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STAPPENPLAN AANPAK EENZAAMHEID RIDDERKERK (VERSIE 7 OKTOBER 2019) 

 

Stap Wat Aandachtspunten / stand van zaken Wanneer 

1.  - Opstellen startmemo 
- 1e versie Stappenplan aanpak eenzaamheid Ridderkerk   

Besproken in PHO 7 maart 2019. 
Besproken in PHO 13 juni 2019. 

Maart 2019 
Juni 2019 
 

2. Opstellen Plan van Aanpak eenzaamheid Ridderkerk met kernpartners 
- Betrekken collega’s gemeente (wijkregie, wijkteams, Maatschappij en 

communicatie); 
- In relatie tot actieprogramma EEN tegen EENZAAMHEID (VWS). 

 
 
 

Juli-september 2019 

3. Theoretisch onderzoek: eenzaamheid    Reeds verwerkt in Plan van Aanpak (met 
verschillende links).  

Juni Juli  2019 

4. Verkennende gesprekken met kernpartners voor formeren werkgroep aanpak 
eenzaamheid Ridderkerk (coalitie EEN tegen EENZAAMHEID), waarbij tevens 
wordt gevraagd wat deze kernpartners nu al doen als het gaat om de aanpak en 
preventie van eenzaamheid: 

- Facet Ridderkerk (afstemmingsoverleg d.d. 04-06-2019 en 06-08-2019) 
- Interkerkelijk Diaconaal Beraad d.d. 17-09-2019 
- CJG Rijnmond (jongeren) d.d. 28-08-2029 
- GGD Rotterdam-Rijnmond d.d. 04-07-2019 
- PCOB Ridderkerk d.d. 10-09-2019 
- KBO Ridderkerk d.d. 16-09-2019 
- Aafje Thuiszorg, huizen, zorghotels d.d. 12-08-2019 
- Riederborgh d.d. 10-09-2019 
- Maatschappelijk Burger Platform Ridderkerk d.d. 08-08-2019 
- Minimaplatform Ridderkerk d.d. 08-08-2019 
- Adviseur Eén tegen eenzaamheid/Ministerie van VWS d.d. 17-07-2019 
- Jongerenraad (in wording) 
- Ervaringsdeskundige (in wording)  

 
 

Juni  t/m september 2019 

5. 1e bijeenkomst werkgroep aanpak eenzaamheid Ridderkerk:  
- Toelichten Plan van Aanpak eenzaamheid Ridderkerk en stappenplan 

aanpak eenzaamheid Ridderkerk (1e inventarisatie huidige activiteiten);  
- Presentatie onderzoek eenzaamheid GGD Rotterdam-Rijnmond; 

(toelichting cijfers eenzaamheid GGD en CJG van jong tot oud) 
- Interactieve presentatie aanpak eenzaamheid door Adviseur EEN tegen 

EENZAAMHEID (VWS)/Wat werkt bij aanpak eenzaamheid; 

Doel: inventarisatie huidige situatie + 
bespreken mogelijke oplossingslijnen. 

Oktober 2019  
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- Werkwijze werkgroep bespreken door kartrekker aanpak eenzaamheid 
- Bespreken mogelijke oplossingslijnen (bewustwording, signalering en 

concrete initiatieven); 
- Doorontwikkeling (hoe nu verder/terugkoppeling eigen achterban/focus 

aanbrengen voor volgende bijeenkomst werkgroep).   

6. 2e bijeenkomst werkgroep aanpak eenzaamheid Ridderkerk  
Nader bespreken eerdergenoemde oplossingslijnen (nadere uitwerking 
voorstellen + betrekken andere partners) 

Doorontwikkeling: terugkoppeling eigen 
achterban + focus aanbrengen 
(afbakening doelgroep/prioriteiten). 

December 2019 

7. 3e en 4e bijeenkomst werkgroep aanpak eenzaamheid Ridderkerk 
- Nader bespreken oplossingslijnen (nadere uitwerking voorstellen + 

betrekken andere partners); 
- Mede voorbereiden Werkconferentie aanpak eenzaamheid Ridderkerk 

(naast reeds ingeplande ambtelijke voorbereiding)  

Afhankelijk van uitkomsten eerste twee 
bijeenkomsten werkgroep aanpak 
eenzaamheid Ridderkerk nog nader 
uitwerken.   

Februari 2020 en april 2020 

8. Organiseren Werkconferentie aanpak eenzaamheid Ridderkerk 
- Doel: inspireren, enthousiasmeren, ideeën delen en committeren 
- Prioriteitenstelling (zie ook paragraaf 6.3 Plan van Aanpak) 
- Terugkoppeling gesprekken, cijfers etc.  
- Toelichten mogelijke oplossingslijnen  
- Gesprekstafels per mogelijke oplossingslijn en aan de slag met ideeën 
- Committeren: op welke manier willen aanwezigen betrokken blijven 
- Toelichting proces: akkoord tegen (bestrijden) eenzaamheid 
- Verdere uitrol naar andere partijen waaronder Patiëntenfederatie, 

Pameijer, Wooncompas, Ijsselmonde Oost, Bibliotheek AanZet 
Ridderkerk, huisartsen, wijkregie Ridderkerk, Wereldwinkel Ridderkerk, 
Open Limonade, ondernemers/bedrijfsleven en veel andere partners; 

- Ondertekenen intentieverklaring lokale coalitie tegen eenzaamheid. 

Regie ligt bij gemeente Ridderkerk Juni 2020  

9. Concept intentieverklaring lokale coalitie tegen eenzaamheid opstellen 
(inhoudelijk) met partners in de werkgroep en afronden thema’s, prioriteiten, 
samenwerking, rollen en financiën.  

Regie ligt bij gemeente Ridderkerk Vanaf 2020 

10. Concept beleidsplan voor 2020 e.v., inclusief benodigde middelen, zo mogelijk 
met cofinanciering, benutting fondswerving op basis van input werkgroep aanpak 
eenzaamheid Ridderkerk en input vanuit Werkconferentie aanpak eenzaamheid. 

Voorbespreken in werkgroep aanpak 
eenzaamheid Ridderkerk*  

September 2020  

11. Vaststellen beleidsplan eenzaamheid Ridderkerk door gemeenteraad  December 2020  

*  De werkgroep aanpak eenzaamheid Ridderkerk oftewel de lokale coalitie EEN tegen EENZAAMHEID Ridderkerk kan lopende het project aangevuld worden met 
deelnemers aan de Werkconferentie aanpak eenzaamheid Ridderkerk 


