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Geachte raadsleden, 

Het signaleren, voorkomen en tegengaan van eenzaamheid is een van de prioriteiten van onze 
gemeente. Door verschillende maatschappelijke ontwikkelingen, zoals individualisering, extramuralisering 
en digitalisering neemt het aantal mensen dat zich eenzaam voelt toe. 
Deze landelijke tendens is ook in de gemeente Ridderkerk te zien; daar waar in 2012 al een aanzienlijke 
groep (39,4%) zich in hoge mate eenzaam voelde, is dit percentage in 2016 gestegen naar 41,7% 
(landelijk gemiddelde percentage ligt iets hoger met 42,9%) (bron: waarstaatjegemeente.nl). 
Dit aantal neemt naar alle waarschijnlijkheid de komende jaren alleen maar verder toe en vormt een groot 
maatschappelijk probleem in onze samenleving. 

Om deze reden treft u bijgaand het Plan van Aanpak eenzaamheid Ridderkerk aan, hetgeen is afgestemd 
met kernpartners vanuit het veld die gaan deelnemen aan de werkgroep aanpak eenzaamheid 
Ridderkerk. 

Opstellen Beleidsplan in samenspraak met de werkgroep aanpak eenzaamheid Ridderkerk 
Momenteel zijn wij een werkgroep aanpak eenzaamheid Ridderkerk aan het formeren, bestaande uit 
kernpartners, zoals geformuleerd in bijgaand stappenplan aanpak eenzaamheid Ridderkerk. 

De planning is dat deze werkgroep vanaf oktober a.s. periodiek bij elkaar komt, en uitvoering gaat geven 
aan het onderliggende Plan van Aanpak eenzaamheid Ridderkerk. Wij werken samen aan diverse 
initiatieven rondom het bestrijden van eenzaamheid. Wij hanteren de volgende uitgangspunten: niet 
problematiseren, samenwerking staat centraal, niet zelf het wiel uitvinden, aanhaken bij bestaande 
structuren en vooral gewoon doen. We gaan direct aan de slag en ontwikkelen tegelijkertijd een structuur 
voor een permanente aanpak. Voorts is het van belang op welke wijze, gezien het taboe op 
eenzaamheid, we de verborgen doelgroep in beeld krijgen en hoe we deze doelgroep kunnen verbinden 
met de verschillende partners. Ook is het van belang de bestaande initiatieven te verbinden en te 
versterken. 

De resultaten vanuit de werkgroep aanpak eenzaamheid Ridderkerk worden vastgelegd in het 
beleidsplan eenzaamheid Ridderkerk. 
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In een nog op te stellen intentieverklaring lokale coalitie tegen eenzaamheid worden de verschillende 
thema's, prioriteiten, samenwerking, rollen en financiën uitgewerkt. De resultaten vanuit de werkgroep 
aanpak eenzaamheid Ridderkerk komen naar voren in de Werkconferentie aanpak eenzaamheid 
Ridderkerk. 

Alle deelnemers aan deze Werkconferentie kunnen hun steentje bijdragen aan de - preventieve - aanpak 
van eenzaamheid binnen Ridderkerk. Voor meer info verwijzen wij u naar het bijgaand stappenplan 
aanpak eenzaamheid Ridderkerk. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te he 

Hoogachtend, 

ester en wethouders van Ricj erkerk, 
de burgemeeste , 

mw. A. Attema 

Bijlagen: 
Plan van Aanpak eenzaamheid Ridderkerk 
Stappenplan aanpak eenzaamheid Ridderkerk 


