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Geachte raadsleden, 

 

INLEIDING 

December 2020 heeft het college van B&W ingestemd met het voorstel voor het pact Albrandswaard 

tegen eenzaamheid. De gemeente is vanaf het moment van ondertekening van het pact de trekker 

van de aanpak. Vanaf januari 2021 is gestart met het samenbrengen van partijen en inwoners in een 

coalitie. Door Corona wordt het thema eenzaamheid actueler dan ooit en de partners sloten dan ook 

bij de bijeenkomsten en kwamen met goede ideeën. In de coalitie werd gelijkwaardige deelname van 

alle partijen verwacht. De gemeente is door de opzet van de aanpak echter in de positie van 

kartrekker en enige verantwoordelijke gekomen. Deelnemers verwachten van de gemeente dat die de 

kartrekker is, waardoor de deelnemers aan de coalitie weinig tot geen actie ondernemen. Doordat de 

gemeente onvoldoende capaciteit heeft om deze rol te vervullen dreigt aanpak nu stil te vallen. 

Albrandswaard tegen eenzaamheid is daarom gebaat bij een nieuwe impuls en aanpak, waarbij de 

gemeente geen kartrekker meer is, maar gelijkwaardig deelnemer aan de coalitie. 

 

KERNBOODSCHAP 

Het college heeft besloten om Stichting Welzijn Albrandswaard opdracht te verlenen om een 

projectleider aan te stellen. Deze projectleider wordt verantwoordelijk voor het samenbrengen van 

partijen in de coalitie, aanjagen van de activiteiten van deelnemers aan de coalitie en het gezamenlijk 

realiseren van resultaten op de benoemde thema’s in Albrandswaard tegen eenzaamheid. 

 

TOELICHTING 

Stichting Welzijn Albrandswaard ontvangt financiële middelen waarmee zij gedurende 1,5 jaar een 

projectleider kunnen aanstellen om Albrandswaard tegen eenzaamheid verder vorm te geven. De 

opdracht van de projectleider is beschreven in bijlage 1.  

 

CONSEQUENTIES 

Met de aanstelling van de projectleider wordt beoogd de coalitie nieuw leven in te blazen en 

gezamenlijk met onze partners eenzaamheid onder onze inwoners te bestrijden en zoveel mogelijk 

tegen te gaan. 



 

VERVOLG 

De resultaten van de projectleider worden in de reguliere gesprekken met Stichting Welzijn 

Albrandswaard geëvalueerd. Na één jaar zal worden besproken of en op welke manier een vervolg 

aan dit project gegeven moet worden en welke financiële middelen hiervoor nodig zijn. 

 

BIJLAGEN 

Bijlage 1: opdrachtdocument Albrandswaard tegen eenzaamheid.  

 
 
 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Jolanda de Witte 
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Opdrachtdocument 
 
 
Projectnaam: Albrandswaard tegen eenzaamheid 
Onderwerp: Aanstelling projectleider 
Opdrachtomschrijving: Aanjager coalitie en acties pact Albrandswaard tegen eenzaamheid 
Startdatum: 1 augustus 2022 
Einddatum: 31 december 2023 
Besluiten (B&W/Raad): Vaststelling pact Albrandswaard tegen eenzaamheid (door B&W) 
 Extra budget aanpak eenzaamheid (door B&W) 
 
 

Wat willen we bereiken? 
(doel) 

Wij willen eenzaamheid in Albrandswaard aanpakken en bespreekbaar maken. 
Samen met onze maatschappelijke partners willen wij invulling geven aan de 
thema’s die benoemd zijn in Albrandswaard tegen eenzaamheid en de 
benodigde acties oppakken.  
 
Met deze projectopdracht willen we het volgende bereiken: 

1. Versterken van de coalitie Albrandswaard tegen eenzaamheid ten 
behoeve van het bereiken van de doelstellingen uit het pact 
Albrandswaard tegen eenzaamheid. 

