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Aan:     College van Burgemeester en Wethouders 

   Postbus 11 

   1600 AA  Enkhuizen                                                      

    
    

 

 

Datum:   Enkhuizen 04-10-2021. 

Onderwerp:   Advies m.b.t. notitie eenzaamheid. 

 

 

Geacht College, 

 

De participatieraad Enkhuizen vindt dat de notitie “Plan van aanpak 
Bestrijding Eenzaamheid Onder Ouderen” er goed uit ziet met prima uitgangspunten en goede 
bedoelingen. 
 
Eenzaamheid kan echter aantoonbare raakvlakken hebben met thema’s als laaggeletterdheid en 
schuldhulpverlening. Vandaar dat wij dringend een bredere aanpak adviseren, dus gelijk met de 
thema’s als laaggeletterdheid en schuldhulpverlening. Dit om te voorkomen dat verschillende 
hulpverleners/consulenten met ieder hun eigen onderwerp de cliënten bezoeken. Uit de grafieken 
blijkt dat zowel eenzaamheid, laaggeletterdheid en schulden hand in hand gaan. 
Degenen die de huisbezoeken afleggen moeten dan zodanig geïnstrueerd zijn, dat zij de verschillende 
signalen herkennen. Zo kan dan in overleg met de inwoner de juiste vervolgstappen ondernomen 
worden. Dit voorkomt dat inwoners door diverse hulpverleners/consulenten worden benaderd. 
In het ingediende advies m.b.t. laaggeletterdheid van 19 mei 2021 aan het college hebben we dit 
reeds geopperd. 
Wij realiseren ons echter ook dat een gecombineerde aanpak alleen geen recht doet aan alle andere 
mensen die eenzaam, maar niet laaggeletterd zijn en geen schulden hebben. 
 
Wij adviseren u dan ook er zorg voor te dragen dat de gemeentelijke hulpverleners/consulenten 
voldoende toegerust zijn om de drie thema’s te kunnen signaleren en daarin hulp en advies  te kunnen 
bieden. 
Het netwerk van de hulpverlener/consulent dient goed te kunnen signaleren en adequaat en actueel te 
communiceren. Bovendien vinden wij het van belang dat de hulpverlener/consulent fungeert als enig 
loket/aanspreekpunt voor de hulpvrager. 
 
We hebben begrepen dat de aanpak m.b.t. “eenzaamheid” een landelijk initiatief is, uitgevoerd op 
lokaal niveau. De week van de “eenzaamheid” zou lokaal een mooie start zijn geweest.  
 
Graag worden we op de hoogte gehouden wat de notitie m.b.t. “eenzaamheid” in de praktijk oplevert. 
 

Tot slot wensen wij het college succes bij de uitvoering van de notitie “Plan van aanpak 
Bestrijding Eenzaamheid Onder Ouderen”. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Participatieraad Enkhuizen, 

Kees Mos (secretaris/vicevoorzitter) 


