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Notitie Eenzaamheid Tytsjerksteradiel, 27 juli 2017

1. Inleiding
In de raadsvergadering van 29 juni 2017 is een motie ‘Integrale aanpak eenzaamheid’ van het CDA,
de ChristenUnie, de PvdA en GrienLinks behandeld. Deze motie is ingetrokken na toezegging van
wethouder Rijpstra dat de raad in september 2017 (raadsvergadering 21 september 2017) een
notitie krijgt met een overzicht van wat er allemaal gebeurt op het gebied van eenzaamheid. In deze
korte notitie wordt een overzicht van deze activiteiten in de gemeente Tytsjerksteradiel gegeven.
Hierover heeft afstemming met Maroesja Meuleman, Directeur bestuurder van KEaRN,
plaatsgevonden.
2. Activiteiten rondom thema Eenzaamheid
KEaRN wordt gesubsidieerd voor de uitvoering van welzijnsactiviteiten in de gemeente
Tytsjerksteradiel. Een van de actuele thema’s die bij KEaRN in de uitvoering van welzijnsactiviteiten
in 2017 centraal staat is eenzaamheid. KEaRN geeft op de volgende manier aandacht aan dit
belangrijke thema:
2.1.
Jeugd- en jongerenwerk en opbouwwerk
Zowel vanuit het jeugd- en jongerenwerk als het opbouwwerk wordt extra aandacht besteed aan het
thema eenzaamheid. Doel hierbij is de sociale eenzaamheid te voorkomen en een aantoonbare
bijdrage te leveren aan de eenzaamheidsproblematiek in de gemeente Tytsjerksteradiel.
2.2.
KEaRN als aanjager
Gemeente breed functioneert KEaRN als aanjager van een proces om de bewustwording van en de
kennis over eenzaamheid in de gemeente te vergroten. Dit doet KEaRN samen met verschillende
samenwerkingspartners, zoals de NHL, Patyna, de dorpenteams, de jeugdteams,
wijkverpleegkundigen en buurtzorg. In dit kader heeft KEaRN vijf workshops geïnitieerd over
eenzaamheid om dit belangrijke thema in de gemeente onder de aandacht te brengen. Genodigden
waren onder andere: burgers, vrijwilligers, informele netwerken en medewerkers van de dorpen- en
jeugdteams en andere professionals uit de gemeente Tytsjerksteradiel. Medewerkers van de dorpenen jeugdteams zijn door de workshops beter in staat het gesprek over eenzaamheid aan te gaan en
signalen op te pakken. Doel hierbij is dat professionals blijvende aandacht hebben voor het
onderwerp eenzaamheid.
Daarnaast wordt er door KEaRN d.m.v. diverse acties in de gemeente aandacht geschonken aan het
thema eenzaamheid. Voorbeelden hiervan zijn: de Straatbabbel, het voeren van
‘aandachtsgesprekken’ door opbouwwerkers met burgers bij signalen van eenzaamheid en de
Kaartenactie.
De komende tijd zal KEaRN verder toewerken naar verandering in houding bij inwoners en
professionals (zingeving en omgaan met eenzaamheid) en inzetten op preventie.
3. Conclusie
Momenteel wordt het onderwerp eenzaamheid door KEaRN samen met de diverse
samenwerkingspartners en de mienskip opgepakt. De gemeente Tytsjerksteradiel faciliteert dit door
het subsidiëren van KEaRN. Hierdoor wordt het onderwerp eenzaamheid van onderop en vanuit de
mienskip opgepakt.
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