
 

 

 

Plan tegen eenzaamheid Heusden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

2 

 

Inleiding 

Op 2 juli 2019 is de ‘Startnotitie Eenzaamheid Heusden’ toegestuurd aan de raadsleden. 

Voorafgaand aan de startnotitie zijn we met een aantal partners uit het voorliggend veld in 

gesprek gegaan over het thema eenzaamheid. Ook hebben we aan ons inwonerspanel een 

aantal vragen over dit thema voorgelegd. De input die uit het panel en de gesprekken zijn 

opgehaald, vormde de basis voor de startnotitie. Naast de input van inwoners en partners, zijn in 

de startnotitie ook de definitie van eenzaamheid, landelijke en lokale cijfers over eenzaamheid 

en een stappenplan opgenomen. De ‘Startnotie Eenzaamheid Heusden’ is bijgevoegd. 

 

De startnotitie is ondertussen doorontwikkeld tot het voorliggende ‘Plan tegen eenzaamheid 

Heusden’. Dit plan is opgesteld met hulp van een breed scala aan partners uit het voorliggend 

veld. Om hun input te verzamelen, zijn er twee bijeenkomsten geweest, op 2 juli en 20 augustus 

2019. Het ‘Plan tegen eenzaamheid Heusden’ vormt de basis waarmee we, samen met 

Heusdense organisaties, verenigingen en inwoners, eenzaamheid in Heusden de komende 

jaren willen terugdringen en voorkomen.  

 

Leeswijzer 

In het eerste hoofdstuk komen de visie en doelstellingen aan bod. Het tweede hoofdstuk bevat 

een korte weergave van de twee bijeenkomsten die sinds de vaststelling van de startnotitie 

hebben plaatsgevonden. In het derde hoofdstuk wordt weergegeven met welke thema’s we de 

komende tijd aan de slag gaan en op welke manier.  
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Hoofdstuk 1: Visie en doelstellingen 
 

Gemeentelijke visie  

De gemeente wil dat al haar inwoners gezond en gelukkig zijn. We willen dat mensen zo veel 

mogelijk zelf de regie over hun leven kunnen voeren en mee kunnen doen aan de samenleving. 

Dit doen we met positieve gezondheid als basis, omdat de uitgangspunten van positieve 

gezondheid volledig aansluiten op onze visie op het Sociaal Domein. Positieve gezondheid is 

‘het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren binnen de uitdagingen die het 

leven je biedt’. Positieve gezondheid omvat zes pijlers die mensen even belangrijk vinden: 

 

 lichaamsfuncties – gezond en fit;  

 mentaal welbevinden – vrolijk, positief; 

 zingeving – vertrouwen in de eigen toekomst; 

 kwaliteit van leven – genieten van het leven; 

 meedoen –  goed contact met andere mensen; 

 dagelijks leven –  goed voor jezelf zorgen. 

 

Pijlers die belangrijk zijn voor de ‘positieve gezondheid’ van onze inwoners, zijn al eerder aan 

bod gekomen in de startnotitie. Daarin is te lezen dat eenzaamheid een negatieve invloed kan 

hebben op alle pijlers. Kortom, door in te zetten op het voorkomen, signaleren en bestrijden van 

eenzaamheid in Heusden, kunnen we onze inwoners gezonder en gelukkiger maken.  

 

Onze gemeentelijke werkzaamheden zijn gericht op het organiseren en faciliteren van een 

omgeving waarin de inwoner de zes pijlers van de positieve gezondheid zo goed mogelijk kan 

ontwikkelen of behouden. Waar dat kan op eigen kracht, of anders met hulp van mensen uit hun 

sociaal netwerk. Aan inwoners die het niet op eigen kracht of met hulp vanuit het sociaal netwerk 

kunnen, bieden we (tijdelijk) ondersteuning die gericht is op de pijlers van positieve gezondheid. 

Die ondersteuning is bij voorkeur zoveel mogelijk collectief preventief. Individuele ondersteuning 

is op maat en zo dichtbij mogelijk.  

 

Onze inzet op het gebied van eenzaamheid zien we vooral voor ons in het collectief preventieve. 

Het is onze missie is om zo vroeg mogelijk potentiële problematiek te signaleren en ook inzet te 

plegen om de problematiek zoveel mogelijk te voorkomen. Hierbij willen we een verschuiving 

creëren van professionals uit het voorliggend veld naar de samenleving zelf. Dit plan tegen 

eenzaamheid richt zich vooral op onze inwoners en hun sociale netwerken. We willen hen de 

tools geven om zelf problemen te signaleren en op te pakken, waarbij de partners uit het 

voorliggend veld vooral ondersteunend en faciliterend te werk gaan.  

