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De eerste 60 leden van het netwerk Samen tegen eenzaamheid tekenen de "Ik-doe-mee-verklaring" 
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Samen tegen eenzaamheid Oegstgeest: een vierjarig project om eenzaamheid gezamenlijk aan te pak-
ken. 
Je af en toe eenzaam voelen, hoort bij het leven. Maar ernstige eenzaamheid is een ingrijpend en hardnek-
kig probleem. In Oegstgeest is 11 % van de volwassen inwoners ernstig eenzaam, dat is gemiddeld in elke 
straat in Oegstgeest 8 mensen. Daarom heeft gemeente Oegstgeest besloten het project Samen tegen 
eenzaamheid Oegstgeest te starten. Met dit 4-jarige project, brengt gemeente Oegstgeest een beweging 
op gang die niet alleen organisaties en bedrijven, maar ook inwoners van het dorp uitdaagt eenzaamheid 
aan te pakken. Om zo gezamenlijk een bijdrage te leveren aan het bespreekbaar maken, voorkomen en te-
rugdringen van eenzaamheid. Als symbool voor de samenwerking kiezen we een puzzel: de aanpak van 
eenzaamheid is een puzzel waarbij iedereen op zijn eigen manier een bijdrage kan leveren. 

Leeswijzer 
Dit document is een samenvatting van het eerste jaar van het project Samen tegen eenzaamheid Oegst-
geest. Aan de hand van 6 bouwstenen, die gezamenlijk een effectieve aanpak verbeelden1, laten we in 
grote lijnen de belangrijkste resultaten van dit eerste jaar zien. Dit document is ook een vooruitblik: wat 
kunnen we in 2020 verwachten? Tijdens de vier jaar van project maken we ieder jaar in januari zo’n over-
zicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft u nog vragen of suggesties? Ik hoor ze graag! 
 

Mirjana Pannekoek 
Projectleider 
pannekoek@oegstgeest.nl 

 
1 Vrij naar ‘De 6 bouwstenen van een effectieve aanpak van eenzaamheid’. Zie bijlage 1 
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WETEN  -  Eenzaamheid op en in de agenda’s 

 

- Er zijn veel gesprekken gevoerd met organisaties, instellingen en bedrijven om de urgentie van een 
gezamenlijke aanpak te bespreken. Bij overleggen en samenwerkingsverbanden zoals het Sociaal 
Team en het NVOO2 zijn presentaties gegeven, net als bij verschillende teams van de gemeentelijke 
organisatie. Inmiddels is een mailbestand van meer dan 200 mailadressen opgebouwd van mensen 
die op de hoogte worden gehouden van de vorderingen van het project.  

- Met de GGD zijn diverse gesprekken gevoerd om de cijfers over eenzaamheid uit de Gezondheids-
monitor volwassenen en ouderen goed te kunnen duiden. Ook is hen gevraagd  vergelijkbare cijfers 
over eenzaamheid onder jongeren aan te leveren. Op dit moment werkt de GGD aan de Gezond-
heidsmonitor Jeugd 2019, de nieuwe cijfers zijn medio 2020 beschikbaar.  

 

 

SAMENWERKEN  -  Samen is het sleutelwoord 

 

- Er zijn contacten gelegd met het ministerie van VWS om aansluiting te vinden bij het landelijk pro-
gramma Eén tegen eenzaamheid. Een adviseur van het ministerie heeft 
in de beginfase van het project meegelezen en meegeholpen met de or-
ganisatie van de startbijeenkomst.  

- 6 Mei was de startbijeenkomst van het project, een eerste stap naar het 
vormen van een netwerk. Rond de 80 mensen waren in het Dorpscen-
trum aanwezig. 

- 7 Oktober is het netwerk opgericht. Op een bijeenkomst in Cultuurhuis 
de Paulus hebben de eerste 60 mensen zich bij het netwerk aangesloten 
door het ondertekenen van een Ik-doe-mee-verklaring3. Ook wethou-
der Jan Nieuwenhuis ondertekende de verklaring. 