2. Inwoners, ondernemers, professionals en vrijwilligers zijn zich meer 
dan nu bewust van het bestaan van eenzaamheid en weten waar ze 
hun zorgen over eenzame inwoners kunnen uiten. 

3. Inwoners, ondernemers, professionals en vrijwilligers zijn in staat 
signalen van eenzaamheid te herkennen en durven het gesprek hier 
over aan te gaan. 

4. Inwoners zijn op de hoogte van het lokale ondersteunings- en 
activiteitenaanbod. 

  
Wat gaan we daarvoor 
doen? (resultaat) 

1. Uitbreiden en versterken van de coalitie Albrandswaard tegen 
eenzaamheid  door de werving van nieuwe, actief participerende 
partners. 

2. Uitwerken van de thema’s uit Albrandswaard tegen eenzaamheid tot 
concrete, uitvoerbare acties inclusief afspraken over de uitvoering. 

3. Uitwerken van eerdere plannen van de coalitie Albrandswaard tegen 
eenzaamheid, waaronder de signaleringkaart en buur(t)activiteiten. 

4. Vervolg geven aan de eerdere bewustwordingscampagne (oktober 
2021) over eenzaamheid. 

5. Aan het eind van de looptijd kan de coalitie zelfstandig verder met het 
project. 

  
Waarom is het nodig? 
(probleem) 

De Coronacrisis heeft een groot effect op de inwoners van Albrandswaard 
gehad. De dagelijkse activiteiten van mensen zijn weggevallen, waardoor 
sociale contacten zijn verminderd. Een grote groep ouderen heeft de afgelopen 
twee jaar in isolement geleefd uit angst om besmet te raken met het virus, en 
jongeren zijn door de sluiting van scholen en verenigingen beperkt geweest in 
hun contact. Hierdoor zijn de eenzaamheidsklachten bij deze groepen 
toegenomen.  

  
Waarom moet het juist nu? 
(aanleiding) 

Nu de gezondheidsrisico’s van het Coronavirus minder lijken te worden, is het 
voor inwoners weer mogelijk om op een veilige manier deel te nemen aan het 
sociale leven. Na twee jaar waarin contact nauwelijks mogelijk was, is het 
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belangrijk dat deze ruimte zo snel mogelijk benut wordt. We willen mensen de 
gelegenheid bieden om weer sociale interacties aan te gaan, drempels om tot 
contact te komen wegnemen en zo eenzaamheid aanpakken en waar mogelijk 
voorkomen. 

  
Waar moeten we op letten? 
(risico’s en neveneffecten) 

De situatie met het Coronavirus blijft enigszins onzeker, waardoor het kan zijn 
dat inwoners besluiten niet deel te nemen aan activiteiten om risico’s uit te 
sluiten. Activiteiten dienen zo veilig mogelijk te worden aangeboden om risico’s 
te beperken en drempel voor deelname te verlagen.  
 
Het is ook mogelijk dat in de toekomst weer Coronamaatregelen noodzakelijk 
zijn. Hier hebben we alleen geen invloed op. Zolang de mogelijkheden er zijn, 
moeten we de kansen met beide handen aangrijpen.  
 
De aanpak Albrandswaard tegen eenzaamheid is afhankelijk van de 
betrokkenheid van partners. Het is belangrijk aan te sluiten op zaken waar de 
energie zit om resultaten te realiseren.  
 
In Albrandswaard loopt ook een project om tot een dementievriendelijk 
Albrandswaard te komen. Hier zijn netwerkpartners bij betrokken, die ook te 
maken hebben met eenzaamheid. Het is belangrijk de twee projecten waar 
mogelijk op elkaar aan te laten sluiten.  

  
Wat hoort niet bij dit 
project? (afbakening) 

Huidige taken van partners aangaande het onderwerp eenzaamheid.  

  
Planning De beoogde startdatum is 1 augustus 2022, maar dit is afhankelijk van de 

snelheid van de besluitvorming en de werving van de projectleider. In eerste 
instantie wordt er een opdracht gegeven voor 1,5 jaar. Na één jaar wordt 
geëvalueerd of en op welke manier er een vervolg wordt gegeven na afloop van 
de projectperiode (31 december 2023). 