 

Als gemeente nemen wij daarmee de rol op ons van sociaal makelaar: uitnodigen, stimuleren, 

faciliteren, netwerken, erkennen, waarderen, meedenken, ondersteunen en bij elkaar brengen.  

Het spreekt voor zich dat we daarbij de partijen uit ons voorliggend veld hard nodig hebben bij 

het ontwikkelen en uitvoeren van ons ‘Plan tegen eenzaamheid Heusden’.  
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Het ‘Plan tegen eenzaamheid Heusden’ omvat de volgende vier doelen. 

 

1. De vorming van een coalitie tegen eenzaamheid. 

Deze coalitie is bedoeld om de samenwerking tussen de verschillende partijen op het gebied 

van eenzaamheid te verbeteren. Partijen moeten beter van elkaar weten wat ze doen (elkaar 

beter kennen), waardoor ze elkaar ook beter kunnen vinden en we inwoners met een 

ondersteuningsbehoefte sneller op de juiste plek laten komen. Ook kan de coalitie een rol 

spelen in het verbinden van het aanbod en voorkomen van dubbel aanbod. De opdracht aan de 

coalitie is dan ook het versterken van het voorliggend veld. Daarnaast vormt deze coalitie voor 

de gemeente ook een klankbord. Zij zijn onze ogen en oren en moeten goed op de hoogte zijn 

van wat er in onze gemeente speelt. De coalitie vormt voor ons een belangrijke sparringpartner, 

die de input uit de samenleving mee kan nemen als advies richting de gemeente. 

 

2. Meer aandacht voor het signaleren van eenzaamheid. 

Er moet meer aandacht komen voor het signaleren van eenzaamheidsproblematiek, met name 

vroegsignalering, om te voorkomen dat mensen eenzaam worden. Natuurlijk hebben onze 

partners in het voorliggend veld een signalerende functie, maar juist onze inwoners en hun 

netwerken spelen hierin de belangrijkste rol. Deze doelgroep moet voldoende gefaciliteerd 

worden om (het risico op) eenzaamheid in een zo vroeg mogelijk stadium te herkennen.  

 

3.  Faciliteren van oplossingen om eenzaamheid te voorkomen. 

Naast signalering is ook het faciliteren van oplossingen een belangrijk doel van dit 

actieprogramma. Deze oplossingen komen het liefst zoveel mogelijk vanuit de samenleving zelf. 

Behalve dat inwoners en hun netwerk vaak het eerste zien dat er iets speelt, zijn zij ook in staat 

om zelf aan te geven wat de best passende oplossing kan zijn. Het is belangrijk dat de partners 

uit het voorliggend veld onze inwoners waar nodig kunnen ondersteunen, faciliteren en 

oplossingen met elkaar kunnen verbinden. Het is aan de gemeente om het voorliggend veld 

hiervoor voldoende ruimte te geven. 

 

4. Bijzondere aandacht voor eenzaamheid onder jongeren. 

Binnen het thema eenzaamheid ligt de focus vooral op senioren. Hier is de 

eenzaamheidsproblematiek inderdaad groot, maar ook onder de doelgroep jongeren is 

eenzaamheid een groeiend probleem. Uit een gesprek met een ervaringsdeskundige is onder 

andere gebleken dat jongeren zich minder aangesproken voelen door de term eenzaamheid. 

Om hen in beeld te krijgen is een andere aanpak nodig en ook de ondersteuning die zij wensen 

is waarschijnlijk anders van aard. Vandaar dat deze doelgroep een aparte positie krijgt. 

 

We willen de partijen in het voorliggend veld niet verplichten om mee te doen aan de coalitie. 

Iedere partij kan hierin een eigen keuze maken. Het niet meedoen in de coalitie, wil niet zeggen 

dat een partij geen acties kan/mag ondernemen op het gebied van eenzaamheid. Dit heeft ook 

geen gevolgen voor (financiële) facilitering op dit gebied vanuit de gemeente.  

 

 



   

5 

 

Hoofdstuk 2: wat is er gebeurd sinds de startnotitie? 