- Na bijeenkomsten van het netwerk was steeds het Doe-mee-Café geo-
pend: een plek om in informele sfeer te netwerken, elkaar op te zoeken 
ter inspiratie en samenwerking. 

- Eind december is het aantal aangesloten leden van het netwerk gegroeid tot 70.  
- Met collega’s van de omliggende gemeenten is regelmatig contact 

om ervaringen en aanpak uit te wisselen. 

 

 

INFORMEREN  -  Toegankelijke Informatie 

 
- In de eerste fase van het project is geïnvesteerd in kennisvergaring door middel van literatuur, ge-

sprekken met deskundigen en het bezoeken van landelijke en regionale bijeenkomsten over dit 
thema. 

- Er zijn 2 infographics gemaakt: 1 over eenzaamheid in Oegstgeest, 1 over de stappen in het eerste 
jaar van het netwerk4. Deze zijn zeer nuttig gebleken in het hele jaar: als middels om de urgentie 

 
2 Netwerk Vrijwillige Ondersteuning Oegstgeest 
3 Zie bijlage 2 
4 Zie bijlage 3 

Wethouder Jan Nieuwenhuis on-
dertekent de 'Ik-doe-mee-verkla-
ring' 
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duidelijk te maken bij potentiele netwerkleden, en als algemene informatie voor een brede doel-
groep. 

- In de nieuwsbrieven die door het project worden verstuurd naar meer dan 200  betrokken mensen 
en organisaties wordt informatie gedeeld over de aanpak van eenzaamheid. In 2019 zijn 6 nieuw-
brieven5 verspreid. Naast nieuws over het project komen (nieuwe) activiteiten van netwerkleden 
aan de orde, zoals een workshop rond de feestdagen van 
Lumen of de vrijwilligersmarkt georganiseerd door het 
NVOO. Daarnaast is regionale en landelijke informatie 
gedeeld over onder meer: het landelijk programma Eén 
tegen Eenzaamheid, een subsidieoproep van het ministe-
rie van VWS, een handreiking over de inzet van cultuur 
bij de bestrijding van eenzaamheid, het landelijk meld-
punt eenzame jongeren en het handboek Eenzaam ben je 
niet alleen.  In iedere nieuwsbrief stelt een organsiatie die 
lid is van het netwerk zich voor in de rubriek “Wij doen 
ook mee”. 

- Daarnaast is vanaf december op de website van de gemeente 
een aparte pagina over eenzaamheid te bezoeken, met onder andere links naar relevante achter-
grondinformatie. 6 

 

 

VINDEN  -  De noodzakelijke ogen en oren 

 
 

- Eind 2019 is een werkgroep bestaande uit netwerkleden van start gegaan die de opdracht heeft 
een trainings-/opleidingsplan te maken om beter te signaleren. Wie kunnen signaleren en welke 
scholing hebben zij nodig?  En hoe verwijs je door? In het eerste kwartaal van 2020 komt de werk-
groep met een plan. Een medewerker van Radius coördineert. 

- De rol van inwoners van het dorp bij signalering van eenzaamheid is besproken met diverse des-
kundigen. Besloten is in 2020 een filmavond/Dorpsgesprek te organiseren. 
 

 
 

ONDERSTEUNEN  -  Je kunt altijd ergens terecht 

 

- De eerste week van oktober was de Nationale week tegen eenzaamheid. In Oegstgeest zijn in die 
week, die we ‘Oegstgeest Ontmoet’ hebben genoemd, veel activiteiten georganiseerd door organi-
saties en ondernemers die bij het netwerk zijn aange-
sloten.7 Er is gezamenlijke publiciteit gevoerd. De co-
ordinatie was in handen van EVA.  