  
Financiën: De kosten voor de projectleider bedragen ongeveer € 20.000,- (van 1 augustus 

2022 t/m 31 december 2023 – 6 uur per week). Daarnaast is er ongeveer € 
26.900,- beschikbaar voor de uitvoering van de acties, waarvan een groot deel 
ten goede zal komen aan communicatiemiddelen en de 
bewustwordingscampagne.  
 
In 2021 zijn er financiële middelen toegekend door het Rijk voor de bestrijding 
van eenzaamheid, die het college beschikbaar heeft gesteld voor 
Albrandswaard tegen eenzaamheid. Bij de jaarrekening is verzocht deze 
middelen (€ 46.900,-) door te schuiven naar 2022. Indien de gemeenteraad 
hiermee instemt, wordt het project hiervan bekostigd. 

  
Wie doet er mee? 
(participatie) 

Coalitie Albrandswaard tegen eenzaamheid. 
Projectleider in dienst van Stichting Welzijn Albrandswaard. 
Potentiële nieuwe leden van de coalitie Albrandswaard tegen eenzaamheid. 
De afdeling Communicatie van de BAR-organisatie ondersteunt bij het 
realiseren van de bewustwordingscampagne.  
 
Er wordt daarnaast gezocht naar samenwerkingsmogelijkheden met andere 
overlegstructuren binnen Albrandswaard. Hierbij wordt gedacht aan het 
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Akkoord van Albrandswaard, Hart van Poortugaal, WWZ-beraad en de 
opgavetafels van het Integraal Beleid Sociaal Domein. 

  
Communicatie Er wordt gebruik gemaakt van de gemeentelijke communicatiekanalen (social 

media, website) en de Schakel Albrandswaard. Er wordt door communicatie 
onderzocht op welke manier de boodschap uit de bewustwordingscampagne 
het best kan worden overgebracht. Dit geldt eveneens voor eventuele andere 
communicatie uitingen die voortkomen uit andere acties. 

  
Evaluatie Er is minimaal één keer per kwartaal overleg over de voortgang tussen de 

projectleider en de ambtelijk contactpersoon. Ieder half jaar is er een 
evaluatiemoment met de werkgever, de projectleider en de ambtelijk 
opdrachtgever. 
Na 1 jaar is er een evaluatie waarin vooruit wordt gekeken naar het vervolg van 
het project. Vraag die dan centraal staat: wat is er na afloop nodig om de 
behaalde resultaten te behouden en verder uit te bouwen. 

  
Wat hebben we voor het 
project nodig? 
(randvoorwaarden) 

Financiering en de aanstelling van een projectleider zijn noodzakelijk voor 
uitvoering van het project. Het projectleiderschap wordt belegd bij Stichting 
Welzijn Albrandswaard.  
 

  
Heeft het project draagvlak? 
(haalbaarheid) 

Het doorschuiven van  Corona steungelden maakt het mogelijk om tijdelijk 
extra inzet te plegen op het onderwerp eenzaamheid. Tijdens de 
Coronapandemie hebben meer inwoners eenzaamheid ervaren. Veel partners 
hebben aangegeven iets te willen doen zodra de maatregelen het toelaten .Nu 
de maatregelen zijn vervallen, kan er een extra inspanning gedaan worden om 
het effect van de Coronamaatregelen op het gevoel van eenzaamheid terug te 
dringen en andere inwoners voor eenzaamheid te behoeden.  

  
Beschikbare documenten Albrandswaard tegen eenzaamheid 

Collegebesluit extra budget aanpak eenzaamheid 
  
Bijlagen Memo stand van zaken Albrandswaard tegen Eenzaamheid 
  

 
 
 
 
 
 
Akkoord opdrachtgever <Naam opdrachtgever> 
 
 
 
 ……………………………………. 
 
Akkoord opdrachtnemer <Naam opdrachtnemer> 
 
 
 
 ……………………………………. 
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