 

Startbijeenkomst 2 juli 2019 

In de startnotitie werd de startbijeenkomst op dinsdag 2 juli 2019 al aangekondigd. Met een 

aantal partners uit onze gemeente is gekeken naar de problematiek en zijn de uitkomsten van 

de interviews, die met ondersteuning van Eén tegen Eenzaamheid zijn uitgevoerd, besproken en 

aangevuld. Er is gesproken over randvoorwaarden die nodig zijn om een lokaal actieprogramma 

succesvol te maken en er is een gezamenlijke droom geformuleerd, die we op het gebied van 

eenzaamheid willen bereiken. Hieronder worden de belangrijkste punten weergegeven. 

 

Op basis van de vijf pijlers die Eén tegen Eenzaamheid hanteert, is gekeken wat belangrijke 

zaken zijn die een plek moeten krijgen in het actieprogramma:  

 

 Bestuurlijke commitment; de rol die de gemeente vervult moet helder zijn en er moet 

oog zijn voor de verschillende belangen en behoeften van partners en inwoners. 

 Creëren van een sterk netwerk; het is belangrijk dat partners echt samenwerken, waarbij 

‘eigen belang’ moet worden losgelaten en het belang van de inwoner voorop staat. Er 

moet ruimte zijn om van elkaars expertises te leren en daar ook gebruik van te maken. 

Er moet een duidelijke taakverdeling zijn. Er moet een kartrekker zijn, die bottom-up 

werkt en het belang van de samenleving borgt. We moeten samen iets nieuws 

toevoegen. 

 Betrekken van de doelgroep; mensen willen graag meedenken, creëer daar voldoende 

ruimte voor, ook anoniem. Betrek mensen niet alleen in de denkfase, maar ook bij het 

doen. Zorg dat de ervaringsdeskundigen ook een rol krijgen. 

 Duurzame aanpak; vooral oog voor het signaleren van eenzaamheid en 

bewustwordingscampagnes. Gebruik van interventies die bewezen effect hebben. 

 Monitoring en evaluatie; bekijk ook het aanbod dat bijdraagt aan de doelen de we stellen 

en of er voldoende aanbod is om de gestelde doelen te behalen. Gebruik de evaluatie 

om van te leren. Evalueer vooral niet alleen cijfermatig, juist op dit thema is kwalitatieve 

informatie net zo belangrijk. Kijk bij de evaluatie naar het totaalplaatje en niet per 

aanbod of activiteit.  

 

Er werden tijdens de startbijeenkomst ook kritische punten gedeeld, waarbij in het 

actieprogramma rekening moet worden gehouden. Het belangrijkste betreft de financiële 

middelen. Partners geven aan graag mee te willen doen en nieuwe dingen te willen ontwikkelen, 

maar dat dit niet gaat zonder geld. Het is fijn als de gemeente een faciliterende rol vervult, maar 

zonder financiering zal er niet veel van de grond komen. Een ander belangrijk aspect is het 

meetbaar en concreet maken van eenzaamheid. Wat is eenzaamheid, wanneer ben je eenzaam 

en wanneer ben je minder eenzaam? Ook maatwerk wordt genoemd, niet alleen per inwoner, 

maar ook per kern of wijk. Wat in Drunen een succes is, hoeft niet per definitie een succes in 

Vlijmen te zijn. Creëer ruimte om te experimenteren en ben niet bang om fouten te maken. Laat 

de privacyregels niet belemmerend zijn en gebruik deze zeker niet als excuus. Erken dat 

armoede een belangrijke factor kan zijn in de eenzaamheidsproblematiek. 



   

6 

 

Gezamenlijk hebben we geprobeerd een droom te formuleren. Een overzicht van de input die 

geleverd werd voor de Heusdense droom is hieronder weergegeven:  

 

 Onderschat eenzaamheid niet (ook niet bij jongeren). 

 Kennis over eenzaamheid vergroot (huisartsen, thuiszorg). 

 Zoeken van verbindingen, elkaar kennen en informatie uitwisselen (bij Nu & Morgen). 

 Goede PR (voor iedereen herkenbaar). 

 Vrijwilligers vinden en hierbij out-of-the-box denken (hogescholen, maatschappelijke 

stages) (zoek verbindingen en gebruik netwerken). 

 Focus op wat mensen wél kunnen (eigen regie en zingeving).  

 Iets betekenen voor elkaar, talenten benutten, mensen weerbaarder maken. 

 Meer preventief gewerkt (jongeren, scholen). 