- Door de sociaal makelaar is, in samenwerking met het 
netwerk, het huidige aanbod in Oegstgeest in beeld 
gebracht. Vanaf november is deze sociale kaart ook 
digitaal beschikbaar via de site van de gemeente en de 
site van het Sociaal Team. 

 
5 Zie bijlage 4  
6 www.oegstgeest.nl/eenzaamheid 
7 Zie bijlage 5 

Sietske Steenbergen, sociaal make-

laar:   “Oegstgeest heeft veel actieve in-

woners die graag van betekenis zijn voor 

elkaar. Nu we steeds beter in beeld krij-

gen wat er allemaal aan activiteiten is, 

kan er ook beter gebruik worden ge-

maakt van dit aanbod.”  

     

Voorbeeld van de kop van een Nieuws-
brief 

http://www.oegstgeest.nl/eenzaamheid
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- Het college heeft eind 2018 de jaarlijkse welzijnssubsidies2 019 vastgesteld, die worden verleend 
aan diverse organisaties werkzaam in het sociaal domein. Veel van 
hen noemen voorkómen en/of verminderen van eenzaamheid als 
één van de doelen waar zij een bijdrage aan leveren.  

- Rond de feestdagen is een aantal nieuwe initiatieven gestart, zoals 
een chique kerstdiner (burgerinitiatief), een kerstsoos op 2e kerst-
dag (Dorpscentrum) en een workshop ‘Feestdagen, leuk of lastig?’ 
door Lumen. 

- In april ging BUUV van start: BUUV is een online platform voor 
burenhulp. Mensen met een hulp- of ondersteuningsvraag kun-
nen hun vraag op de website plaatsen om met anderen in contact 
te kunnen komen, die hen met deze vraag kunnen helpen. Deze 
mensen die een ander willen helpen, kunnen ook hun aanbod voor 
ondersteuning plaatsen. Op deze wijze worden vraag en aanbod één op één aan elkaar gekoppeld. 
Dat kan online en offline. 
 

 

KWALITEIT BIEDEN  -  Doen wat werkt 

 

- Een focusgroep van ervaringsdeskundigen is eind 2019 gevraagd de sociale kaart kritisch te bekij-
ken. Zij komen in het eerste kwartaal van 2020 met een advies over dit huidige aanbod. De focus-
groep is samengesteld en wordt gecoördineerd door Lumen. 

- Tijdens Oegstgeest Ontmoet is een aantal specifieke activiteiten voor eenzame mensen georgani-
seerd. 

- In november is aan netwerkleden een gratis workshop ‘Beter leren Luisteren’ aangeboden, ver-
zorgd door de Luisterlijn. Een kleine 20 mensen deden hier aan mee. 

- Radius verzorgd al jaren huisbezoeken aan 75+ers Oegstgeest, Vanaf 2019 is het tempo van de be-
zoeken opgeschroefd naar1 x per 3 jaar. Daarnaast is met Radius een overeenkomst afgesloten die 
het volgens de nieuwe regels van de AVG mogelijk maakt om als gemeente de noodzakelijke per-
soonsgegevens hiervoor aan te leveren.   

 

 

 

 

Bijna 100 mensen genoten van een 
chique kerstdiner georganiseerd door 
Ivonne Janka en chef-kok Jeroen Ja-
ger 

Hugo van den Beld, ministerie van VWS:    

