, een passend aanbod van activiteiten en hulp bij 

zorgvragen. Buurthuizen/-kamers kunnen hier een rol bij spelen. We benaderen hiervoor actief 

diverse organisaties om als partner en regisseur op te treden”. 

 

In de aanpak eenzaamheid Hillegom willen we ‘al lerende doen wat werkt’. Er zijn al veel 

ervaringen, kennis en inzichten die helpen bij effectieve projecten. Tegelijkertijd is er ook nog veel 

onduidelijk. Hieronder een checklist gebaseerd op actuele informatie uit wetenschap en praktijk 

over wat werkt bij de aanpak van eenzaamheid. Gebruik van de checklist helpt projecten en 

initiatieven maximaal effectief te laten zijn. 

 

1. Ontwikkeld met de beoogde doelgroep. Op deze manier is de kans groter dat de 
activiteiten aansluiten bij de wensen en situatie van de mensen voor wie ze zijn bedoeld. 

2. Aandacht voor een krachtgerichte aanpak. Activiteiten rond eenzaamheid hebben meer 

kans op succes als ze de kracht en talenten van mensen aanboren en minder gericht zijn op 
‘wat niet meer kan’. Gemeente Hillegom wil zoveel mogelijk aansluiten op talenten en 
mogelijkheden van inwoners. 

3. Aandacht voor motivatie, maatwerk en verwevenheid problemen. Interventies voor 
eenzaamheid werken beter als mensen gemotiveerd zijn hun situatie te verbeteren. Ookis 
maatwerk nodig, omdat de (combinatie van) oorzaken, mogelijkheden, talenten en behoeften 
per persoon kunnen verschillen. 

4. Aandacht voor de totale opgave. Elk project tegen eenzaamheid is onderdeel van een 
bredere opgave in een wijk. Maak duidelijk hoe een project daaraan bijdraagt en hoe 
samenwerking met andere partners plaatsvindt. Draagt het initiatief bijvoorbeeld bij aan meer 
omzien naar elkaar, toename sociale cohesie, verbeteren van positieve gezondheid of creëren 
inclusieve samenleving? 

5. Check op werkzame elementen. Projecten rond eenzaamheid kunnen alleen succesvol zijn 
als ze gebruik maken van (een combinatie) van de zogenaamde werkzame elementen: 

bezigheden, ontmoeten, praktische ondersteuning, betekenisvol contact, sociale vaardigheden, 
realistische verwachtingen en/of betekenisvolle rollen. 

6. Aandacht voor gedachtenpatronen, eigenwaarde en eigen regie. Meer kans op succes 
hebben projecten die werken aan het doorbreken van negatieve gedachtenpatronen, het 
verbeteren van het gevoel van eigenwaarde en het versterken van de eigen regie. 

7. Trainingselement voor onderhouden/verbeteren netwerk. Belangrijk bij de aanpak van 

eenzaamheid is aandacht voor iemand persoonlijke netwerk. Als een project een 
trainingselement heeft dat hierbij aansluit, is de kans op effect groter. 

8. Werving, selectie en training van medewerkers. Projecten rond eenzaamheid zijn altijd 
vrijwillig of betaald ‘mensenwerk’. Het is van belang dat iedereen die in de uitvoering actief is, 
hiervoor geschikt is. 

9. Gebruik van theoretische inzichten en doordachte werking. Projecten hebben meer kans 
van slagen als initiatiefnemers aantonen goed doordacht te hebben hoe ze te werk gaan en 

gebruik maken van actuele, theoretische, wetenschappelijke inzichten. 
10. Meten en evalueren. Hiermee kunnen initiatiefnemers volgen hoe succesvol ze zijn, bijsturen 

voor betere resultaten en opgedane kennis delen met anderen 
(bron: aanpakeenzaamheid.nl – subsidiechecklist eenzaamheid). 

 

Initiatieven kunnen gericht zijn op het voorkomen of tegengaan van sociale eenzaamheid 

(onvoldoende contacten) of emotionele eenzaamheid (kwaliteit relaties). Ze kunnen meer gericht 

zijn op ontmoeting en afleiding van eenzaamheid of meer individueel gericht. Per ingediend 

initiatief wordt aan de hand van de checklist en de doelen in het plan eenzaamheid bekeken hoe ze 

bijdragen aan het voorkomen en tegengaan van eenzaamheid. Aanvragen kunnen worden 

ingediend via de website van de gemeente Hillegom via het formulier eenmalige subsidie. Er is 

hierbij nadrukkelijk ook ruimte voor kleinschalige en laagdrempelige initiatieven van inwoners. 

 