 De buurt voelt dichtbij, personen die eenzaam zijn moeten de aanwezigheid van de 

buurt voelen (betrek buurt bestuurt, buurtverenigingen). 

 Mensen durven om hulp te vragen. 

 De coördinator is er. 

 Gebruik maken van positieve gezondheid. 

 Maken gebruik van één registratiesysteem (iedereen heeft toegang tot dit systeem). 

 

Tot slot is tijdens de startbijeenkomst aan de aanwezige partijen gevraagd welke andere 

partners we zeker uit moeten nodigen voor het vervolgtraject. Hier kwamen waardevolle 

aanvullingen uit. De uitnodiging voor de bijeenkomst van 20 augustus 2019 is dan ook naar een 

breed scala aan partners verzonden. Van professionele partners uit het voorliggend veld, 

religieuze partners, vrijwillige partners zoals de Buurt Bestuurt-afdelingen, tot de verschillende 

huisartsenprakijken.   

 

Tweede bijeenkomst 20 augustus 2019 

Voorafgaand aan de tweede bijeenkomst is aan de genodigde partners gevraagd om aan ons 

door te geven wat zij momenteel al doen op het gebied van eenzaamheid. Aan deze oproep 

werd flink gehoor gegeven. Op basis van de verzamelde input is een ‘woordenwolk’ gemaakt, 

waarin goed te zien wat het huidige aanbod is. Deze ‘woordenwolk’ is tijdens de tweede 

bijeenkomst gepresenteerd aan de aanwezigen.  
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Naast het huidige aanbod, is ook de Heusdense Droom gepresenteerd. Uit de input van de 

startbijeenkomst is de volgende droom gefilterd: 

 

 

Vervolgens zijn er thema’s aangedragen die in het huidige aanbod onderbelicht zijn en waarmee 

we de komende jaren, samen met de partners, aan de slag willen gaan. Deze thema’s zijn in de 

bijeenkomst in verschillende verdieping sessies verder uitgewerkt: 

 

 Signalering; hoe herken je eenzaamheid? 

 Bereik; hoe bereik je de doelgroep die zelf niet om hulp vraagt? 

 Doelgroep; hoe betrekken en bereiken we jongeren? 

 Continuïteit: hoe zorgen we voor duurzame oplossingen en verbindingen? 
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Aan het einde van de bijeenkomst is gevraagd welke aanwezigen zich actief willen inzetten voor 

een of meerdere van de thema’s. Daarbij bleek dat er duidelijk prioriteit wordt gegeven aan het 

thema verbinden en samenwerken. Dit thema is niet inhoudelijk behandeld deze middag, maar 

is wel in de startbijeenkomst van 2 juli 2019 gesignaleerd als belangrijk onderwerp. Daarmee 

stond dit onderwerp al genoteerd als actiepunt, maar is het die middag als vijfde werkgroep 

opgenomen. 

 

 

Hoofdstuk 3: aan de slag! 

 

Inrichting 

De gemeente vervult in het vervolgtraject voorlopig een coördinerende rol. Omdat we de 

beweging naar collectief preventief willen maken, willen we de coördinerende functie binnen dit 

geheel, op termijn inbedden in de opdracht aan O3. Zij hebben in de gemeente al de opdracht 

om de dienstverlening in het voorliggend veld in te richten, te coördineren en uit te voeren. De 

rol binnen dit thema sluit daar naadloos op aan. We gaan hierover het gesprek aan met O3. 

Wellicht dat dit extra inzet vraagt van O3. Omdat de opdracht voor 2019 en 2020 aan O3 al is 

vastgesteld, kan het zijn dat samen met hen moet worden bekeken wat daarvan de gevolgen 

zijn en of aanvullende financiering nodig is. Mocht dat het geval zijn, dan willen we daar ruimte 

voor hebben. In de uitvraag voor 2021 moet het thema eenzaamheid worden ingebed in de 

opdracht en daarin een structurele plaats krijgen. Tijdens de tweede bijeenkomst zijn er 

uiteindelijk vijf werkgroepen gevuld die qua thema verbonden kunnen worden met de vier 

geformuleerde doelen: 

 

 Verbinden en samenwerken  doel 1 

Deze werkgroep gaat aan de slag met het verbinden van de partners, het verbeteren 

van de samenwerking tussen de verschillende partners. De vorming van een coalitie zal 

ook als opdracht bij deze werkgroep ondergebracht worden.  

