VOORSTEL
AANPAK EENZAAMHEIDSBESTRIJDING
STADSDEEL CENTRUM AMSTERDAM
Het is belangrijk om aandacht te schenken aan eenzaamheid onder de inwoners van
stadsdeel centrum. Op eenzaamheid rust een groot taboe waardoor het vaak niet wordt
opgemerkt. Toch heeft eenzaamheid grote gevolgen voor de lichamelijke en geestelijke
gezondheid van de bewoners. Met dit voorstel willen de Huizen van de Buurt in
stadsdeel centrum samen met zorginstellingen, huisartsen en andere organisaties een
campagne ontwikkelen om eenzaamheid te bestrijden.
Achtergrond
Uit een onderzoek van het Rode Kruis dat in januari 2010 gepubliceerd is, blijkt dat een op de
elf inwoners in Amsterdam zeer eenzaam is. De bewoners zijn zodanig eenzaam dat er vaak
lichamelijke en geestelijke klachten ontstaan. De verwachting is dat door de toenemende
ouderdom de eenzaamheidsgevoelens alleen maar zullen stijgen. Daarbij speelt mee dat
mensen gestimuleerd worden om langer thuis te wonen. Dit beleid geldt zowel voor ouderen,
alsmede mensen met een verstandelijke beperking en een psychiatrische problematiek. Deze
doelgroepen zijn steeds meer op zichzelf aangewezen, waardoor de kans op eenzaamheid
stijgt.
Ook het Stadsdeel Centrum heeft onderzoek laten doen naar eenzaamheid onder haar
bewoners en kwam tot enigszins vergelijkbare conclusies. In het rapport Eenzaam of alleen
van augustus 2008 wordt aangegeven dat er in het centrum veel kwetsbare groepen wonen die
vatbaar zijn voor eenzaamheid en in een sociaal isolement leven. Daarom wordt in het rapport
aanbevolen om pilots rond eenzaamheidsbestrijding te ontwikkelen.
Naar aanleiding van dit rapport heeft het stadsdeelbestuur aan het Huis van de Buurt
Oostelijke Binnenstad gevraagd om de problematiek aan de orde te stellen en te onderzoeken
welke methode het meest geschikt is om eenzaamheid te bestrijden.
Conferentie Aandacht voor Eenzaamheid
Op 16 april 2010 heeft het Huis van de Buurt een conferentie gehouden met veel professionals
en actieve vrijwilligers die bij de problematiek rond eenzaamheid betrokken zijn. De grote
belangstelling gaf aan dat eenzaamheid een belangrijk item in het centrum is.
Uit de conferentie kwam duidelijk naar voren dat eenzaamheid breed gesignaleerd wordt maar
dat door het taboe op eenzaamheid het meestal niet als problematiek bespreekbaar is. Mensen
willen nu eenmaal niet graag met hun eenzaamheid te koop lopen.
Professionals en actieve vrijwilligers weten vaak ook niet wat ze moeten doen als ze merken
dat een bewoner eenzaam is. Het bleek dat er in het stadsdeel geen goede structuur
voorhanden was om eenzaamheid aan te pakken. Organisaties weten ook vaak niet van elkaar
wat ze op het gebied van eenzaamheidsbestrijding doen.
Aanbevelingen
De conferentie kwam daarom tot een aantal aanbevelingen om hierin verbetering te brengen.
Kortweg kamen deze aanbevelingen op het volgende neer:
Organiseer activiteiten om eenzaamheid bespreekbaar te maken, het taboe te
doorbreken en mensen te stimuleren signalen serieus te nemen.
Zorg voor deskundigheid en informatie over de mogelijkheden om eenzaamheid op te
lossen. Daarvoor is het in de eerste plaats belangrijk dat men via een actueel
bijgehouden sociale kaart van elkaar weet wat er allemaal aan activiteiten
georganiseerd wordt op het gebied van eenzaamheidsbestrijding.
Maak een meldpunt in samenwerking met het Meldpunt Zorg en Overlast - en stel
daarbij een projectgroep in die actief met signalen van eenzaamheid aan de slag gaat.

Daarbij is het van belang dat er een goede matching ontstaat tussen de vraag van
iemand die eenzaam of geïsoleerd is en het aanbod van de organisaties.

Aanstellen projectcoördinator
De uitgewerkte aanbevelingen van de conferentie zijn gepubliceerd in een lijvig rapport. Maar
hiervoor geldt, zoals bij veel rapporten, de uitdrukking papier is geduldig . Er zijn mensen en
initiatieven nodig om de aanbevelingen uit te voeren. De organisaties op het gebied van zorg,
welzijn en participatie willen wel meedoen maar kunnen op dit moment niet genoeg tijd vrij
maken om een project te starten en goed op te tuigen. Uiteindelijk is het wel de bedoeling dat
de bestrijding van eenzaamheid ingebed wordt in hun reguliere werk.
Daarom stellen we voor om nu een kartrekker, een projectcoördinator, aan te stellen die moet
zorgen dat er een netwerk rond de bestrijding van eenzaamheid komt. Hij of zij wordt
verantwoordelijk om het voorgestelde meldpunt in samenwerking met het stadsdeel op te
zetten en met de betrokken organisaties een projectgroep te vormen. Deze projectgroep moet
de spin in het web van de eenzaamheidsbestrijding in het centrum worden.

