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Korte omschrijving 
van het 
programma  

Looptijd: t/m 2021 
Doelstelling(en): Eenzaamheid bespreekbaar maken en duurzaam aanpakken 
Doelgroep(en): ouderen 75+ in eerste instanties 
Verwachte resultaten: trendbreuk in toename van het aantal 75+ers dat zich 
eenzaam voelt 
 
 
 

Link naar verdere 
informatie over het 
programma 

www.eentegeneenzaamheid.nl  

Welke wet(ten) 
raakt het 
programma? 

Wmo 2015  

Welke actoren zijn 
bij het programma 
betrokken 

Gemeenten en heel breed: bedrijven, vrijwilligersorganisaties, musea, religieuze 
instellingen, verzekeraars enz.  

Welke overlap kan 
er zijn in 
knelpunten die aan 
de orde komen? 
 
In het traject in 
vervolg op de 
evaluatie van de 
HLZ zullen deze 
knelpunten worden 
mee genomen. 
Geef aan welke 
knelpunten er in 
het programma 
worden 
meegenomen met 
eventueel een 
korte toelichting. 
 
Delete de 
knelpunten die niet  
relevant zijn/niet 
aan de orde 
komen. 

Toegang:  

• onduidelijkheid over welke toegang bij de aanvraag van zorg en ondersteuning 

• bureaucratische/administratieve rompslomp voor cliënten 

• Lang wachten op (her)indicatie 

• Toegang tot pgb als financieringsvorm 

• Geen integrale benadering vanuit ondersteuningsbehoefte cliënt/schotten in de 

toegang 

 

Kwaliteit en beschikbaarheid: 

• geen continuïteit in de zorg 

• onvoldoende deskundigheid 

• overbelasting van mantelzorgers niet gesignaleerd 

• korte duur indicaties 

• De uitvoeringspraktijk is verkokerd, aanbodgericht en er wordt onvoldoende 

gekeken wat een burger echt nodig heeft 

 

Coördinatie van zorg en de afstemming tussen verschillende actoren 
• Onduidelijkheid waar de zorgvraag thuishoort 
• Afwentelgedrag 
• Van het kastje naar de muur 
• Hiaten 
• Zorgval 
• Onderbreking hulp bij overgang andere wetgeving of verhuizing (ook bij pgb’s) 
 

Informele zorg en cliëntondersteuning: 

• onvoldoende inspraak en ondersteuning 

• mantelzorgers worden niet altijd betrokken 

• geen onafhankelijke cliëntondersteuning 

 

Stand van zaken 
uitvoering. Indien 
van toepassing 
graag met 
vermelding van 
lokale/regionale 

Inmiddels circa 60 landelijke partijen die intentieverklaring voor de nationale 
coalitie hebben ondertekent. (dit overzicht komt z.s.m. op de website 
eentegeneenzaamheid.nl/nationale coalitie te staan) 
De nationale coalitie kent een vertaalslag op lokaal niveau. Meer dan 60 
wethouders hebben al hun bestuurlijk commitment gegeven aan het programma 
Een tegen Eenzaamheid. Bijna 70% van de gemeenten hebben het onderwerp in 

http://www.eentegeneenzaamheid.nl/


 

 

activiteiten/pilots 
enz. 

hun college programma’s opgenomen, dus de verwachting is dat dit aantal de 
komende periode rap verder groeit. Deze informatie wordt op de website 
eentegeneenzaamheid.nl/mijn gemeente regelmatig bijgewerkt.  
Indien gemeenten dat wensen zijn er adviseurs beschikbaar, vanuit het Centrum 
tegen Eenzaamheid, om te ondersteunen bij het inrichten van een lokale coalitie, 
huisbezoeken, voorlichtingsbijeenkomsten of iets anders wat past bij wat lokaal 
nodig is om de eenzaamheidsaanpak te versterken.  
Twee keer per jaar zullen er regionale bijeenkomsten worden georganiseerd. 
Gemeenten en initiatieven kunnen elkaar daar ontmoeten, inspireren en verder 
aan de slag gaan.  

In de voortgangsrapportage van 20 december 2018 
(https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/12/20/kamerbrief-
over-eerste-voortgangsrapportage-programma-een-tegen-eenzaamheid staat de 
stand van andere organisatie onderdelen zoals de Wetenschappelijke Advies 
Commissie, de publiekscampagne, de nationale coalitie etc.  
 
 

Bijeenkomsten die 
tot de zomer in het 
land zullen worden 
organiseren. 

Wethoudersbijeenkomst op 21 mei 

 

Regiobijeenkomst in juni, in Leeuwarden 

 

Landelijke bijeenkomst over technologie op 23 mei 

 

Bijeenkomst met 16 gemeenten die decentralisatie uitkering krijgen (nnb) 

 

Opmerkingen  
Wil je op de hoogte blijven van dit programma? Meld je aan voor de 
nieuwsbrief via : Eenzaamheid@minvws.nl  
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