 Signaleren  doel 2 

Deze werkgroep richt zich op het verbeteren van de kennis over eenzaamheid, zodat 

eenzaamheid eerder en beter kan worden gesignaleerd. Deze opdracht is niet alleen 

gericht op het verbeteren van kennis onder de partners, maar juist ook op het 

verbeteren van de kennis bij onze inwoners en hun netwerk.  

 Bereik  doel 2/3 

In deze werkgroep gaat het vooral over methoden om de doelgroep te bereiken. Welke 

middelen of activiteiten zijn geschikt om de doelgroep ook daadwerkelijk uit de 

eenzaamheid te krijgen. Welk aanbod is er al? Hoe zorgen we dat dit aanbod ook bij 

inwoners terecht komt? Wat is er aanvullend nodig? Dit zijn vragen die in deze 

werkgroep centraal kunnen staan.  

 Continuïteit  doel 3 

Hoe zorg je ervoor dat er duurzame verbindingen ontstaan? We willen voorkomen dat 

inwoners eenmalig geholpen worden en vervolgens opnieuw of alsnog vereenzamen. 

Ook hier staan vragen centraal zoals; welk aanbod is er? Zorgt dit daadwerkelijk voor 

duurzame verbindingen? En wat is er aanvullend nodig?  
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 Jongeren  doel 4 

Hoewel dit onderwerp tijdens de bijeenkomst van 20 augustus 2019 wat onderbelicht is 

gebleven, is dit wel een werkgroep die zeker van belang is om de doelen uit dit plan te 

bereiken. De bereidheid om met dit thema aan de slag te gaan, is wat achtergebleven, 

waardoor bij deze werkgroep de eerste focus zal liggen op het vinden van deelnemers. 

Wel is er al een initiatief (Join Us) dat zich in Heusden heeft gemeld om met deze 

doelgroep aan de slag te gaan. Er is al een verbinding gemaakt met ContourdeTwern 

(die ook als partner bij de bijeenkomsten aanwezig is geweest). In de regio wordt 

bekeken of er ook een project op jongeren in Heusden kan worden gestart. Dat zou 

goed aansluiten bij onze doelstelling op het gebied van jongeren 

 

Werkvorm 

Toegezegd is de werkgroepen op korte termijn voor een eerste werksessie bij elkaar te roepen. 

Tijdens deze werksessies moeten de opdrachten van de werkgroepen concreet worden 

geformuleerd, waarbij de verbinding met de in dit plan gestelde doelen een belangrijke factor is. 

Door de werkgroepen regelmatig bij elkaar te laten komen willen we de geformuleerde 

opdrachten verder uitwerken en tot concrete acties komen. Partners uit het voorliggend veld zijn 

hierbij voornamelijk ondersteunend en faciliterend. Hierbij zoeken we naar laagdrempelige acties 

die: 

 

 aansluiten bij de doelen uit dit plan; 

 invloed hebben op het versterken van de samenleving en; 

 zo veel mogelijk ook uitgevoerd worden door de samenleving. 

 

Een concreet voorbeeld waarmee we het bereik onder de doelgroep kunnen vergroten, is 

bijvoorbeeld mensen te motiveren om een extra persoon mee te nemen. Een groot deel van de 

bestaande activiteiten in Heusden wordt goed bezocht. Wat als je de deelnemers aan de 

bestaande activiteiten vraagt om iemand die normaal niet deelneemt, maar dit wellicht wel graag 

zou willen, te introduceren? Daarbij kun je denken aan vrienden, kennissen of buurtgenoten. Als 

iedere deelnemer een nieuwe introducée meeneemt, kun je er voor zorgen dat inwoners die uit 

zichzelf niet zo snel ergens aan deelnemen, toch geactiveerd worden én verdubbel je het bereik 

van het bestaande aanbod. 

 

In terugkomsessies waarvoor alle betrokken partners worden uitgenodigd, willen we de 

voortgang uit de werkgroepen delen en toetsen aan de ervaringen van de partners, om ervoor te 

zorgen dat we de juiste koers varen. Enerzijds om te monitoren of de resultaten aansluiten bij de 

doelen uit dit plan, anderzijds om te toetsen of de resultaten ook breed gedragen worden door 

de betrokken partners. De input van deze terugkomsessies kan ook gebruik worden om de raad 

te informeren over de voortgang.  
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Werkbudget 

We willen graag een werkbudget beschikbaar stellen om eenzaamheid de komende twee jaar 

beter op de kaart te zetten. Acties en projecten die hiervoor in aanmerking willen komen, moeten 

in lijn zijn met de visie en passen binnen de doelstellingen. Om daadwerkelijk stappen te kunnen 

zetten op het gebied van eenzaamheid, is een werkbudget nodig. Hoeveel reëel is, kan op dit 

moment moeilijk ingeschat worden, omdat er nog geen concrete acties zijn. Wel is door de 

partners helder gemaakt dat extra financiële middelen noodzakelijk zijn.  