“Stap voor stap en goed doordacht betrekt de ge-

meente Oegstgeest alle lokale partijen bij de aan-

pak van eenzaamheid in Oegstgeest. Dat is mooi 

om te zien en het  is een goede basis voor een duur-

zaam en effectief resultaat.” 
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Het eerste jaar van het project Samen tegen eenzaamheid Oegstgeest heeft vooral in het teken gestaan 
van het opbouwen van een lokaal netwerk van organisaties, burgerinitiatieven en ondernemers.  
De leden van het netwerk voeren, ook in 2020, een groot aantal activiteiten uit die direct of indirect een 
bijdrage leveren aan het voorkomen of verminderen van eenzaamheid. Dit gebeurt ook door vele andere 
instellingen en organisaties,  die de Ik-doe-mee-verklaring (nog) niet hebben ondertekend, maar wel actief 
zijn in het sociaal domein.  Soms gebeurt dit met (financiële) ondersteuning van de gemeente, soms niet. 
De Sociale Kaart, die in 2019 is samengesteld, geeft hiervan een totaaloverzicht, verdeeld in 18rubrieken8. 
De digitale versie van de Sociale Kaart wordt maandelijks geactualiseerd, zodat ook in 2020 het overzicht 
up-to-date blijft.  
Daarnaast zijn leden van het netwerk actief in diverse werkgroepen, waarvan de eerste resultaten in 2020 
bekend worden. 
 
In 2020 gaat het project meer dorpsgenoten betrekken: met o.a. een filmavond (met gesprek ná), een pu-
bliekscampagne en een conferentie. De uitdagingen voor 2020: meer dorpsbewoners en ondernemers be-
trekken, signalering en doorverwijzing verbeteren. Mooie nieuwe voorzieningen zoals BUUV moeten bre-
dere bekendheid krijgen bij de inwoners van het dorp. 
 
In onderstaand overzicht staan de tot nu toe geplande coördinerende acties in 2020 (georganiseerd/geco-
ordineerd vanuit het project Samen tegen eenzaamheid Oegstgeest). 
 
 

 
8 Zie https://www.sociaalteamoegstgeest.nl/sociale-kaart/ 

https://www.sociaalteamoegstgeest.nl/sociale-kaart/
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Relatie  met andere ontwikkelingen in het sociaal domein van Oegstgeest 

 

2019 was het eerste jaar van het project. Een belangrijk resultaat van dit eerste jaar was de oprichting van 

een lokaal netwerk van instellingen, organisaties en bedrijven, zowel professionals als vrijwilligers en bur-

gerinitiatieven. Een netwerk dat in de loop van het project ongetwijfeld nog groeit.  

In 2019 zijn nog twee belangrijke samenwerkingsvormen binnen het sociaal domein van Oegstgeest van 

start gegaan. Op 28 oktober hebben gemeente Oegstgeest en 14 sportverenigingen het Sportakkoord 

2019-2024 ondertekend. Daarin staat dat sporten, met name in verenigingsverband, de kans op eenzaam-

heid en depressie vermindert en kan voorkomen en worden eenzame ouderen genoemd als één van de 

kwetsbare doelgroepen waar sportverenigingen rekening mee willen houden.  

Ten tweede is het Preventieakkoord Jeugd 2019-2022 afgesloten (op 12 november, 

met bijna 30 organisaties/instellingen). In dit akkoord zijn 10 tijdloze afspraken gefor-

muleerd, uitgewerkt in een concreet actieprogramma. Eén van de acties is de aanpak 

van eenzaamheid bij jeugdigen.  

In april is Sietske Steenbergen als sociaal makelaar aangehaakt bij het Sociaal team 

Oegstgeest. De samenwerking met haar is voor dit eerste jaar van het project zeer 

waardevol geweest.  

 

  

Sociaal makelaar Sietske Steenbergen 
en projectleider Mirjana Pannekoek 
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Bijlage 1 
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  Bijlage 2 
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Bijlage 3 
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Bijlage 4 

