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Reactie op de Evaluatie ‘Oegstgeest Ontmoet’ dd. 4 november 2019 

 

De Adviesraad Sociaal Domein Oegstgeest heeft bovenstaande evaluatie in zijn vergadering van 

januari 2020 besproken en komt tot de volgende aanbevelingen voor een vervolg in 2020. 

Zoals u bekend hebben leden van de Adviesraad deelgenomen aan diverse activiteiten die in de 

Week tegen Eenzaamheid in Oegstgeest plaatsvonden. Wij delen uw conclusies over 

Inhoud/Aanbod/Opkomst: de opkomst was wisselend, de drempel leek vaak hoog, er was vooral een 

aanbod vanuit organisaties voor Zorg en Welzijn en voor jeugd was er te weinig.  

Wij hebben echter een andere insteek voor het volgend jaar dan u verwoordt in uw evaluatie: 

Sluit in “De Week” van 2020 goed aan bij de doelstellingen van uw project “Samen tegen 

Eenzaamheid”. Te weten stimuleren van gemeenschapszin, ondersteunen van bewoners die 

eenzaam zijn, bespreekbaar maken van eenzaamheid. Wij zien hierin een twee sporen 

aanpak die ook in die week over het voetlicht zou moeten komen. 

 

Denk en organiseer minder vanuit bestaande organisaties en hun aanbod: de reguliere 

activiteiten zijn doorgaans wel bekend onder de Oegstgeester bevolking. Kennelijk zijn er 

andere hindernissen die deelname van eenzamen belemmeren. Etaleer in “De Week” 

daarom trajecten die zijn toegesneden op individuele wensen en mogelijkheden. Zoals 

maatjes of buddy trajecten, vervoersaanbod door de Dorpsbus of Automaatje, begeleide 

wellicht gratis “snuffel” lidmaatschappen van verenigingen en organisaties, sociale 

vaardigheidstrainingen met een vervolg (ook voor de jeugd), lotgenoten contacten en 

mogelijkheden van financiële ondersteuning vanuit bijvoorbeeld de Bijzondere Bijstand en 

steunfondsen voor kosten van lidmaatschappen e.d. Een mogelijkheid voor een individueel 

adviesgesprek tijdens de Week zou niet mogen ontbreken. 

 

Er is vanuit uw project nog een tweede invalshoek relevant, de Oegstgeester bevolking in zijn 

geheel. 

Richt “De Week” daarom ook op de Oegstgeester bevolking: u kunt veel doen in uw 

omgeving! Er zijn bijvoorbeeld goede voorbeelden van buurtinitiatieven. En richt u op het 

maatschappelijk middenveld met de boodschap:  weet u hoe het gaat met uw leden, 

deelnemers, leerlingen, klanten? En wat kunt u doen? Zet voorbeelden in het zonnetje. 

 



En zoals u terecht opmerkt: het borgen van in gang gezette veranderingen bij eenzame 

inwoners is van groot belang, maar dan niet alleen via het Sociaal Team. Ook genoemde 

maatschappelijke organisaties/burgers kunnen een goede rol spelen. 

 

 

Wij zijn graag bereid ons advies mondeling toe te lichten. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de Adviesraad Sociaal Domein, 

 

 

Marianne Kooijmans     Adry Lodder 

(voorzitter)      (secretaris) 

 

 

 

 

 

 

 

 