 

Verwacht wordt dat een werkbudget voor de komende twee jaar van in totaal € 100.000 

voldoende ruimte biedt om de acties en initiatieven te faciliteren die nodig zijn om doelen uit dit 

plan te behalen. Dit budget kan ingezet worden als activiteitenbudget dat beschikbaar is voor 

partners en inwoners met goede ideeën. Bedragen kunnen beschikbaar worden gesteld aan 

activiteiten of initiatieven die voldoen aan de in dit plan opgenomen visie en doelstellingen. 

Activiteiten en initiatieven die hier niet aan voldoen komen daarmee ook niet in aanmerking voor 

financiering.  

 

Toekomst 

Begin oktober vindt de ‘Week van de Eenzaamheid’ plaats. Deze week willen we aangrijpen om 

het Heusdens plan op dit thema onder de aandacht te brengen. Daarnaast zijn partners 

opgeroepen om tijdens deze week speciale aandacht voor hun activiteiten te vragen of 

bijzondere activiteiten uit te voeren.  

 

In dit plan is vooral op hoofdlijnen vastgelegd wat we in Heusden willen op het gebied van 

eenzaamheid. Het omzetten van onze missie en visie naar concrete activiteiten vergt meer tijd 

en inspanning van alle betrokken partners. Dat is dan ook een speerpunt voor de rest van 2019.  
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Bijlage 1: Overzicht aanbod 

 

Vooruitlopend op de tweede bijeenkomst op 20 augustus 2019 zijn alle betrokken partners 

gevraagd om hun aanbod bij ons kenbaar te maken. Niet iedereen heeft hierop gereageerd, 

vandaar dat we ook de verschillende websites van partners bezocht hebben om hun aanbod in 

beeld te krijgen. Op basis daarvan is onderstaande lijst opgesteld. Hierin is het aanbod van de 

partners, voor zover dit bij ons bekend is, terug te vinden. Het varieert van activiteiten die 

specifiek bedoeld zijn voor inwoners die zich eenzaam voelen, tot activiteiten voor andere 

doelgroepen (bijvoorbeeld ouderen of inwoners met een kleine beurs) die bijdragen aan het 

voorkomen en terugdringen van eenzaamheid. Onderstaande lijst is dus niet uitputtend, maar 

geeft wel een beeld van wat er allemaal al wordt gedaan in onze gemeente.  

 

Aanbod Toelichting Aanbieder 

Thuisadministratie/ 
belastingadvies 

Praktische ondersteuning bij de 
thuisadministratie en belastingaangifte. 

ContourdeTwern -> 
ZorgSaam 

Boodschappen Hulp van een vrijwilliger bij het doen van 
de boodschappen. 

Klussen Hulp van een vrijwilliger bij kleine klussen 
in en om het huis. 

Vervoer Vervoer door een vrijwilliger bij ritten naar 
bijvoorbeeld dokter of ziekenhuis. 

Heusdens Maatje Betekenisvol structureel contact met een 
vrijwillig maatje, die en luisterend oor of 
helpende hand heeft.  

Netwerkversterking Met een vrijwillige netwerkcoach wordt het 
eigen sociale netwerk versterkt, waarbij 
ook aan de hulpvrager gevraagd wordt of 
hij of zij vrijwilligerswerk zou willen doen. 

Laagdrempelige 
dagbesteding 

Met Elkaar biedt ontmoetingsplekken, 
laagdrempelige daginvulling op vijf locaties 
in de gemeente. Gezamenlijk zijn deze 
plekken 13 dagdelen per week geopend. 
De locaties zijn: Die Heygrave, De Stulp, 
De Haarstek, De Schakel en De Mand. 

ContourdeTwern -> Met 
Elkaar 

Meer bewegen voor 
ouderen 

Regelmatig bewegen draagt bij aan een 
goede gezondheid en een goede conditie 
van het hart, bloedvaten en de longen. 
Daarnaast zorgt regelmatig bewegen op 
de langere termijn voor een goede werking 
van de hersens. 