Nieuwsbrief 1:  

https://www.oegstgeest.nl/fileadmin/editor/Documenten/Inwoners/Zorg_en_welzijn/Nieuwsbrie-

ven/Nieuwsbrief_nr1.pdf 

Nieuwsbrief 2:  

https://www.oegstgeest.nl/fileadmin/editor/Documenten/Inwoners/Zorg_en_welzijn/Nieuwsbrie-

ven/Nieuwsbrief_nr2.pdf 

Nieuwsbrief 3:  

https://www.oegstgeest.nl/fileadmin/editor/Documenten/Inwoners/Zorg_en_welzijn/Nieuwsbrie-

ven/Nieuwsbrief_nr3.pdf 

Nieuwsbrief 4:  

https://www.oegstgeest.nl/fileadmin/editor/Documenten/Inwoners/Zorg_en_welzijn/Nieuwsbrie-

ven/Nieuwsbrief_nr4.pdf 

Nieuwsbrief 5:  

https://www.oegstgeest.nl/fileadmin/editor/Documenten/Inwoners/Zorg_en_welzijn/Nieuwsbrie-

ven/Nieuwsbrief_nr5.pdf 

Nieuwsbrief 6:  

https://www.oegstgeest.nl/fileadmin/editor/Documenten/Inwoners/Zorg_en_welzijn/Nieuwsbrie-

ven/Nieuwsbrief_nr6.pdf 

 

Nieuwsbrief 7:  

https://www.oegstgeest.nl/fileadmin/editor/Documenten/Inwoners/Zorg_en_welzijn/Nieuwsbrie-

ven/Nieuwsbrief_nr7.pdf 

 

 

 

  

https://www.oegstgeest.nl/fileadmin/editor/Documenten/Inwoners/Zorg_en_welzijn/Nieuwsbrieven/Nieuwsbrief_nr1.pdf
https://www.oegstgeest.nl/fileadmin/editor/Documenten/Inwoners/Zorg_en_welzijn/Nieuwsbrieven/Nieuwsbrief_nr1.pdf
https://www.oegstgeest.nl/fileadmin/editor/Documenten/Inwoners/Zorg_en_welzijn/Nieuwsbrieven/Nieuwsbrief_nr2.pdf
https://www.oegstgeest.nl/fileadmin/editor/Documenten/Inwoners/Zorg_en_welzijn/Nieuwsbrieven/Nieuwsbrief_nr2.pdf
https://www.oegstgeest.nl/fileadmin/editor/Documenten/Inwoners/Zorg_en_welzijn/Nieuwsbrieven/Nieuwsbrief_nr3.pdf
https://www.oegstgeest.nl/fileadmin/editor/Documenten/Inwoners/Zorg_en_welzijn/Nieuwsbrieven/Nieuwsbrief_nr3.pdf
https://www.oegstgeest.nl/fileadmin/editor/Documenten/Inwoners/Zorg_en_welzijn/Nieuwsbrieven/Nieuwsbrief_nr4.pdf
https://www.oegstgeest.nl/fileadmin/editor/Documenten/Inwoners/Zorg_en_welzijn/Nieuwsbrieven/Nieuwsbrief_nr4.pdf
https://www.oegstgeest.nl/fileadmin/editor/Documenten/Inwoners/Zorg_en_welzijn/Nieuwsbrieven/Nieuwsbrief_nr5.pdf
https://www.oegstgeest.nl/fileadmin/editor/Documenten/Inwoners/Zorg_en_welzijn/Nieuwsbrieven/Nieuwsbrief_nr5.pdf
https://www.oegstgeest.nl/fileadmin/editor/Documenten/Inwoners/Zorg_en_welzijn/Nieuwsbrieven/Nieuwsbrief_nr6.pdf
https://www.oegstgeest.nl/fileadmin/editor/Documenten/Inwoners/Zorg_en_welzijn/Nieuwsbrieven/Nieuwsbrief_nr6.pdf
https://www.oegstgeest.nl/fileadmin/editor/Documenten/Inwoners/Zorg_en_welzijn/Nieuwsbrieven/Nieuwsbrief_nr7.pdf
https://www.oegstgeest.nl/fileadmin/editor/Documenten/Inwoners/Zorg_en_welzijn/Nieuwsbrieven/Nieuwsbrief_nr7.pdf
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Bijlage 5 

 