Organisatie van een campagne
Een van de taken die de projectcoördinator krijgt, is om een campagne te ontwikkelen waarbij
eenzaamheid bespreekbaar wordt gemaakt. Mensen die eenzaam zijn, moeten uit de kast
durven komen, en mensen die bij anderen eenzaamheid signaleren, moeten gemotiveerd
worden om stappen te ondernemen om er iets aan te doen.
De op te zetten campagne kan voor een deel gebeuren in samenwerking met de Coalitie Erbij
die al een landelijke campagne organiseert. Belangrijk is echter dat de campagne een vertaling
krijgt naar de buurt. Er zal niet alleen voor gezorgd dienen te worden dat eenzaamheid op de
agenda komt van buurtgroepen en professionele organisaties, het gaat er om dat ook de
mensen thuis bereikt worden.
Achter de voordeur
Een goede coördinatie binnen het sociale netwerk en een effectieve campagne zijn belangrijke
voorwaarden voor eenzaamheidsbestrijding. Hier stopt het echter niet mee. Er moeten mensen
zijn die op eenzame en geïsoleerde bewoners afstappen. Eenzaamheid kan alleen achter de
voordeur worden aangepakt. Er moeten kontakten gelegd worden en afspraken gemaakt.
Daarbij kan informatie gegeven worden over bestaande mogelijkheden van ontmoeting, zoals
bijeenkomsten voor ouderen in de verzorgingshuizen, Cultuur in de middag, koffieochtenden
en Burenhulp.
In sommige gevallen kunnen professionals op de eenzame bewoners afstappen maar veelal is
ook een beroep op vrijwilligers nodig. Hierbij kan aangesloten worden op bestaande
vrijwilligersprojecten, zoals bijvoorbeeld Burenhulp, maar vanwege de extra werkzaamheden
zullen ook nieuwe vrijwilligers nodig zijn. De vrijwilligers moeten wel goed geschoold
worden omdat er vaak ingewikkelde achtergronden voor de eenzaamheid en het sociaal
isolement zijn. Een verkeerde benadering van eenzame bewoners doet meer kwaad dan goed.
Van de vrijwilligers wordt qua tijd en emoties veel gevraagd. Een goede begeleiding en een
regelmatige blijk van waardering is hier dan ook op zijn plaats.

Bereik
De te starten campagne zal zich op het hele gebied van stadsdeel centrum richten. De
doelgroep is breed en betreft in principe alle eenzamen in het centrum van Amsterdam. Naast
ouderen en gehandicapten kunnen dat ook geïsoleerde buitenlandse vrouwen zijn,
gediscrimineerde homosexuele ouderen of kinderen die op school gepest worden.
Het initiatief tot de campagne gebeurt door de drie Huizen van de Buurt, maar wel in nauwe
samenwerking met alle partners op dit terrein. Behalve de Wijkcentra en Stichting IJsterk
Actief Burgerschap & Participatie worden daarom in ieder geval ook de maatschappelijke
dienstverlening van Centram, de zorginstellingen, het tiener- en jongerenwerk van de

Stichting IJsterk Actief Burgerschap 23- , de buurtregisseurs, de huisartsen en andere
organisatie in het stadsdeel betrokken.

Resultaten meten
De resultaten van de campagne en de inzet van de projectgroep zullen gemeten worden.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van de participatieladder die de Huizen van de Buurt aan het
ontwikkelen zijn en die bedoeld is om per individu aan te geven welke inzet nodig is en of de
gedane inzet qua participatie effect heeft. Gedurende de campagne kan hierdoor aangegeven
worden hoeveel maal eenzaamheid gesignaleerd is, of er konkrete stappen ondernomen zijn
en of die stappen resultaat hebben opgeleverd.
Afspraken voor twee jaar
Om een organisatie rond eenzaamheid op te tuigen, is het verstandig om met een perspectief
van in ieder geval twee jaar te werken. Het kost toch enige tijd om alle neuzen binnen het
sociale netwerk één kant uit te krijgen. Om dan nog maar niet te spreken over de
verantwoordelijkheid ten opzichte van eenzame bewoners. Er is niets zo erg dan mensen met
hun eenzaamheid te confronteren en hun vervolgens aan hun lot over te laten. Voor een
succesvolle campagne rond eenzaamheid is in ieder geval een termijn van twee jaar nodig.
Benodigde subsidie
Om een goede campagne te organiseren is er op jaarbasis een subsidie nodig van 43.890,Voor twee jaar komt dit neer op een bedrag van 87.780,- Wij zijn natuurlijk altijd bereid om
over eventuele wensen te overleggen en het projectvoorstel met de daarbij behorende
begroting aan te passen.

Begroting op jaarbasis
Voor de Aanpak bestrijden Eenzaamheid in Stadsdeel Centrum zijn de volgende kosten
begroot:
A.Personeel uren
Projectleider 8 uur per week à 40 weken à 62 euro:
(Projectmedewerker SCW 3 (schaal 8,13)
Administratie 2 uur per week à 40 weken à 54 euro
(Administratieve ondersteuning PSZL1 schaal 5.13)

22.080,-

4.320,-

B.Activiteitenkosten
Projectgroepkosten materialen
Docent cursus scholing
Vrijwilligers
Kleine inventaris

1500,1000,
4000
500,-

C. Huisvestingskosten
Huur ruimtes

2000,-

D. Organisatiekosten
Campagne wervingskosten
Campagne publiciteitskosten

1000,3500,-

E. Overige kosten
Onvoorzien

2000,-

G. Totaal
Overhead 10%

39.900,3.990,-

Totale kosten

43.890,-

Voor twee jaar betekent dit een bedrag van

De drie Huizen van de Buurt in Stadsdeel Centrum
Contactpersooon Peter Paschenegger
Amsterdam 8 oktober 2010

87.780