ContourdeTwern 
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We Helpen Op www.wehelpen.nl kun je informele hulp 
vragen en aanbieden. Ook is er een 
ontmoetingsplek waar mensen terecht 
kunnen in de bibliotheek Drunen. 

ContourdeTwern (ism 
bibliotheek) 

Allerlei activiteiten Allerlei activiteiten en cursussen zoals 
communiceren, programmeren en het 
digicafé. 

Bibliotheek 

Spel en boek Spel & Boek is een laagdrempelige 
ontmoetingsplek voor ouders en kinderen 
van 0 jaar tot groep 3 van de basisschool. 
Ontmoeting, uitwisseling, spel en 
ontwikkeling staan voorop. Bij Spel & Boek 
kunnen de kinderen spelen en kunnen de 
ouders met elkaar een praatje maken. 

Ruimte voor ontmoeting Het met elkaar in contact brengen van 
inwoner en/of instanties ten einde hen uit 
het sociaal isolement te halen of te 
voorkomen dat ze daarin terecht komen, 
daarbij inspelend op de talenten van de 
inwoners. 

Stichting Ontmoeten 

Jongerengroep Ontmoetingsgroep voor jongeren met Niet-
Aangeboren-Hersenletsel. 

Ontmoeten Stok-Jong Vriendengroep.  

Koffieleute Ontmoetingsplek in de bibliotheken waar 
inwoners met elkaar in gesprek kunnen. 

Ontmoeten de Wijk-in Creëren van ruimte voor ontmoeting in 
verschillende wijken in Heusden. 

Radio Ontmoeten 2-wekelijks radioprogramma op de HTR. 

Fiets en Rollator-tocht Organiseren van een tocht voor inwoners 
waarbij elkaar ontmoeten centraal staat. 

Beweegprogramma's Verschillende sport- en beweegprograma's 
om inwoners van Heusden fit en gezond te 
houden, waaronder beweegprogramma's 
voor senioren. 

Stichting de Schroef 

Valpreventie Programma gericht op het vergroten en 
verbeteren van de mobiliteit onder 
senioren, met als doel valpartijen 
voorkomen. Deze bijeenkomsten vormen 
ook een ontmoetingsplek. 

Galm en Galm-plus Programma om op een laagdrempelige, 
professionele en gevarieerde manier de 
inactieve senioren in beweging te krijgen, 
waarbij Galm-plus specifiek bedoelt is voor 
senioren met een chronische aandoening.  
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Sport Een groot aanbod van sportactiviteiten 
verspreid over de gemeente, voor jong en 
oud. 

Sportverenigingen 

Financiële ondersteuning Financiële ondersteuning van lokale 
projecten die zich richten op eenzaamheid. 

Vincentius 

Vakantieweek Gezinnen in armoede worden in de 
zomervakantie uit hun isolement gehaald. 

Fietstochten duofietsen Door het beschikbaar stellen van 
duofietsen en vrijwilligers, fietstochten 
mogelijk maken voor inwoners die niet 
meer zelfstandig kunnen fietsen. 

Fietsmaatjes 

Buurtbijdrage Huurders kunnen voor activiteiten die zij 
organiseren op het gebied van schoon, 
heel, veilig en ontmoeten, een 
BuurtBijdrage aanvragen. 

Woonveste 

Buurtwagen De buurtwagen wordt gebruikt om op een 
laagdrempelige manier met buurtbewoners 
in gesprek te gaan. Op basis van wat er 
speelt in de buurt, kunnen andere partners 
(zoals Bijeen, politie enz.) aansluiten.  

Koffiegesprekken In woningcomplexen worden bewoners 
uitgenodigd voor koffiegesprekken waarbij 
Woonveste de koffie en wat lekkers 
meeneemt. 

Kom erbij en schuif aan De langste eettafel van Nederland. In de 
drie zorgcentra in Heusden, worden 
etentjes georganiseerd in de Week van de 
Eenzaamheid. Alle huurders van 33 jaar 
en ouder, worden hiervoor uitgenodigd.  

Woonveste ism 
Schakelring 

Sociale ontmoetingen Allerlei activiteiten zoals geheugentraining, 
kienen, leesclub, muziekbeleving, bingo, 
enz.  

Schakelring 
Restaurant Bewoners uit de wijk kunnen in de 

restaurants  van Schakelring terecht voor 
een lunch of warme maaltijd, of om er even 
tussenuit te zijn en onder de mensen te 
komen. 

Alles voor Mekaar Het vinden van kwetsbare inwoners met 
een hulpvraag, hen hulp geven en hen 
verbinden met hun omgeving, voorliggend 
veld of instanties. 

Alles voor Mekaar 
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Hallo! Alles voor Mekaar - 
koffiecorner 

Fysiek punt in de Jumbo in Vlijmen waar 
ouderen en buurtgenoten elkaar dagelijks 
kunnen treffen voor een praatje. Ouderen 
kunnen er ook terecht voor hulp van de 
professionals en supporters van de 
stichting Alles voor Mekaar. 

Alles voor Mekaar ism 
Jumbo 

Zomerschool Gevarieerd aanbod aan activiteiten voor 
senioren gedurende de zomervakantie. Senioren Raad Gemeente 

Heusden Vakantiereis Ieder jaar wordt een meerdaagse reis voor 
senioren georganiseerd. 

Ouderenadviseurs/ 
cliëntondersteuners 

De ouderenadviseurs kunnen u adviseren, 
informeren, doorverwijzen of met u 
meedenken. Ze kennen de sociale kaart 
van uw gemeente als geen ander. En het 
belangrijkste is misschien nog wel dat ze 
de tijd voor u nemen en ook zonder 
concrete vraag een luisterend oor bieden. 

KBO's  

Sociale ontmoetingen Allerlei ontspannende en sportieve 
activiteiten, culturele en zingevende 
activiteiten, busreisen, kerstvieringen enz. 

Alzheimercafé  In het Alzheimer Café komen mensen met 
dementie, hun naasten, hulpverleners en 
belangstellenden maandelijks samen in De 
Hop in Vlijmen. Tijdens de informele 
bijeenkomsten krijgen de bezoekers 
informatie over dementie en kunnen zij 
ideeën en ervaringen uitwisselen. 

Alzheimer ism Schakelring 
en ContourdeTwern 

Creatieve activiteiten Verschillende cursussen en activiteiten op 
het gebied van dans, kunst, design en 
muziek, ook gedurende de zomerperiode. 

Het Pieck 

Allerlei activiteiten Onze vrijwilligers zetten zich, samen met 
het bestuur, met heel veel plezier en 
enthousiasme in voor mensen met een 
fysieke beperking. Door handicap en/of 
ziekte dreigen deze mensen te 
vereenzamen. Een goed gesprek tijdens 
het huisbezoek, of contact en gezelschap 
bij de activiteiten zijn vaak een oplossing.  

Zonnebloem 

Buurt Bestuurt/ 
buurtverenigingen 

Samen bouwen we aan een mooiere wijk, 
door te luisteren naar wat bewoners te 
willen en samen te doen. 

Buurt Bestuurt 

Turks Theehuis Bijeenkomsten voor de turkse doelgroep, 
waarin men geïnformeerd wordt over 
dementie en elkaar kunnen ontmoeten.  Dementie Vriendelijke 

Gemeente 
Groen en Grijs Kookworkshops voor senioren met hun 

kleinkinderen. 
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Deskundigheidsbevordering Workshops voor 
vrijwilligers/beroepskrachten over wat 
eenzaamheid is en wat de effecten van 
eenzaamheid zijn. 

Humanitas 

Creatief leven Cursus die bedoelt is voor mensen die al 
langer last hebben van eenzaamheid, 
waarbij door een combinatie van informatie 
en creatieve werkvormen, inzicht wordt 
gegeven in de problematiek en mensen 
geholpen worden om zelf in actie te 
komen. 
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Bijlage 2: Overzicht werkgroepen 

 

Werkgroep Werkgroepleden 

Verbinden en samenwerken Vincentius 

ZorgSaam 

ContourdeTwern 

Bibliotheek 

Fietsmaatjes 

Ontmoeten 

Alles voor Mekaar 

Senioren Raad Gemeente Heusden 

Signaleren ZorgSaam 

Bibliotheek 

Alles voor Mekaar 

Woonveste 

De Schroef 

Bereik Buurt Bestuurt Vliedberg 

Alles voor Mekaar 

ZorgSaam 

Continuïteit ContourdeTwern 

ZorgSaam 

Alles voor Mekaar 

Jongeren Nader in te vullen 

 

 


